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Shanna Slaap straalt als Gloria 
Estefan in de musical ‘On Your Feet’
Heemstede - De voormalige 
Heemsteedse Hageveldleerlin-
ge Shanna Slaap vertolkt als een 
van de drie actrices de hoofdrol 
van zangeres Gloria Estefan in de 
musical ‘On Your Feet’.  Jim Bak-
kum is een van de vier acteurs 
die in de huid van Emilio Estefan 
kruipt. ‘On Your Feet’ is een brui-
sende musical vol muziek en dans 
over Gloria Estefan en de Miami 
Sound Machine, die met hun mu-
ziek en vleugje Cubaanse ritmes 
furore maakten in de jaren tach-
tig. Hun hits als ‘Conga’, ‘Bad Boy’, 
‘Don’t Wanna Lose You Now’, ‘Oye 
Mi Canto’ en natuurlijk ‘Get On 
Your Feet’ wisten wereldwijd de 
hoogste regionen van de hitpara-
de te bereiken. De musical wordt 
opgevoerd in het Beatrixtheater 
in Utrecht, tot en met 5 augustus.
Shanna Slaap: “Ik ben van jongs 
af aan begonnen met dansen bij 
balletstudio Jolein. Toen ik op Ha-
geveld zat, volgde ik in het week-

Jim Bakkum met Shanna Slaap (foto: Frank Segers Musicaljournaal).

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Heemstede – Eigenlijk Bennebroek, maar dichtbij de grens met 
Heemstede. Wie iets verder dan het Linnaeushofparkeerterrein 
rijdt - bij het kerkje iets verderop is genoeg parkeergelegenheid - 
komt het Bennebroekse bos tegen.
Het is niet groot maar maakt wel indruk. De bomen zijn immens 
hoog, imposant aan de vijver van Zocher.  Als je tegen het val-
len van de avond gaat, heb je grote kans kleine dieren tegen te 
komen. Een haas, een ree-tje. Er staan bankjes en het alom aan-
wezige bladerdek biedt prettige schaduw tijdens deze warme 
dagen. Geniet van de stilte, al ritselt er genoeg...

Joke van der Zee

Mooi Heemstede (5)

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede - De oproep van de Tuinenwedstrijd 
2018 in de Heemsteder was niet tegen dove-
mansoren gezegd. Of geschreven: de krant was 
woensdag 27 juni nog maar net verschenen of de 
redactie had de eerste foto’s al binnen. Jaarlijks is 
de tuinenwedstrijd in de Heemsteder een succes. 
Het is natuurlijk ook heerlijk om mooie, gezellige 
of bijzondere tuinen te bekijken. En dat van colle-
ga-inwoners! Misschien wel mensen bij jou in de 
straat of een familielid dat meedoet. Bescheiden-
heid siert in de wedstrijd niet. Wees gerust trots 
op uw kleine of grote tuin, onderhoudsvrij of juist 
een hobby waar menig uurtje in gaat zitten. Vertel 

er over in een e-mail naar de redactie en stuur ui-
teraard een of meerdere foto’s mee. De allereerste 
deelnemer aan de Tuinenwedstrijd 2018 is me-
vrouw Philippo uit de Lelylaan. “Niet teveel onder-
houd”, vertelt ze, “maar wel veel bloemen en die 
trekken weer vlinders. We zitten er graag…” Een 
eigen, heerlijk plekje bij huis, dat is ook heel fijn.
Bent u ook trots op uw tuin? Of mooi terras, is de 
vijver een blikvanger? Doe mee aan de wedstrijd. 
Mail foto’s, adres (wij vermelden alleen de straat/
laan) naar: redactie@heemsteder.nl
De wedstrijd duurt tot en met eind augustus. Er 
zijn prijzen te verdienen!

end de vooropleiding bij Lucia 
Marthas in Amsterdam. Na Hage-
veld heb ik daar mijn HBO-oplei-
ding Zang en Dans vervolgd. In 
mijn vierde jaar van de opleiding 
liep ik als danseres stage bij de 
musical ‘The Bodyguard’. Tijdens 
‘The Bodyguard’ werden audities 
gehouden voor ‘On Your Feet’. Dat 
was best een lang proces: er werd 
gecast van november 2016 tot 
en met april 2017. Daarna was de 
cast echt compleet. Ik werd aan-
genomen als understudy voor de 
rol van Gloria Estefan en als en-
semble-lid. Ik heb gehuild van 
geluk: dit was zeker wel een van 
de hoogtepunten in mijn leven. 
De voorstelling heb ik nu zo’n 250 
keer gespeeld en ik geniet iede-
re keer weer met volle teugen van 
de muziek. De band staat op het 
podium en is daardoor ook echt 
onderdeel van de show en een 
ware beleving. Ik houd van Glo-
ria Estefans stem: ze zingt met 
een warm timbre, waardoor ze 
zowel ritmische uptempo num-
mers als gevoelige ballads kan 
zingen. Gloria is met haar man 
Emilio zelfs een keer bij de repe-
tities komen kijken. Ik vond ze 
inspirerend en oprecht en heel 
benaderbaar. 
De musical draait om het leven 

van Gloria Estefan. Als jong meis-
je van 14 jaar verlaat zij met haar 
familie Cuba voor de Verenigde 
Staten. Haar vader heeft MS en 
wordt verzorgd door Gloria. Glo-
ria heeft een passie voor zingen 
die ze voor zichzelf houdt. Haar 
oma echter, spoort Gloria aan om 
te gaan zingen voor het publiek. 
Op een dag klopt Emilio, later 
haar aanstaande echtgenoot, bij 
haar oma aan, die Gloria vraagt 
om een liedje te zingen. Ze voegt 
zich bij de Miami Sound Machi-
ne en heeft tevens een succesvol-
le solocarrière. Het succes wordt 
bruut onderbroken door haar 
busongeluk. Gloria moet zes lan-
ge maanden revalideren, waar-
bij zij bijna haar doorzettingsver-
mogen verliest. Haar man Emi-
lio moedigt haar aan om door te 
gaan en zo komt alles uiteinde-
lijk goed.”

Shanna speelt Gloria Estefan nog 
op 20, 21 en 22 juli in Utrecht. 
Kaarten zijn te koop via:
onyourfeet.nl.
Je kunt haar volgen op Insta-
gram: instagram/shannaslaap. 
Meer info op:
www.stage-entertainment.nl.

Bart Jonker

Echtpaar Melchior 
60 jaar getrouwd
Heemstede - Joop Melchi-
or en Elly Melchior-van Ba-
kel waren jongstleden 28 ju-
ni 60 jaar getrouwd. Ze wo-
nen hun hele huwelijk al op 
hetzelfde adres, Leeghwa-
terlaan 11, en daar zijn ook 
hun vier kinderen geboren. 
Er zijn tien kleinkinderen en 
vorig jaar hebben ze hun 
eerste achterkleinkind mo-
gen verwelkomen. 
De trouwdag zelf is rustig 
verlopen, maar op zaterdag 
7 juli gaan ze met kinderen, 
kleinkinderen, achterklein-
kind, aanhang, zus en enke-
le goede vrienden uit eten. 
Als hun fragiele gezondheid 
het nog toelaat gaan ze met 
hun familie in augustus een 
rondvaart maken waarbij ze 
starten bij het Molentje in 
Groenendaal. Via de secreta-
ris van de Koning en Konin-
gin kregen ze gelukwensen 
en ook de commissaris van 
de Koning van Noord-Hol-
land stuurde een brief met 
felicitaties. Ze hebben het 
zeer gewaardeerd dat bur-
gemeester Astrid Nienhuis 
langskwam.

