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Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

De tuin van deze week

Heemstede - De oproep voor
het insturen van tuinfoto’s om zo
mee te dingen naar prijzengeld
voor de mooiste tuin heeft heel
wat reacties opgeleverd. Niet alleen overzichtsfoto’s van grote
en minder grote tuinen werden
opgestuurd. Ook leuke, mooi in
beeld gebrachte details van tuinen maakten indruk. De redactie
kiest deze week voor een bijzonder weelderige bloei van de yucca Agave. Carla van Gennip, die
de foto instuurde, vertelt: “Deze
plant is van mijn buurvrouw. Ze
weet niet dat ik deze foto naar u
opstuur. Ze is altijd in haar tuin

bezig en ze is 77 jaar. Het zou
een hele leuke verrassing voor
haar zijn als haar plant in De
Heemsteder staat. Haar naam is
Emmy Dorrstijn en ze woont op
de Cruquiusweg.”
Agave
Agave is zowel de Nederlandstalige als botanische naam van
een geslacht dat zijn oorsprong
kent van Amerikaanse succulente planten. Er bestaan veel
soorten agaves. De meeste zijn
Mexicaans. Ze hebben vaak dikke vlezige bladeren, meestal bezet met doornen langs de zij-

kant en eindigend in een scherpe punt. Ze groeien vrij traag
en bloeien vaak pas na vele jaren! Sommige agavesoorten zijn
vrij klein, maar de grote ‘jongens’ kunnen wel meters hoog
worden. De meestvoorkomende
soort is Agave americana, die
in het midden van de 16e eeuw
Europa is ingevoerd en op dit
moment in het hele Middellandse Zeegebied voorkomt.
Uw tuin in de Heemsteder? Mail
een foto naar: redactie@heemsteder.nl Vermeld uw naam, adres
en telefoonnummer.

Filmpje insturen en 30.000 euro winnen?

Geld voor nieuwe
jongereninitiatieven
Heemstede - Noord-Hollandse jongeren met een goed
idee voor een project kunnen
binnenkort van de provincie
Noord-Holland een financiële bijdrage ontvangen.
Met deze regeling wil de provincie jongeren stimuleren om eigen ideeën voor projecten verder te ontwikkelen en ze zo meer
te betrekken bij de samenleving.
De provincie trekt dit jaar 30.000
euro uit voor de regeling. Welke
Heemsteedse en Bennebroek-

se jongeren komen met goede
ideeën?
Wedstrijd
Jongeren die een goed idee
hebben en dit willen opzetten
en uitvoeren kunnen binnenkort
beroep doen op geld dat de provincie hiervoor beschikbaar stelt.
De bijdrage loopt echter niet via
de gebruikelijke subsidie-aanvraagprocedure, maar via een
wedstrijd. Iedereen tot en met
24 jaar kan vanaf 7 september
2009 zijn of haar idee voor een

project op film zetten en op de
website ‘gaanwedoen.tv’ laten
plaatsen. Op een later moment
kunnen alle jongeren uit NoordHolland zelf stemmen op de toegestuurde filmpjes. De ideeën
die aan het einde van de stemperiode als hoogste zijn geëindigd, krijgen een geldbedrag van
maximaal 3.000 euro. Het filmpje dat jongeren toesturen moet
wel aan een aantal voorwaarden
voldoen. Zo moet het idee gaan
over het onderwerp participatie
in de maatschappij en moet het
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v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Baksteen
door ruit na
aanmerking
Heemstede - Een opmerking
over een fiets tegen de heg
kwam een bewoonster van de
Mozartkade duur te staan. Vrijdag 3 juli sprak de vrouw de
pakketbezorger er op aan dat hij
zijn fiets met zware tassen regelmatig in de heg parkeerde.
Wat volgde was een woordenwisseling. ‘s Avonds werd een
baksteen door de ruit gegooid.
De pakketbezorger, een 21-jarige Haarlemmer, meldde zich
diezelfde avond telefonisch bij
de politie. Hij is aangehouden.
idee binnen de provincie NoordHolland uitgevoerd worden.
Naast dat de site een mogelijkheid biedt om de toegestuurde filmpjes te tonen en er op te
stemmen, geeft het ook de mogelijkheid voor jongeren om hulp
aan te vragen bij de verdere uitwerking van hun idee. Op de site
komt ook een overzicht van andere, al bestaande, (lokale) ondersteuningsmogelijkheden van
jeugdinitiatieven binnen de provincie.
De provincie Noord-Holland wil
de resultaten van de wedstrijd