Schrijf je
mooiste gedicht
Poëziewedstrijd
Heemstede -- De Heemsteder or-
ganiseert samen met boekhan-
del Blokker deze zomer een ge-
dichtenwedstrijd. Lokale poë-
zie, we zijn benieuwd naar de in-
zendingen. Doe mee en deel je 
pennevruchten met heel Heem-
stede en met de jury natuurlijk. 
Die wordt gevormd door redac-
tie Heemstede en Arno Koek van 
boekhandel Blokker. De fraai-
ste inzendingen worden gepu-
bliceerd in de Heemsteder en op 
de website van de krant. Ieder-
een kan meedoen. Schrijf niet 
meer dan 15 regels. Inzenden via: 
redactie@heemsteder.nl.
Het meest bijzondere gedicht 
komt in aanmerking voor een 
boekenbon van 50 euro. De poë-
ziewedstrijd duurt van 15 juli t/m 
31 augustus. 

De Heemsteedse Tuinenwedstrijd

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENGE
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WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

ook 50+ van harte welkomBezorg de Heemsteder.

BEZORGERS/STERS
Vakantiebaantje?

gevraagd voor de best gelezen en best
bezorgde huis-aan-huiskrant!
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Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek 

Zondag 8 juli, 10u: prof. dr. Anton 
Wessels (Amstelveen).

Dienst van Schrift en Tafel.

www.pkntrefpunt.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 8 juli, 10u. 
Oude Kerk: ds. P.I.C. Terpstra, 

m.m.v. de cantorij.
Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 8 juli 10.00 uur
Spreekster: mevr. Y.F Elbers.

www.rafael-nehemia.nl 

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 8 juli om 10u.
 Ds. Dirk Jorissen

 
 Woensdag 11 juli om 19.30u.

 Zomerzangavond.

 Na de dienst koffi  edrinken
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 8 juli, 10u.
Voorganger prof. Dr.

M.A. Smalbrugge
(Haarlem).

www.adventskerk.com

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

Kantooradres
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
Mobiel 0650-284402

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Zandvoortselaan 8, 8a, 8b en 8c zijn on-
losmakelijk aan elkaar verbonden. Het 
is 1 pand volgens een bouwtekening 
uit 1940. Daarvoor stonden er twee vil-
la’s, die in 1919 zijn gebouwd en eind 1930 gesloopt. In de 19e 
eeuw was de grond nog landbouwgrond (bollen). Eigenaren wa-
ren fam. Stegenhoek (ca. 1850), Preyde (ca. 1879) en Rosenkrantz 
(ca. 1897), aldus Hein Peeperkorn van 8c. De aannemer is tijdens 
de bouw van het nieuwe pand failliet gegaan. Een andere aanne-
mer heeft het overgenomen. De bouw is nog geen 3 maanden 
voor het uitbreken van de oorlog afgerond, op 27 februari 1940. 
In de oorlogstijd durfde niemand een winkelpand te kopen. Per 
winkel/woonpand werd fl  9550,=. gevraagd. De toenfoto is van 
1979 met links en rechts lege winkels. Veel ondernemers  gebruik 
gemaakt van de vier winkelpanden.
Nummer 8: Begin jaren 40 Noritex (ter verfi jning van de smaak 
van koffi  esurrogaat). Vanaf eind januari 1941 kapsalon/parfume-
rie Derkinderen tot zeker 1971 (stratenboek). Kledingzaak “Bar-
neys for men Heemstede” zit er nu 5 jaar. Daarvoor zat Tummers 
Interior Textiles, en ‘Curiosa de Witte Olifant’(stratenboek 1993) 
alsook Galerie Artwindow (beginjaren 2000).
Nummer 8a: Vishandelaar E.A. Groenink zat er als eerste, maar 
was eind 1949 failliet. Daarna ‘Vishandel Osendarp’, in 1961 over-
genomen door G.L. Pronk tot zeker in 1969. Van 1976 tot 1 au-
gustus 2011 bevond zich hier ‘Antiekzaak t Stokpaardje’ (Hanne-
ke Beukenkamp) op nr. 8a. Thans ‘Joe & Brown Heemstede’ (2018).
Nummer 8b: In 1940 huisde de ‘Heemsteedse Lampekappen-in-
dustrie’ hier. In januari 1941 opende Fruit- en groentehandel J.H. 
Vos (in advertenties wordt vaak nr. 8 genoemd). In 1954 zat hij er 
nog. Volgens het stratenboek van Heemstede (1 november 1957) 
bevond ‘Bakker G. Jonk’ zich op nr. 8b tot half jaren 60. Daarna 
Groente- en Fruithandel D. de Jong (Adressenboek Haarlem 1 ja-
nuari 1966/1969). Sinds 2017 is Gerard’s Flowershop gesloten. Hij 
zat er al in 1993.
Nummer 8c: Levensmiddelenbedrijf A. Boer is de eerste onderne-
mer (stratenboek 1948), in ieder geval tot 1961. Vanaf ca. 1988 tot 
2008 (20 jaar) zat op 8c reisbureau ‘Holiday Tours’. Sinds 2008 is 
Hein Peeperkorn (Peeperkorn. Architect BNA ) op 8c te vinden. 
De nufoto van Harry Opheikens is van 30 juni 2018. Mocht u in-
formatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u terecht via 
webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op zoek naar 
beeldmateriaal. Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (4)

Regio - Deze keer willen we 
graag een bijzonder asieldier 
in het zonnetje zetten. Nug-
get is een jonge kater die is 
opgegroeid op een mooie, 
veilige plek met heel veel 
speelgoed maar met heel wei-
nig prikkels. Helaas heeft hij 
in die eerste maanden geen 
soortgenoten of andere die-
ren gezien. En ook niet heel 
veel verschillende mensen. 
Een beetje een gouden kooi-
tje, dus. 
Nugget is opgegroeid tot een 
heel energieke kater die snel 
overprikkeld raakt. Dan kan 
hij niet stoppen met aandacht 
vragen. En dat gaat niet altijd 
even zachtzinnig. Hij moet 
dus echt nog leren dat er 
grenzen zijn. We zoeken voor 
Nugget een rustig huis zon-
der kinderen, katten of hon-
den. Maar wel met een eigen 
kamer voor hem. Bij mensen 

die ervaring hebben met kat-
ten. In de eerste periode na 
adoptie zal er begeleiding zijn 
van onze gedragsdeskundige 
om het nieuwe baasje bekend 
te maken met het gedrag van 
Nugget en hoe je daar het 
beste mee om kunt gaan. 
Wij leren Nugget steeds be-
ter kennen. Het is eigenlijk ge-
woon een schat van een kater 
maar voor hem (en voor ons) 
zijn er wel wat ‘spelregels’. Om 
het leven voor Nugget over-
zichtelijk te houden is het be-
langrijk dat een nieuwe eige-

naar deze regels ook volgt. 
Niet alleen de eerste paar 
maanden maar voor de rest 
van Nuggets leven. Dan heb 
je een hele leuke huisgenoot 
aan deze atletische, speelse 
en mooie kat! 
Denk jij de juiste match voor 
Nugget te zijn neem dan snel 
contact op. Hij is echt op zoek 
naar zijn defi nitieve huis.
Voor meer informatie 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Nugget

uur, dan ook telefonisch be-
reikbaar.

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis

* The fi rst Holy Mass takes place at 
saturday 21/7.

www. parochiesklaverblad.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Zondag 8 juli 10.30u. woord- en 
communieviering  In Between. 

Past. R. Mascini.
Donderdag 12 juli 9u. Eucharistie-

viering. Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Bomen over bomen
Beuk - Fagus-Sylvatica
Heemstede - Deze oude beuke-
boom staat bij het Paardewed 
(Paardebad) in Groenendaal, een 
vijver waar de paarden vanuit het 
koetshuis, nu restaurant Groe-
nendaal, konden drinken en ge-
wassen werden.
De vijver loop schuin af zodat de 
paarden er makkelijk in konden 
lopen.
Als deze boom eens praten kon, 
heeft hij heel wat te vertellen.
De beuk word een grote boom, 
statig in de zomer en de winter.
De beuk kan zo 35 meter hoog 
worden, in vrije stand kan de 
kroon een zeer grote omvang 
krijgen.
Aangezien de bladeren zich al-
le naar het licht keren, geeft de 
beuk een diepe schaduw en wil 
eronder weinig groeien.
Verharding op wortels is onge-

wenst, gewenst is om in de win-
ter het dorre blad aan de takken 
te laten zitten.
In mei komen er bloemen, die 
vormen bolletjes meeldraden, en 
er komen beukenootjes aan, waar 
wij weer in de herfst van kunnen 
genieten.
            (Bron: Praktisch bomen boek)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

Muziek op 
Maandag in 
dagcentrum 
Lieven de Key
Heemstede - Maandag 9 ju-
li treedt Monique den Boer op in 
‘Mo’s Mix’ bij ‘Muziek Op Maan-
dag’, georganiseerd in ontmoe-
tingscentra Dreefhart en op dag-
centrum Lieven de Key in Heem-
stede. Doelgroep zijn ouderen. 
Monique speelt gitaar en zingt 
liedjes uit de jaren 50 en 60. Be-
langstellenden zijn van harte wel-
kom tussen 13.30 en 14.45 uur 
bij ontmoetingscentrum Lieven 
de Key en Dreefhart aan de Lie-
ven de Key laan 24 in Heemstede. 
Toegang bedraagt €2,50 voor kof-
fi e of thee. Voor meer informatie 
belt u Sandra Bouwmans of Kirs-
ty Mom op 06-20665156.

Straatspeelavond Geleerdenwijk
HGeemstede  - Lekker spelen 
met leuke spelmaterialen en veel 
kinderen uit je buurt. Dat kan op 
vrijdag 13 juli, van 18.30 tot 20.30 
uur wanneer WIJ Heemstede 
weer een straatspeelavond orga-
niseert. Ditmaal vindt die plaats 
in de Geleerdenwijk en wel op 
het pleintje bij school De Evenaar.
Je kunt gratis meespelen. 
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Heemstede - Woonzorgcentrum 
Heemhaven heeft een schoenen-
doos vol foto’s. Trots laat secre-
taresse Henny Rigter beeldma-
teriaal zien van de Heemhaven 
in 1968. Een zeven verdiepingen 
hoog gebouw in de Schouwbroe-
kerpolder. Met 158 bewoners, ge-
middeld 78 jaar. 
Nu allang vervangen door nieuw-
bouw waar 82 bewoners met een 
psycho-geriatrische indicatie hun 
plek hebben gevonden. Het pand 
uit 1996 is in 2015 geheel aange-
past, de ongezellige grote recrea-
tiezaal is opgedeeld in vier huis-
kamerzaaltjes met allemaal een 
eigen karakter, met daarbij pas-
send meubilair. Een klassieke ka-
mer, een brocante kamer, een 
chique pronkkamer en tuinka-
mer met uitzicht op de weilan-
den waar je nog de verschillende 
jaargetijden van het boerenland 
meemaakt en in de verte Hage-
veld en het Spaarne ziet. Bij mooi 
weer is het best uit te houden on-
der de grote parasols op de bui-
tenterrassen. Een hek om reislus-
tige bewoners te beletten weg te 
lopen, het valt niet op met al die 
heggetjes en de vele struiken die 
de aandacht vragen. 

Haring en High Tea
Dinsdagmiddag vorige week was 
het feest in de Heemhaven want 
in de zomer kun je dat in de tuin 
doen. Eigenlijk is het jubileum, 
vijftig jaar, pas in oktober maar 
de medewerkers vonden eind ju-
ni beter geschikt. “In oktober ver-
zinnen we wel weer een list. Want 
feestvieren en plezierig omgaan 
met mensen met dementie, we 
kunnen het!” Met grote parasols, 
tenten met puntdaken, ballon-
nen en blijven lachen met de hele 
familie erbij, kom je een heel eind.

Koffi  e en taart geserveerd door 
dames in feestelijke en nostalgi-
sche robes met veel strikjes en 
royale hoeden geven een apart 
cachet en dat maakte mensen 
zichtbaar blij. Dan nog haring bij 
de borrel, het leven is goed in 
die ouwe polder met de oud-hol-
landse spelletjes, waar zelfs de 
kleinkinderen van genieten. Er is 
ook altijd wat te doen in woon-
zorgcentrum Heemhaven. Dat 
begon al met de kleurentelevisie 
in1968, toen wel heel bijzonder. 
Nu ga je winkelen met een vrij-
williger of familie naar het dorp 
op een duofi ets, of gymmen, dan-

HBC Gymnastics presentatie
Terugzien op een druk 
en spannend seizoen
Heemstede - Een jonge HBC 
gymnastics club, maar met een 
jarenlange traditie in Heemste-
de, presenteerde zich dinsdag-
avond vorige week in de gymzaal 
van school de Evenaar. De jeugd, 
tot 18 jaar, gaf een demonstratie 
van hoe zij zich hebben voorbe-
reid op wedstrijden. 

Gave ringoefeningen, grondgym-
nastiek, acrobatiek, de tumbling 
mat, de opgeblazen mat die veilig 
voor- en achteruit sprongen mo-
gelijk maakt en waarop je je kunt 
uitleven in salto’s. Op de brug, 
balk of lange mat, het gaat alle-
maal zo ontspannen. Net als het 
opruimen van de matten, zelfs de 
kleinsten slepen en trekken om 
weer door te kunnen gaan met 
het volgende toestel. De tram-
poline, een wel heel gewild toe-
stel, niet alleen voor de kleinsten. 
Alle 26 geselecteerden voor het 

wedstrijdteam oefenen graag op 
de trampoline, springen, draaien, 
overslagen. Acrogym, betrekke-
lijk nieuw, in teamverband, veel-
al twee turners, bestaat uit tem-
po-elementen, statische balans-
delen, dans, ballet, lenigheid en 
gronddelen. Hebben ze bij HBC al 
aardig onder de knie. Bij de tum-
bling, een reeks turnoefeningen 
op de lange verende mat wis-
selen rondat, fl ikfl aks, salto’s en 
schroeven wisselen elkaar in een 
snel tempo af. Moet je wel lenig 
voor zijn, maar dat word je bij 
HBC wel. De demonstratie van 
het wedstrijdteam kreeg een fl ink 
applaus van het publiek, meest 
ouders en familie en de leiding, 
Jos Holdorp en Monique Mar-
chand kunnen terugzien op een 
druk en spannend seizoen, maar 
met succes.

Ton van den Brink 

Heemhaven 50 jaar
“Jubileum eigenlijk in oktober
maar juni is beter geschikt!”

Een ‘gescheiden’ vakantie
Regio - U bent gescheiden en 
gaat op vakantie. Wat houdt dat 
in voor het omgangsrecht?
Scheidingsmakelaar Hans van 
Son weet er het fi jne van. “Vakan-
tie valt binnen de uitoefening van 
het gezags- en omgangsrecht. Er 
geldt een informatieplicht over 
de verblijfsgegevens en de tijds-
duur. Wanneer de achterblijven-
de ouder niet akkoord is met de 
vakantie en geen toestemming 
wil geven of wanneer nog geen 
afspraken over de omgang zijn 
gemaakt, kan ieder van de ouders 
het geschil over de uitoefening 
van het gezag en/of de omgang 
op grond van art. 1:253a van het 
Burgerlijk Wetboek aan de rech-
ter voorleggen.
Wanneer geen toestemming 
wordt gegeven om naar het bui-
tenland te gaan, dan moet de 
ouder die toestemming nodig 
heeft naar de rechter stappen op 
grond van art. 1:253a BW. De re-
den dat geen toestemming ge-
geven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om een 
vakantie gaat maar om een per-
manente wijziging van de ver-
blijfplaats.
Op grond van de Schengengrens-
code controleert de Koninklijke 
Marechaussee kinderen die met 
één ouder of alleen reizen extra 
om internationale kinderontvoe-
ring te voorkomen. Een van de 
factoren waar de Marechaussee 
op let, is de achternaam van het 
kind. Het komt voor, zeker nu kin-
deren een eigen paspoort heb-
ben en moeders hun meisjes-
naam in hun paspoort hebben 
staan, dat het kind een andere 
achternaam heeft dan de ouder 
waar hij mee reist.
Degene die met het kind reist, 
kan gevraagd worden om aan te 
tonen dat er toestemming van de 

gezaghebbende ouder(-s) is. Om 
problemen en vertraging op het 
vliegveld te voorkomen, wordt 
aangeraden de volgende docu-
menten mee te nemen:
•  Verklaring toestemming voor 

vakantiedoor invulling formu-
lier ‘Reizen met een minderjari-
ge naar het buitenland’