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

&
BIJ KUNST

Havenstraat 51
Tel. 023-5285950

Fietser
helpt bij
aanhouding
Heemstede - Zondagmorgen rond middernacht
brachten twee jongeren
vernielingen aan bij stoplichten op het Richard Holpein. Dat werd gezien door
een getuige op de fiets.
Die belde de politie en
zette de achtervolging in.
Daardoor konden de twee
knapen, 17 en 18 jaar oud
en inwoners van Heemstede, worden aangehouden in de parkeergarage
bij de Heemsteedse dreef.
De twee zijn overgebracht
naar een politiebureau en
verhoord.

beschikbaar stellen aan gemeenten en daarmee gemeenten stimuleren om actief jeugdinitiatieven te ondersteunen, voor
zover dat al niet plaatsvindt.
Jongeren die geïnteresseerd zijn
kunnen vanaf 7 september tot
en met 24 oktober meedoen aan
de wedstrijd. Vanaf 31 oktober
tot en met 15 november kan er
op de ideeën gestemd worden.
Meer informatie over de wedstrijdregeling is binnenkort te
vinden op de provinciewebsite:
www.noord-holland.nl
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P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Dieren van de week:

Dichtstorten Special:
Monique Philippo

Tijd geneest
De rookpluimen zijn opgetrokken.
Wat rest zijn slecht de brokken.
Een brok liefde … een brok haat
Als de deur dicht slaat.
Met een hart vol liefde begonnen eraan
Blijft nu alleen de leegte bestaan.
Wonden genezen. Geef het tijd.
Tijd geneest. Dat is een zekerheid!

Footloose
Dat was een harde klap voor
Footloose, hij heeft het niet gewonnen van een auto, maar hij
heeft het gelukkig wel overleefd. Hij is aangereden en
heeft de middenvoetsbeentjes
van een van zijn achterpoten
gebroken. De dierenarts heeft
er pennen ingezet en omdat
het zo’n moeilijk plekje is, heeft
het een hele tijd geduurd voordat het hersteld was. Inmiddels zijn de pennen eruit gehaald omdat het er best goed
uit zag. Toch loopt Footloose
een beetje wiebelend. Dat zal
waarschijnlijk niet veel beter
worden. Het is dus een klein
‘mankepootje’. Maar daarom
niet minder lief, het staat hem
zelfs wel schattig! Footloose

moet wel even oefenen met
lopen aangezien hij zo lang in
een hokje heeft gezeten. Een
beetje spiermassa opbouwen
zal zijn pootje wel goed doen.
Footloose kan goed met andere katten overweg en is verder
lief voor iedereen. En op den
duur wil hij graag naar buiten.
In zijn nieuwe omgeving heeft
hij wel even de tijd nodig om te
wennen. Wie geeft deze manke schat een nieuw huis?
Kom kennis maken met Footloose in het asiel in de Keesomstraat 5 te Zandvoort. Open
van maandag tot en met zaterdag tussen 11.00 en 16.00 tel:
023-5713888 of kijk op www.
dierentehuiskennemerland.nl

Geen Dance Valley
maar ‘Vance Dalley’
Heemstede - Op 11 juli stroomt het recreatiegebied Spaarnwoude vol met
festivalgangers voor de 15e
Dance Valley. Voor wie die
drukte niet zo hoeft is er in
Heemstede een leuk alternatief, Vance Dalley! Als absolute tegenhanger van de
grote broer in Spaarnwoude
is dit een klein feestje tijdens
het zaterdagmiddag borrel-

uur van Café de 1ste Aanleg.
Met gouden oude nostalgische hits van Nederlandse
bodem bouwt de 1ste Aanleg zijn kleine dansfeestje.
Dit mini dansfeestje is na het
succes van afgelopen jaar
opnieuw geprogrammeerd.
Kom genieten van o.a. Loekie Knol, Ramses Shaffy en
Connie Vanderbos. Aanvang
circa 18.00 uur.