•  Recent uittreksel gezagsregister
•  Recent uittreksel BRP (Basisregi-

stratie Personen)
•  Internationale geboorteakte
•  Kopie van paspoort van toe-

stemminggevende ouder
•  Eventueel uitspraak met betrek-

king tot gezag en omgang
•  Eventueel het ouderschapsplan
•  Eventueel een kopie van het

retourticket van het kind 

De internationale geboorteakte 
kunt u opvragen in de gemeente 
waar uw kind geboren is. Het uit-
treksel van de BRP is verkrijgbaar 
bij de gemeente waar uw kind is 
ingeschreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kunt u opvragen bij 
de rechtbank.

Reageren? 06-21236301. 

sen, schilderen, knutselen of je 
thuis voelen met ontbijt op je ka-
mer of naar bed gaan wanneer je 
dat wilt. Heemhaven Heemstede, 

een halve eeuw leven aan de Von 
Brucken Focklaan.

Ton van den Brink

Hans van Son is MfN-register-
mediator.

Heemstede – Deze zomer wandelt de Heemsteder binnen bij 
oude bekenden of nieuwbakken ondernemers in Heemstede. 
Gewoon om even bij te kletsen of, in dit geval, heerlijk te tafelen. 
Dat dit uitstekend kan bij Mandarin aan de Raadhuisstraat wist 
u natuurlijk wel. Smaakvolle gerechten, Chinees of Indonesisch, 
samengesteld op verfi jnde manier, je omringd voelen door 
vriendelijke gastheren en -dames met Jack Lau aan het roer.

Wat u misschien niet wist is dat er een terras is aan de achterkant 
van het restaurant. Zodat u heerlijk in de open lucht kunt eten. 
Genieten, gewoon op een maandag.
Mandarin is dagelijks geopend, met uitzondering van dinsdag. 
Van 16.00 tot 22.00 uur kunt u er terecht. Kijk ook eens op:
www.mandarin-heemstede.nl.

Joke van der Zee

Chinees Restaurant Mandarin

Gastheer Jack Lau met Joke van der Zee (Heemsteder).

DE HEEMSTEDER OP BEZOEK BIJ...
Zomerbootcamp: met plezier 
bewegen in de buitenlucht
Heemstede - Op donderdag-
avond organiseert HBC Gymnas-
tics een zomerbootcamp. Gedu-
rende 10 weken worden oefenin-
gen gedaan om het lichaam in 
shape te  brengen of te houden. 
Door een wisselende afspraak-
locatie zijn de lessen steeds an-
ders. Het sporten duurt minimaal 
1 uur en begint tussen 19.00 en 
19.30 uur. Na een warming-up 
met loopoefeningen volgen de 
squats, lunges en burpees elkaar 
in een vlot tempo op. Door aan 
te sluiten bij een huidige sport-
groep, sport je nooit alleen en 

kun je elkaar versterken als je het 
zwaar hebt. 

Monique Marchand leidt de 
groep. Door een bedrag van 30 
euro bent u verzekerd  van 10 we-
ken met plezier bewegen in de 
buitenlucht. Mocht het niet  luk-
ken om de hele vakantie door te 
sporten, dan is het ook mogelijk 
om  losse lessen te nemen voor 
4 euro per les. Aanmelden voor 
deelname is noodzakelijk. Extra 
informatie of opgeven via de mail 
bij  info@hbcgymnastics.nl of
monique@marchandweb.nl.

Rapport ‘verkeer en geluid’ nieuwe Vomar

Extra raadsvergadering 
op donderdag 5 juli
Heemstede - De raadsvergade-
ring van donderdag 28 juni duur-
de zeer lang: tot half 3 ’s nachts, 
en bevatte vele agendapunten 
die om debat vroegen. Tijdens 
de vergadering werd besloten tot 
een nieuwe vergadering op don-
derdag 5 juli a.s.

STAB-rapport over verkeer 
en geluid nieuwe Vomar
Het CDA stelde in het vragen-
uur vragen over het STAB-rap-
port dat bij de ingekomen stuk-
ken zat. STAB zijn de Gerechtelij-
ke Omgevingsdeskundigen, die 
op verzoek van de Raad van State 
hebben gekeken naar de bezwa-
ren van de omwonenden van de 
nieuwe Vomar.
Zij zeggen in dit rapport dat ‘de 
inrit van de parkeergarage aan de 
Eikenlaan als gevolg heeft dat de 
verkeersintensiteiten op de we-
gen rond het plangebied niet lei-
den tot een onevenredige aan-
tasting van het woon- en leefkli-
maat als gevolg van verkeerstoe-
name’ (dit is wat omwonenden 

beweren). Ook wat betreft het ge-
luid zijn de deskundigen van me-
ning dat dit aanvaardbaar en bin-
nen de normen is. D66 geeft op 
haar website aan dat de kans dat 
het beroep bij de Raad van Sta-
te wordt afgewezen, groot lijkt 
te zijn. 
De democraten: “Het is prettig 
dat ook de rechter op basis van 
gedegen onderzoek lijkt te gaan 
beslissen dat de maatregelen die 
genomen worden om de komst 
van de supermarkt in het centrum 
van Heemstede mogelijk te ma-
ken, zinvol zijn en eff ect hebben. 
Het college en de coalitiepartij-
en werd om een reactie gevraagd 
maar HBB en GroenLinks gaven 
aan het stuk niet of niet goed ge-
lezen te hebben. Wethouder Van 
der Have wilde niet inhoudelijk 
reageren. Omdat voor 23 juli een 
zienswijze op dit rapport gege-
ven kan worden, is het belangrijk 
om er als raad toch over te praten. 
Dat gaat de gemeenteraad in een 
extra raadsvergadering doen, die 
op 5 juli plaatsvindt.”

Wat zeg je nu? Kiwi’s toch ze-
ker wel? En die Granny Smith 
appels in de fruitschaal dan? 
Vanmiddag nog gekocht! Na-
tuurlijk, die wel. 
Fruit dat je in de winkel 
koopt kun je met een gerust 
hart eten. Voor zelf geplukt 
fruit ligt dat een beetje in-
gewikkelder. Op Park Meer-
mond aan de Cruquiusweg 
hangt de publieke boom-
gaard nu vol met jonge ap-
pels, peren en mispels. Klein 
maar fi jn, maar wie goed kijkt 
kan ze niet missen. Maar ze 
moeten de kleur nog krijgen. 
En daarmee de smaak. Jam-
mer dan dat er in de pick-
nickweide naast de vrij toe-
gankelijke boomgaard nu al 
menig aangehapt appelte in 
het gras ligt. Niet door vo-
gels maar door mensenhan-
den. Te vroeg geplukt, even een hapje geprobeerd, en daar-
na achteloos in het gras gegooid. Huu! Zuur! Nog niet lekker! 
De vrijwilligers van Meergroen willen net als in eerdere ja-
ren in de derde week van september op Meermond een leuk 
Oogstfeest organiseren. Voor de buurt, door de buurt. Dan 
zullen er vlierbessen zijn, de eerste bramen en een boom-
gaard vol met appels en peren. Als we met elkaar het ge-
duld op kunnen brengen om het fruit de tijd te geven aan 
de boom te rijpen. 
Moeilijk, maar zo veel leuker als het slaagt. Dan vieren we 
met elkaar de opbrengst van de zomer, die nu al eindeloos 
lijkt te duren. Helpt u mee een appeltje voor de dorst te be-
waren? 

Eric Jagtman
Vrijwilligersgroep Heemstede,  Stichting Meergroen

LEZERSPOST
Groen fruit is niet rijp...!

Nog niet rijp voor de pluk.

Huwelijken 28-06-2018
Frank van Es & Michelle Blokker
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5 juli
  Informatieavond mbt nieuwe 
privacywetgeving (AGV) bij
Hiddes Advocatuur Blekers-
vaartweg 3 Heemstede. Inloop: 
19.30u. Aanmelden via heem-
steder@hiddesadvocatuur. nl.

6 juli
  Reünie basisschool De Ark, Van 
der Waalslaan 37. 19-21.30 uur. 
Inschrijven is €5 overmaken op 
NL21RABO0329052195 t.n.v. 
L.J.M. van Noort onder ver-
melding van het betreff ende 
schooljaar.

13 juli
  Straatspeelavond in de Geleer-
denwijk, op pleintje bij school 
De Evenaar. 18.30-20.30u. Gra-
tis deelname.

7 juli
  BioMarkt op voorterrein Haar-
lemmer Kweektuin, Kleverlaan 
9, Haarlem. 10-15u. Groente, 
humus, biologische ijsjes en 
meer. Info: biomarkt@wijtelen-
groente.nl en www.haarlem-
merkweektuin.nl.

  Summer Academy RCH, Sport-
parklaan, Heemstede, voor 
jeugd v 4 t/m 9 jr: va 10u. en 
voor jeugd van 10 t/m 14 jr va 
11.15u.

14 juli
  Orgelfestival in Haarlem met 
de Haarlemse Orgeldag, speur-
tocht, workshops en div con-
certen. In en om de Grote of 
St Bavo Haarlem Centrum. All
 info op www.orgelfestival.nl.

  Summer Academy RCH, Sport-
parklaan, Heemstede, voor 
jeugd v 4 t/m 9 jr: va 10u. en 
voor jeugd van 10 t/m 14 jr va 
11.15u.

21 juli
  Summer Academy RCH, Sport-
parklaan, Heemstede, voor 
jeugd v 4 t/m 9 jr: va 10u. en 
voor jeugd van 10 t/m 14 jr va 
11.15u.

15 juli
  Tennismiddag voor het goe-
de doel: strijd tegen ziekte van 
Parkinson, bij TV Merlenhove, 
Tennispark Groenendaal. Uit-
wijkmogelijkheid bij regen: T-
Line tennishal, Cruquius. Met 
loterij, wijnproeverij, voetzool-
refl exmassage, muziek en BBQ. 
Va. 13u.

22 juli
  HPC MyLaps Kindertriathlon 
in en rondom Sportpark Groe-

▲

nendaal Heemstede. Leeftij-
den: 6 t/m 14 jaar.

29 juli
  10.000 stappenwandeling in 
Heemstede vanaf SportPlaza 
in de Sportparklaan Heemste-
de. Start: 10u. Aanmelden niet 
nodig, geen kosten. Info: Ellen 
Zwarter, 06-45344593. Team 
Sportservice Noord-Holland is 
initiator van dit evenement.

9 juli
  Muziek (voor ouderen) bij ont-
moetingscentrum Dreefhart 
en dagcentrum Lieven de Key, 
Lieven de Keylaan 24 Heemste-
de. Toegang: €2,50. Info: San-
dra Bouwmans of Kirsty Mom 
op 06-20665156. 

10 juli
  Inloop Popkoor Voice Collecti-
ve, 20u. Icarusschool, Kerklaan 
90 Heemstede. Aanmelden: 
voicecollective@live.nl.

24 juli
  (inschrijven voor 2 juli) bus-
excursie WIJ Heemstede naar 
Leeuwarden. Div museumbe-
zoek en eten. €86,75 met MJK, 
zonder: €111,75. Aanmelden 
bij de receptie van de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede.

11 juli
  Buitenconcert harmonie St Mi-
chaël op terrein Hartekamp 
Groep Herenweg, 19u. Gratis 
bij te wonen. Pop-programma.

  Puzzelruilbeurs bij Sint Jacob in 
de Hout, 14-15.30u. (Grand Ca-
fé), Zuiderhoutlaan 1, Haarlem.
Toegang: vrijwillige bijdrage.

TENTOONSTELLINGEN

4 juli t/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www.
trudienoordermeer.exto.nl.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’. 

Een paar weken geleden kondigde het Haarlems Dagblad 
de mogelijke komst van de bouwmarktketen Bauhaus in 
Cruquius aan. Bauhaus heeft een terrein aangekocht van 
8.000 m2 waarop de bouwmarkt en parkeergelegenheid 
gerealiseerd zullen worden. Bauhaus verkoopt naast bouw-
materialen ook alles wat je nodig hebt voor de aanleg en het 
onderhoud van je tuin, dierbenodigdheden, kerstversierin-
gen, etc.

Dat ‘lijkt’ een mooie aanwinst voor de regio te worden.
Maar zal dat in de praktijk ook zo uitpakken?

Bauhaus zal door zijn formule en bedrijfsgrootte méér dan 
een geduchte concurrent zijn voor alle bouwmarkten in de 
regio. Gamma, Praxis, maar ook onze Heemsteedse bouw-
markten zullen heel veel last hebben van een dergelijke
gigant, met als gevolg dalende omzetten. Ook de regiona-
le tuincentra en anderen kunnen een substantieel omzet-
verlies tegemoet zien.

Het is niet denkbeeldig dat er door de schaalgrootte van
dergelijke projecten, nog meer ‘gaten’ in onze dorpscen-
tra vallen. Willen we het feit dat er meer lege winkels te
verwachten zijn eigenlijk wel accepteren?

Bauhaus heeft een enorm aanzuigende werking voor con-
sumenten in de regio Kennemerland, waardoor de verkeers-
druk op de Heemsteedse Dreef en de Cruquiusweg nog gro-
ter wordt. En dan zijn de wijken Slottuinen en Wickevoort 
nog niet eens gebouwd!

Heemstede staat niet alleen in het gevoel de verkeers-
druk ons dorp te moeten beteugelen. Ook raadsleden uit 
Hoofddorp hebben vragen gesteld over bouwactiviteiten in 
Cruquius met betrekking tot de verkeersdruk aan hun kant 
van de Ringvaart.

CDA-Heemstede maakt zich zorgen over de gevolgen van 
deze grootschalige ontwikkelingen net aan de andere kant 
van onze gemeentegrens en roept het bestuur van Heem-
stede op om in actie te komen, verzet te organiseren.

René Janus, namens CDA Heemstede

LEZERSPOST
Verzet tegen komst‘gigant’ BauhausInkt-kunst te 

bewonderen 
bij nieuwe 
viswinkel
Heemstede - Naast de expositie 
die Cubaans kunstenaar Carlos 
Casas momenteel bij Tummers 
op de Binnenweg heeft, is nu 
ook werk van hem te bewonde-
ren bij de nieuwe viswinkel Olé-
ron op de Zandvoortselaan 167 in 
Heemstede. Deze expositie duurt 
tot eind december. Het gaat om 
inktwerken en het zeer passende
thema is ‘Vis & Vis’. De werken zijn 
tevens te koop.

Heemstede - Volop zon, vol-
le maan, in je katoentje luisteren 
naar een jongerenband SamSam 
en kijken naar een fi lm. Zaterdag 
30 juni, Vrijheidsdreef. Hoe mooi 
kan het zijn in Heemstede.