Bijna 400 euro voor
gehandicapten
Heemstede - Voor Handicap.nl is in de week van 22 t/m 27 juni
gecollecteerd in de wijk Merlenhove. In totaal is 389,75 euro opgehaald. Het geld komt ten goede aan mensen met een handicap
of chronische ziekte.

Grijp de kans en ga voor je dromen!
Lach alsof het de laatste dag is dat je lachen kan
Kijk open de wereld in en geniet ervan
Laat alle indrukken op je afkomen
Wordt ´s ochtends wakker uit mooie dromen
Straal zoals alleen de zon straalt
Tintelrood zoals de zon achter de horizon daalt
Leef alsof morgen niet bestaat
Leef intens omdat het om het heden gaat
Gisteren is een herinnering
Vandaag de kans op een nieuwe beslissing
Een nieuwe kans … een nieuw begin
Geniet vandaag met volle zin
Heb geen spijt van dingen die je niet hebt gedaan
Je kunt er altijd nog vandaag voor gaan
Grijp de kans en ga voor je dromen
Geloof in jezelf en je zult er komen!
Gelukkig in eenzaamheid
De eenzaamheid van de stilte vliegt mij aan
Is dit zoals mijn leven verder zal gaan?
Hoe ga ik die eenzaamheid te lijf?
Zorg ik dat ik bij mezelf blijf?
Dat ik het geluk in mezelf vind
En dat geluk niet aan een partner verbind.
Beseffen dat ik ook gelukkig kan zijn zonder dat stuk.
Een partner moet meerwaarde zijn  bij mijn geluk.
Je leeft
Geniet van donkere gedachten
Van stille, eenzame nachten
Laat de pijn binnenkomen
Nachtmerries in plaats van dromen
Dat betekent dat je leeft
Dat je om je leven geeft
Liefde overstijgt alles
Weten dat mijn hart zoveel liefde kan geven
Genoeg liefde voor een heel leven
Zoveel vormen van liefde als het kent
Zoveel sterren aan het firmament
In het teken van liefde in het leven staan
Met vallen en opstaan door te gaan
Wetende dat wat je geeft, je terug krijgt
Dat liefde alles overstijgt
Het heden is het verleden
Duister zijn de geheimen van het verleden…
Maar soms volgen ze je tot in het heden…
Is je lijf weer niet veilig meer…
Keert alles terug van die vorige keer…
Brengt de herhaling alles weer boven…
Je kunt het bijna niet geloven…
Toen was je nog zo jong en klein…
Nu zou het toch anders moeten zijn….
Toen had je geen verdediging ervoor…
Maar ook nu ging het door en door…
Het ´Nee´ werd niet geaccepteerd…
En hoe hard ook verweerd…
Weer schade opgelopen, weer pijn…
Zal het ooit over zijn…
Open zijn ook de oude wonden…
Vertrouwen weer geschonden….
Grenzen zijn overtreden…
Het verleden is het heden….
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Zomerfeest bij SEIN
Regio - Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) te
Cruquius organiseert dit jaar
weer een mooi zomerfeest. Het
thema is “Gewoon Hollands”.
Het feest is van 1 tot en met 9 juli op het terrein van De Cruquiushoeve, Spieringweg 801 te
Cruquius.
SEIN organiseert jaarlijks een
zomerfeest voor haar cliënten.
Binnen de instelling wonen cli-

Zijn hobby als brandweerman was heel serieus

Fietsen met Toerclub
Vogelenzang (55+)
Regio - Toerclub Vogelenzang
organiseert dinsdag 14 juli een
mooie fietsrit door de streek.
Wie eerder mee heeft gereden zal weten dat deze toerclub mooie paden weet te vinden die voor een plezierige fietsroute zorgen.