In de SamSam band spelen Ida, 
Sam, Beate, Femke en Berber, 
leerlingen van ECL en Hageveld 
die muzieklessen volgen in de 
Muziekschool. Daar kennen ze el-
kaar van en ze spelen SamSam, 
niet alleen omdat de drummer 
Sam heet, maar omdat ze ook 
op elkaars instrumenten spelen. 
Zo springen ze over van piano 
naar gitaar en zit er niemand bij 
de drums dan doen ze dat even 
of zingen mee. SamSam! speel-
de in het voorprogramma van de 
fi lm voor kinderen ‘GVR’, een echt 
sprookje van Roald Dahl zoals hij 
die alleen kan verzinnen. Als dan 
Steven Spielberg er een fi lm van 
maakt dan vlieg je zomaar met 
Sofi e je bed uit naar reuzen die je 
misschien wel opeten ook.

Ray
De fi lm Ray die in het avondpro-
gramma stond is een fantasti-
sche portret van Charles, dat de 
legendarische zanger, pianist en 
musicus eer aan doet. De man 
en zijn leven worden op hoogst 
ontroerende en meeslepende 
wijze neergezet door Jamie Fox
die er een Oscar voor won. Het 
publiek zat ademloos in de
volle zon en een opkomende
volle maan op het weiland te
genieten van die speciale soul-

muziek waar Ray Charles op ont-
roerende wijze de wereld ver-
overde.
Dit zien op een scherm van 4 bij 
7 meter in die ruimte met de bo-
men van het Groenendaalse Bos 
op de achtergrond. Een heerlijke 
ervaring die georganiseerd was 
door de Rotary Club Heemstede. 
De opbrengst is bestemd voor de 
goede doelen:

De Vrolijke Noot verzorgt vrolij-
ke, muzikale evenementen voor 
mensen met een lichamelijke of 
geestelijke beperking, uitgevoerd 
door kinderen, die zo in aanra-
king komen met mensen die van 
zorg afhankelijk zijn. Muziek ma-
ken verbindt. 

AquaQuest, een initiatief van Ro-
tary Club Heemstede, levert al 

Ademloos naar Ray Charles luisteren...
Openluchtbioscoop op Vrijheidsdreef 
een heerlijke ervaring

jarenlang een bijdrage aan de 
verbetering van de levensom-
standigheden van landelijke ge-
meenschappen in West-Oegan-
da. Schoon en veilig drinkwater is 
hier schaars. Er worden nu drink-
watervoorzieningen en toiletten 
in de dorpen gebouwd. Kinde-
ren en volwassenen zijn nu min-
der vaak ziek en hebben weer tijd 
om naar school te gaan en om op 
het land te werken. 

Van de kinderfi lm genoten 120 
kinderen en 300 bezoekers voor 
de hoofdfi lm zorgden voor een 
mooie opbrengst die in oktober 
wordt overhandigd.

Ton van den Brink 

Spannende fi nale Kunstbendefestival
Heemstede - De Heemsteder 
van 13 juni jl. berichtte over de 
18-jarige Heemstedenaar Jona-
than ten Broeke, die landelijk fi -
nalist was voor de categorie Film 
van het Kunstbendefestival met 
zijn indrukwekkende inzending 
‘To Build A Home’. Afgelopen za-
terdag 30 juni vond onder grote 
belangstelling de fi nale van het 
Kunstbendefestival plaats in de 
Amsterdamse Westergasfabriek. 
Er was op deze zonnige zomer-
dag van alles te doen en te zien. 
Het ging er heet aan toe tussen 
de jonge creatievelingen, waar-
van een fi nalist uit iedere Neder-
landse provincie vertegenwoor-
digd was in de volgende line ups: 
DJ, Expo, Fashion, Film, Muziek, 
Dans, Taal en Theater. Voor Jona-
than was het in de categorie Film 
een spannende eindstrijd met 
zware concurrentie. De jury had 
geen makkelijke taak en kende 
de eerste prijs toe aan de 19-jari-
ge Luuk van Leeuwen uit Utrecht 
met zijn komische fi lm ‘Ikigai’. De 
tweede prijs ging naar de 18-jari-
ge Tim van Loon uit Kaatsheuvel 
met zijn fi lm ‘Dromen uit het ver-
leden’. De derde prijs werd toe-
gewezen aan de 15-jarige Dan-
te Kedde uit Den Haag, met haar 
fi lm ‘Feelings’. Ondanks dat Jona-
than de top drie niet wist te be-
halen, heeft hij een geweldige 
prestatie neergezet. Heemstede 
kan echt trots op hem zijn. In de 
toekomst gaan we vast veel meer 
van dit jonge en creatieve talent 
op het witte doek te zien krijgen!
Bart Jonker
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Koninklijke onderscheiding 
Annelies van der Have
Heemstede - Op donderdag 28 
juni heeft burgemeester Astrid 
Nienhuis een Koninklijke onder-
scheiding uitgereikt aan Anne-
lies van der Have van HBB. An-
nelies van der Have is ruim 12 
jaar actief geweest als volksver-
tegenwoordiger in de gemeen-
teraad van Heemstede. Sinds 31 
mei 2018 maakt Annelies van 
der Have als wethouder deel uit 
van het college van B&W. Maar 
tot die tijd was zij sinds 16 maart 
2006 lid van de gemeenteraad 
voor Heemsteeds Burger Belang 
(HBB). Zij was lid van de verschil-
lende raadscommissies; in de af-
gelopen vier jaar van de com-

missie Ruimte. Ze maakte deel
uit van twee vertrouwenscom-
missies voor een nieuwe bur-
gemeester, in 2006 als lid en in 
2017 als voorzitter. Ze nam ook 
deel aan de Rekenkamercommis-
sie, de agendacommissie van de 
raad en de werkgroep Burgerpar-
ticipatie.
Naast haar werkzaamheden voor 
de raad zette zij zich in als coör-
dinerend verkeersouder van de 
Crayenesterschool en ze is even-
eens actief voor KWF Kanker-
bestrijding afdeling Heemste-
de. Mevrouw Van der Have is be-
noemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau.

Heemstede – Misschien zing je 
wel eens. Gewoon in de auto of 
onder de douche. je bent muzi-
kaal en vindt het leuk om te zin-
gen. Je kan dit meer vorm geven 
door eens te kijken of zingen in 
een koor wat voor je is. Popkoor 
Voice Collectieve houdt een in-
loopavond op dinsdagavond 10 
juli om 20.00 uur. Wel aanmelden 
via: voicecollective@live.nl. Gere-
peteerd wordt in de Icarusschool, 
Kerklaan 90 te Heemstede. 

Inloopavond 
Popkoor Voice 
Collective
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur 
(geopend voor alle producten, behalve 
vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, 
erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u altijd vooraf een afspraak maken. 
Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).

Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten). 
Telefoon (023) 548 58 68.

Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur 
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken 
voor een huisbezoek.

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Volg ons op 
Facebook en Twitter

WhatsAppen met de gemeente
Zo werkt het
- Voeg 06 10 98 76 87 toe aan uw contacten
- Kies vanuit WhatsApp dit contact, en stuur ons een bericht
- U krijgt op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur antwoord 

van ons
- Wij proberen uw bericht binnen 4 uur te beantwoorden
- Naast tekstberichten kunt u ook foto’s, video’s en 

geluidsopnames versturen 
- Wij beantwoorden alleen individuele WhatsApp-gesprekken 

en geen groeps-WhatsApp
- Let op: het 06-nummer is alleen bedoeld voor WhatsApp, dus 

niet voor bellen of het sturen  van een sms. 
- Doet u een melding over de openbare ruimte? Dit kan via 

WhatsApp of direct via heemstede.nl/meldpunt

Privacy
Via WhatsApp worden géén persoonlijke gegevens uitgewisseld, 
zoals een rekeningnummer of burgerservicenummer. 
Hiervoor bellen of mailen wij u terug.

WhatsApp 
06 10 98 76 87

Een vraag aan de gemeente?