Koninklijke onderscheiding
voor de heer J.J. Kappers Het Palet
Foto’s: Jan Kol jr.

Heemstede - Als schooljongen was hij altijd al nieuwsgierig
als de sirene van de brandweer
loeide. Hij woonde op de Johan Wagnerlaan, dus vlakbij de
brandweerkazerne. Hij spijbelde
zelfs een enkele keer zoals bijvoorbeeld bij de grote brand op
de Tooropkade, dat maakte indruk. Wat later maakte een collega hem attent op de vrijwillige
brandweer. “Dat is echt wat voor
jou”! Na een avond op proef
slangen uitrollen, was hij verkocht. Zo werd hij op 1 februari
1979 lid van de vrijwillige brandweer. Altijd werkend op de achtergrond. Hij hoefde niet zo nodig vooraan te staan. Behalve bij
de grote brand van het zwembad op die hete zondagmid-

exposeert in
Het Overbos

Heemstede - Het Palet, de schilder- en tekenclub van zorgcentrum Het Overbos, viert deze zomer haar twee-jarig bestaan.
De leden van het Palet zijn niet
alleen bewoners van Het Overbos, maar ook bewoners uit de
omgeving die graag onder begeleiding van Rita van Enschot en
Miriam van der Valk schilderen.
Tijdens de schilderuurtjes hantedag in augustus. Hij krijgt het er
nog warm van. Dat hij hier wel
vooraan stond was volgens hem
louter toeval. Er waren met het
mooie weer maar weinig brandweervrijwilligers in de buurt en
hij stond, voor hij het eigenlijk
goed wist, al met de badmeester de drie slangen met stralen
op te zetten. Zijn picknick ging
niet door. Het moeilijkste bij de
brandweer vond hij de examens.
Elke keer weer bewijzen dat je
het aankon. Hij nam zijn hobby
als brandweerman wel heel serieus. Het ging tenslotte soms om
mensenlevens. Zijn iets minder
serieuze kant kon hij kwijt in de

feestcommissie van ‘de Straalpijp’ de personeelsvereniging
van de vrijwillige brandweer. Na
dertig jaar is het mooi geweest
en zet hij een streep achter zijn
carrière bij de vrijwillige brandweer. Tijdens de korpsavond van
de brandweer op dinsdagavond
moest hij niet alleen het eerste
hapje van de jaarlijkse barbecue
proeven, maar eerst bij wethouder Sjaak Struijf naar voren komen. Die vertelde hem dat ‘gezien zijn langdurige bijdrage
aan de openbare veiligheid in
Heemstede en de regio de heer
Kappers kan worden gekwalificeerd als iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen. Op
grond van zijn verdiensten heeft
het Hare Majesteit de Koningin
behaagd de heer Kappers te benoemen tot lid van de Orde van
Oranje Nassau’.
In de heerlijk ontspannen sfeer
achter de brandweerkazerne,
tussen vele collega`s en oudcollega’s, kreeg hij zijn onderscheiding op zijn vrijetijdshemd
opgespeld door loco-burgemeester Sjaak Struijf die daarmee ook het hele brandweerkorps feliciteerde.
Ton van den Brink

ënten met epilepsie die vaak
een verstandelijke of lichamelijke handicap hebben en die hier
langdurig verblijven. Omdat vele cliënten niet of nauwelijks op
vakantie kunnen, wordt een vakantiegevoel gecreëerd door
ruim een week een groot feest
op het terrein te organiseren
voor alle cliënten. Mede door
vele vrijwilligers is het ieder jaar
weer een enorm succes.