Lees meer op 
heemstede.nl

Zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren op eigen risico
Met deze zomerse temperaturen is het 
natuurlijk heerlijk om een frisse duik te nemen. 
In de Heemsteedse wateren is dit helaas niet 
zonder risico. Het water heeft niet de juiste 
kwaliteit om in te zwemmen. Maar ook het 
springen in het water vanaf bruggen of het 
zwemmen in doorgaande wateren kan echt 
gevaarlijk zijn. Er kunnen grote betonblokken, 
oude opstaande paaltjes, puin en oude fietsen 
in het water liggen. 
Kijk op www.zwemwater.nl waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. 
Meer over het waterbeheer leest u op 
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer

Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Secretarieel 
medewerker gri�e

(15 uur)

Heb je organisatietalent? 
En zoek je een afwisselende en 

zelfstandige functie die je goed kunt 
combineren met andere activiteiten?

Bekijk deze vacature op 
werkenbijheemstede.nl

Vergadering 
gemeenteraad 5 juli
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op donderdag 5 
juli 2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn.

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 5 juli 2018

Bespreekpunten:
- Invulling medegebruik ten behoeve van de 

Nicolaas Beetsschool in de Voorwegschool 
- Kaderbrief 2019-2022 
- Deskundigenverslag STAB - Bestemmings-

plan Centrum en omgeving , tweede 
 gedeeltelijke herziening (VOMAR)
Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de 
stukken waarover de raad besluit. Alle stukken 
liggen ook ter inzage in de publiekshal van het 
raadhuis. Meer weten? Neem contact op met 
de raadsgriffie via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Verwijdering �etswrakken 
Stationsomgeving
Op dinsdag 17 juli gaan medewerkers van 
bureau Handhaving van de gemeente 
Heemstede fietswrakken verwijderen die zich 
bevinden in de directe omgeving van het NS-
station Heemstede-Aerdenhout.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) staat dat het 
is verboden een voertuig op de weg te 
parkeren, dat rijtechnisch in onvoldoende 
staat van onderhoud en ook in een kennelijk 
verwaarloosde toestand verkeert.

Fietskettingen waarmee deze fietsen aan 
fietsklemmen of andere gemeentelijk meubilair 

zijn bevestigd zullen op de minst belastende 
wijze worden doorgeslepen. Ook worden alle 
fietskettingen en andere zaken verwijderd die 
aan fietsklemmen of andere gemeentelijke 
eigendommen zijn bevestigd. De fietsen en 
kettingen worden in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders verwijderd 
en voor een periode van maximaal 13 weken 
opgeslagen. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van 
de gemaakte kosten bij de milieustraat van 
Meerlanden, Cruquiusweg 47 Heemstede.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Op 28 juni 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan HPC voor het 
houden van een kindertriathlon op 22 juli 2018 
van 13.30 tot 16.30 uur. Ook is, volgens artikel 
17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 
34 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer, toestemming gegeven 
de volgende wegen af te sluiten tussen 
ongeveer 13.30 en 16.30 uur:
- Het zuidelijke voetpad en het zuidelijke 

fietspad van de Sportparklaan vanaf Meer 
en Boslaan tot en met het kruispunt Glipper 
Dreef/Sportparklaan

- Het fietspad/fiets(suggestie)strook van 
de rechter rijbaan Glipper Dreef tussen 
Sportparklaan en Bosbeeklaan

- De rijbaan en het fietspad van de 
Bosbeeklaan en Sparrenlaan

- Het fietspad langs de rechter rijbaan van de 
Herenweg (in oostelijke richting) tussen de 
Sparrenlaan en Van Merlenlaan

- Het fietspad langs de Van Merlenlaan
- De Vrijheidsdreef
- De rechter rijbaan (zuidoostelijke richting) 

van de Burgemeester van Rappardlaan
- De rechter rijstrook van de Herfstlaan 

(zuidwestelijke richting)
- Fietspad Valkenburgerlaan/Glipper Dreef 

(westelijke richting) tussen Herfstlaan en 
Sportparklaan

Voetgangers en niet-deelnemende fietsers 
worden begeleid door verkeersregelaars en 
doorgelaten bij gelegenheid.
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via (023) 
548 56 07.

Kindertriathlon

Verwijderde 
gemeentelijke boom 
César Francklaan 
- 1 iep in de zijberm van de César Francklaan 

tussen Wagnerkade en Johan Wagenaarlaan 
(iepziekte)

De iep is verwijderd volgens artikel 4:10f van de 
Algemene Plaatselijke Verordening.

In deze uitgave:

- Omgevings-
 vergunningen



Beweeglijkheid en passie
bij Popkoor Voice Collective
Heemstede - Ze lieten weer van 
zich horen, Popkoor Voice Collec-
tive, op vrijdag 29 juni tijdens een 
optreden in de volle Pinksterkerk.
Het koor zette hier een bijzonder 
optreden neer met veertien num-
mers, begeleid door de vaste pi-
aniste Marina Popova en bij deze 
gelegenheid door een liveband 
begeleid door Freek Kroon op 
drums en Auke Haaksma op bas-
gitaar. Het afgelopen jaar is zowel 
de samenstelling van het koor 
als het repertoire behoorlijk ver-
nieuwd. Dat betekende hard re-
peteren tijdens de repetitieavon-
den in de Icarusschool aan de 
Kerklaan. Met nummers als ‘She is 
always a woman’ van Billy Joël en 
‘Play that Funky Music’ van Wild 
Cherry. Met het openingsnum-
mer ‘Something Inside So Strong’ 
was het al gelijk raak. 

Het koor van vijf zangers en 28 
zangeressen klonk krachtig en 
sterk. Hier betaalt de aanpak van 
dirigent en arrangeur Jeroen J. 
Vermeulen zich uit. Hij begon 
tien jaar geleden met koorleden 
die geen zangervaring hadden. 
Maar ze waren wel leergierig en 
enthousiast. Populaire songs zin-
gen brengt wat boven in men-
sen, volgens Jeroen moet ieder-
een kunnen zingen.
Ook de man die vorige maand 
het Voice Collective koor op de 
Voorjaarsmarkt hoorde zingen. 
“Zo zingen lijkt me wel leuk.” Hij 
zong wel eens in de auto, maar 
kon geen noot lezen. Dan moet 
je juist bij Voice Collective gaan 
zingen. Nu, een maand verder, 
laat hij al van zich horen. Dat was 
dus een leuke Voorjaarsmarkt! De 
teksten oefent hij in de auto. He-

lemaal weg van die enthousias-
te koorleden die soms met hun 
hele lijf zingen en bewegen. Dat 
komt helemaal tot uitdrukking bij 
het ‘Tous les garçons et les filles’ 
van Françoise Hardy. Het zijn in-
eens Parisiennes die daar zingen, 
met die Franse beweeglijkheid 
en passie. Als intermezzo had Je-
roen gekozen voor iets totaal an-
ders, het klassieke ‘Ave Maria’ van 
Schubert, dat vraagt een heel an-
dere techniek van zingenen en is 
een goede stemoefening. 
Zo bouwt een popkoor Voice Col-
lective een reputatie op om zich 
te meten op korenfestivals. Mee-
zingen proberen? Dinsdag 10 ju-
li is er van 20.00 tot 22.00 uur een 
open repetitieavond in de Icarus-
school , Kerklaan 90.

Ton van den Brink 

Heemstede – Sinds de zomer van 2016 is het 
team van De Heemsteder gestart met een terras-
sentest. Want er zijn er nogal wat van in Heem-
stede en omgeving. Deze zomer gaan we door 
met het bezoeken van horecagelegenheden in 
de buitenlucht. Ons testteam is van wisselende 
samenstelling. Voor het eerste terrasbezoek kie-
zen we een kindvriendelijke uitspanning met vol-
doende schaduwplekken, want we hebben een 
kleintje bij ons. Nurks in de Haarlemse Hout is 
slechts enkele minuten fietsen van de gemeen-
tegrens.