De afstand van 30 á 35 km wordt
in een rustig tempo afgelegd.
De start is bij ‘De Doofpot’, Zilkerduinweg 325 in De Zilk. Inschrijving á 1,50 euro vanaf
13.00 uur.
Start 13.30 uur. Informatie: 0252374434 of t.mariposa@planet.nl
ren de leden diverse technieken
zoals aquarel, olie- en acrylverf.
Informatie
Deze maand nog tot donderdag 30 juli heeft Het Palet in Het
Overbos een expositie. De dames
Toeset, Vermeer, Aenen, Nietzman, Van Santvoort en Trouwen
en de heer Wesseling tonen diverse stukken uit hun collectie. U
bent van harte welkom om deze expositie te bezichtigen. Het
adres van Het Overbos is Burgemeester Van Lennepweg 35 in
Heemstede.
De expositie is dagelijks toegankelijk van 08.30 tot 17.30 uur.

Geslaagd juniortoernooi
bij Casper Fagellaan
Heemstede - Tennisclub Casper Fagellaan kan terugkijken
op een geslaagd juniorentoernooi. Er werd gespeeld in de categorieën mini, midi en maxi.
De kinderen speelden met veel
enthousiasme en inzet. De ouders keken vol bewondering
naar hun kinderen. Mede dankzij het mooie weer werd het een
daverend succes. Trainers Olivier
Lingbeek en Patrick Baijards wa-

ren na afloop dan ook voldaan.
In de categorie voor de jongsten
wonnen Lena Bleekemolen, Lucas van Hengel, Sil Takes en Anne Fleur van Arp. Bij de midi’s
waren Luce Mulder en Meesz
Niehe de sterksten. Bij de oudste kinderen won Laurens Heetveld van Annemarie Becking.
Op de foto ziet u Lucas van Hengel en Martijn in ‘t Veld in actie.
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Lahnemann Loodgieters
en Installatiebedrijf
bereikbaar in bouwvak

Robbie Williams kreeg nieuwe fans...

Harmonie St. Michaël
speelt buitenconcert
Heemstede - Woensdagavond
kan een ideale avond zijn voor
een buitenconcert, zo moet de
harmonie St. Michaël gedacht
hebben. Op een speelplaats tussen de huizen van de Franz Leharlaan vonden ze een gezellige plek en na de eerste tonen
van de filmmuziek uit de selec-

tie van John Barry, dachten de
bezoekers dat James Bond ook
even om de hoek kwam kijken.
Het tien jaar oude ‘Let me entertain you’ van Robbie Williams kreeg hier nieuwe fans en
de popmuziek van ‘Earth, wind
en fire’ maakte het sfeertje helemaal compleet.
Bij een buitenconcert horen

marsen, daar kunnen de muzikanten van St. Michaël zich lekker in uitleven. Een stukje Ierse
volksmuziek was een aanloopje naar het jubileumconcert op
zondag 4 oktober op Hageveld.
Met Leonie Jansen en dat wordt
mooi met haar vertolking van
Keltische muziek.

Vaandel
Zal het lukken om op 4 oktober
het bijna 100-jarige vaandel in
nieuwe glorie te zien? De professionals van Paswerk werken
hard aan de vernieuwing van het
vaandel. Een grote klus die veel
geld kost, maar dat inmiddels
binnen is. Door veel eigen initiatieven, door sponsors die graag

Sensoor niet met
vakantie
Regio - Sensoor Haarlem is ook tijdens de vakantie 24 uur
per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Vooral de laatste jaren
zijn de zomermaanden druk voor de telefonische hulpdienst.
De medewerkers praten juist in deze periode regelmatig met
mensen, die het even niet meer zien zitten. Vanwege de zomervakantie, kunnen ze vaak niet terecht bij iemand in hun directe omgeving, waar ze anders wel een beroep op doen. Ook
breekt het tijdelijk wegvallen van vaste bezigheden mensen
op. Sensoor kunt u bellen voor een vertrouwelijk en anoniem
gesprek via telefoon of chat, voor iedereen die daar behoefte
aan heeft. Het telefoonnummer is 023 – 5 471 471. Of via het
landelijke nummer 0900 – 07 67 (5 cent p/m). Chatten kan via
www.sensoor.nl/haarlem.