Waar: Hertenkamplaan 1 in Haarlem. Als u denkt, 
waar ken ik die naam ook alweer van: Rober-
tus Nurks is een van de personages uit het boek 
‘Camera Obscura’ van Nicolaas Beets (pseudo-
niem Hildebrand). Zijn beeltenis is vlakbij te be-
kijken in het gerestaureerde Hildebrandmonu-
ment in de Hout.   
Wanneer: vrijdagmiddag tussen 16.30 en 17.30 
uur. 
Wie zijn er: Zoals je verwacht van een stadspark-
terras naast het hertenkamp: ouders met kin-
deren, 60-plussers en stelletjes al dan niet met 
buggy of fiets. 
Bestelling: We bestellen een glas witte wijn, een 
glas rosé, een glas appel-peer sap en een glas 
vlierbloesem limonade. Van de hapjeskaart ne-
men we een plankje Nurks voor 2 personen en 
een portie bitterballen.                                                                
Wij krijgen: Een glas Franse chardonnay/ 
viognier, een glas rosé van The Winest, een fles-
je biologische sap van het merk Schulp en een 
groot glas vlierbloesem limonade met schijf-
jes komkommer en verse munt. Uiteraard vroe-
gen we de hulp van de serveerster met de keuze 
van de drankjes. Op de vraag naar een medium 
wit wijntje, niet te droog, maar beslist niet zoet, 
stelde ze een viognier voor. Inderdaad een lasti-

ge naam (ook om te herhalen), maar de tip was 
perfect, een lekker fris wijntje. Wat de rosé betrof 
waren we ook niet de makkelijkste. Is het een 
droge Zuid-Franse, licht van kleur? Ze wist het 
niet, maar ging de fles halen en we mochten 
proeven, top! Inderdaad was de rosé Frans, droog 
en lichtroze van kleur. Ook op aanraden namen 
onze non-alcoholische teamleden (“gezond en 
weinig suiker graag”) het sapje en de limona-
de. Beide drankjes vielen in de smaak. Het Nurks 
plankje bestond uit droge worst, 2 soorten kaas, 
nootjes, 2 amuses, een geitenkaas paprika dip, 
olijven, cornichons en stokbrood, leuk gepresen-
teerd en ruim voldoende voor met z’n tweeën. 
De bitterballen (portie van 6 stuks) waren heet en 
lekker.
De bediening: Een vriendelijk serveerster die 
niet erg bekend was met de details van de kaart, 
maar wel heel bereidwillig om na te vragen en te 
laten proeven.
Hygiëne: Lekker nonchalante tafeltjes en stoe-
len, schone glazen en dito toiletten. 
De rekening: 1 glas witte wijn, 1 glas rosé, 4 euro 
per glas, 1 vlierbloesemlimonade 2,75 euro, 1 fles-
je Schulp appel-peer 2,95 euro. Een plankje Nurks 
15,95 euro, 1 portie van 6 bitterballen 5,50 euro. 
Totaal 35,15 euro. 
Algemene indruk: Een charmante Hans-en-
Grietje uitspanning met intiem terras  tussen de 
bomen en naast de hertjes op loopafstand van 
de Haarlemse binnenstad en van Heemstede. 
Met het parkeren van auto’s en fietsen is ook re-
kening gehouden. Honden zijn welkom en beslist 
kidsproof met kinderstoelen. Wij gingen abso-
luut niet nurks naar huis. Een kritische noot: som-
mige prijzen op de menukaart weken af van de 
rekening, dus graag de kaart en de website aan-
passen. 

Mirjam Goossens

Terrassentest Zomer 2018

Deze week: Nurks - In de Hout

Heemstede - De eerste dag is al 
geweest, maar op zaterdag 7, 14 
en 21 juli kunnen jeugdige voet-
balliefhebbers ook nog mee-
doen. Alle RCH leden én ook 
(nog)-niet leden kunnen deelne-
men aan de Summer Academy, 
geheel kosteloos.

Tijdens de Summer Academy 
worden er meerdere voetbal-ge-
relateerde oefeningen gedaan en 
wordt de voetbal-basistechniek 
overgebracht en daarmee tech-
niek verbeterd.

Er wordt getraind in 2 groepen:
Tijd Categorie
10.00-11.00 4 t/m 9 jaar
11.15 - 12.30 10 t/m 14 jaar

SummerAcademy

Egels in gevaar
Regio - Deze droge en warme 
periode maakt het leven van de 
egels erg moeilijk. Er is weinig wa-
ter te vinden en heel weinig eten 
(regenwormen, slakken en insec-

ten verstoppen zich in de droog-
te). Help uw buurt-egel door een 
lage schaal water in uw tuin te 
zetten. U kunt ook wat bijvoeren 
met egelvoer en/of wat katten-
brokjes. Let op vijvers met stei-
le kanten en zwembaden, door 
dorst gedreven kunnen er egels 

in terechtkomen die er dan niet 
meer uit kunnen en verdrinken. 
Maak een trappetje van kippen-
gaas en dek het zwembad goed 
af ‘s nachts. Tips zijn van Egelop-
vang Haarlem en Omstreken.
Kijk ook op:
www.egelopvanghaarlem.nl.

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN:
0251674433 EN VRAAG NAAR MARTIN VAN OOIJENGE

VR
AA

GD

WWW.VERSPREIDNET.NL  INFOVERSPREIDNET.NL

GEVRAAGD:

VOOR DE INDISCHE BUURT 
VOOR DE WEKEN VAN 8 EN 15 AUGUSTUS

ook 50+ van harte welkom

BEZORGERS/STERS

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 

U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van 
het bestemmingsplan. Dit kan tot en met 4 weken na 
publicatie. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 

postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via 
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) beroep aantekenen bij de 
rechtbank Haarlem wanneer deze in een voorfase 

zienswijzen heeft ingediend of wanneer deze niet verweten 
kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt 
uw beroepschrift binnen 6 weken na de dag waarop het 
besluit ter inzage is gelegd aan: rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 
BR te Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend 
en voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving 
van het besluit waartegen het beroep zich richt en de 
reden van beroep. U kunt met DigiD ook beroep instellen 
bij genoemde rechtbank via www.loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Bij het beroepsschrift moet zo mogelijk ook 
een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking 
heeft worden overlegd.
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van 
een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend 
belang kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. 
Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Camplaan 20, het kappen van 2 bomen, 

wabonummer 301122, ontvangen 20 juni 
2018

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
woning, maken van een dakopbouw op de 
aanbouw aan de achterzijde, wabonummer 
301199, ontvangen 20 juni 2018

- Jan Miense Molenaerplein 11, het 
plaatsen van een haagondersteunende 
erfafscheiding, wabonummer 301199, 
ontvangen 20 juni 2018

- Joke Smitlaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 300704, ontvangen 19 juni 
2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen 
(uitgebreide procedure)
- Antonis Duycklaan 6, het vergroten 

van een dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en plaatsen dakkapel op 
het zijgeveldakvlak, wabonummer 270155, 
verzonden 2 juli 2018

- Burgemeester van Lennepweg 58, een 
gevelwijziging, wabonummer 292703, 
verzonden 2 juli 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 

is gelegd in beroep bij de rechtbank Noord-
Holland locatie Haarlem. Zie verder ‘Beroep 
aantekenen’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor 
afwijken bestemmingsplan
- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 

tussen bestaande berging en woning, 
wabonummer 284471 ontvangen 1 mei 
2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Van Merlenlaan 4, het samenvoegen van 
 2 gesplitste wooneenheden, wabonummer 

285861, ontvangen 3 mei 2018
- Zeelandlaan 13, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 295587, 
ontvangen 4 juni 2018

- Zernikelaan 17, aanbouw entree voorgevel 
tussen bestaande berging en woning, 
wabonummer 284471, ontvangen 1 mei 
2018

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvraag de beslistermijn met 6 weken te 
verlengen.
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