hun naam geven aan dit prachtige project en vooral door mensen die de Harmonie St. Michaël het jubileum gunnen. Mensen
die zich verbonden voelen met
hun harmonie en waar het in de
familie zit. Boven op het vaandel zit een koperen harp met
daaronder een ronde stang met
haakjes. Aan die haakjes zijn in
de loop van 100 jaar medailles
aan gehangen.
Jubileumconcert
Bijzondere medailles uitgereikt
bij bijzondere evenementen en
concoursen, waar Harmonie St.
Michaël zich onderscheidde. Nu
is er nog één haakje vrij! Dat
wordt op 4 oktober tijdens het
jubileumconcert opgevuld. Een
spannend moment voor alle leden van St. Michaël. Zij weten
nog niet dàt er iets gebeurt en
wàt er gebeurt. De Heemsteder
weet ook niet meer dan dàt er
wàt gebeurt. Niet verder vragen,
maar op 4 oktober komen kijken
en luisteren naar dat bijzondere
jubileumconcert dat maar eens
in de 100 jaar in Heemstede gegeven wordt.
Ton van den Brink

Bezuinigingen
‘bieb’ kritisch
gevolgd

Heemstede - In de Nieuwsbrief
van GroenLinks is te lezen dat
de partij de bezuinigingen die
Stadsbibliotheek Haarlem (waar
ook het filiaal Heemstede onder
resoneert) in petto heeft, kritisch
zal volgen. GroenLinks vindt het
verontrustend dat de ‘bieb Haarlem’ zelfs fors wil bezuinigen. Ze
maakte dit kenbaar in de raadsvergadering. Het college van
B&W liet weten dat het snijden
in kosten voor de bibliotheek in
Heemstede niet direct gevolgen
heeft.

Heemstede - Het kan zomaar in
de bouwvakvakantie van 16 juli tot 7 augustus gebeuren. Een
lek in de waterleiding, een flinke
overstroming na een plensbui
waar het veranderende klimaat
wel voor zorgt of andere kleine
rampjes waar de vakman loodgieter bij nodig is. Een verstopte afvoer waar je geen raad mee
weet of de boiler die het laat afweten. Gebeurt altijd op ongelegen momenten en wie kan je
dan bellen? De meeste loodgieters liggen op de camping in het
zonnetje, fietsen rond het IJsselmeer of in Drenthe, klimmen in
de bergen in plaats van op het
dak of zwemmen in verkoelend
water.
Wie staat er voor u klaar als u
echt een loodgieter nodig hebt
en helpt de thuisblijver die gewoon aan het werk is? Lahnemann Installatiebedrijf is hele-

maal ingesteld op het verlenen
van service tijdens de bouwvakvakantie voor iedereen waar
zich een calamiteit voordoet.
Water, gas, riolering, sanitaire
installaties, de CV, boiler of geiser, het krijgt net een storing als
je er het minst op rekent. Handen in je haar en dan is er Lahnemann die je zomaar kan bellen èn komt. Bij dit jonge bedrijf
heeft iedere medewerker een eigen servicewagen, waardoor zij
heel efficiënt kunnen werken en
niet voor elk wissewasje naar
de werkplaats aan de Limburglaan terug hoeven. Hoe netjes
ze werken, dat weten de vaste
klanten van Lahnemann al.
Dus voor de kleine ramp tijdens
de bouwvak bellen met Lahnemann Loodgieter en Installatiebedrijf, Limburglaan 6a, de servicelijn is 023-5281370
Ton van den Brink

SeniorWeb en Casca:

Computerlessen 55+
Heemstede - In samenwerking met SeniorWeb organiseert Casca dit seizoen weer
cursussen die geheel en al zijn
afgestemd op senioren vanaf 55 jaar of ouder. SeniorWeb
zorgt voor de begeleiding en
Casca voor de faciliteiten.
De lesstof is praktijkgericht; er
wordt geleerd wat meestal ook
zal worden gebruikt. In elke les
worden de onderwerpen rustig uitgelegd en voorgedaan,
o.a. met behulp van presentaties op een groot scherm. De
meeste tijd van de les oefenen
55-plussers zelf op de computer. Iedere cursist(e) werkt op
een eigen computer. Tijdens
het oefenen is er begeleiding
en ondersteuning.
De begeleiders van de cursussen zijn ook senior-vrijwil-

ligers met ruime computerervaring, die op vrijwillige basis hun kennis aan leeftijdgenoten willen overdragen. De
contributie voor de cursussen
is heel laag. De lessen worden
gegeven in een ontspannen
sfeer. Van iedere les ontvangt
de cursist het lesmateriaal op
papier, zodat ook thuis geoefend kan worden.
SeniorWeb biedt een ‘Snuffelcursus’ en een ‘Basiscursus’.
Senioren die na het volgen van
deze cursussen nog verder
willen, kunnen deelnemen aan
een van de andere computercursussen van Casca.
Informatie en aanmelden kan
bij Casca van maandag t/m
vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon 023-548 38 28 kies 1.
Meer info: www.casca.nl.
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RCH Pinguins slaat

dubbelslag

Op de foto: v.l.n.r. Karin Moerkerk, docent, Sterre Sven en Wille Straathof, rector van Hageveld.

Mooi bedrag voor beter
onderwijs in Malawi
Heemstede - Het afgelopen
schooljaar is op College Hageveld geld ingezameld voor Malawi. Op vele manieren hebben
scholieren, medewerkers en ouders zich ingezet voor het ene
doel: ondersteuning en verbetering van het onderwijs in het
Afrikaanse land.
Tijdens de jaarafsluiting mocht
de 16-jarige Sterre Sven die als
ambassadrice van de school het
land bezocht de cheque presenteren. Maar liefst 30.00 euro is opgehaald, 10.000 euro bo-

ven het streefbedrag. Bovendien
wordt dit bedrag door het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking verdubbeld.
Sterre: “Het is een onvergetelijk
jaar geweest voor College Hageveld. Radiozender 538 kwam
onderzoeken of Hageveld de titel ‘Leukste school van Nederland’ verdiende, Hageveld viel
meerdere malen in de prijzen
(het bovenbouw meisjeshockeyteam werd Nederlands kampioen) en Hageveld stond, niet
te vergeten, het gehele schooljaar in het teken van Malawi met

als fantastisch hoogtepunt de
Hageveld4Malawi dag op 4 juni. Mijn reis naar Malawi heeft
veel indruk op mij gemaakt. Natuurlijk kende ik Afrika wel van
beelden op de televisie. Maar
er werkelijk zijn heb ik beleefd
als een film. Het heeft mijn ogen
geopend. Dat financiële ondersteuning noodzakelijk is heb ik
zelf kunnen constateren. Wij zijn
heel blij dat de school dit mooie
bedrag kan overdragen aan de
ontwikkelingsorganisatie Edukans. Want ieder kind heeft
recht op onderwijs!”

Expositie van Wim Altena

Heemstede - Het was aan het
begin van het seizoen wel even
schrikken voor de net gepromoveerde speelsters van RCH Pinguïns. De 4e klasse bleek een
stuk sterker dan gedacht en het
was met name de veel snellere
pitching waarop het team zich
moest instellen. Na 4 wedstrijden, waarin slechts 1 x werd gewonnen, stond de ploeg op een
gedeelde onderste plaats en
werd de alarmklok geluid. Maar
een intensief trainingsprogramma, vooral in de slagkooi, luidde de ommekeer in. Bij de 2
wedstrijden, die in de afgelopen
week op het programma stonden, werd vooraf op één overwinning (tegen Spaarnwoude2) en één nederlaag (tegen het
sterke DSS-3) gerekend. Het
werden twee overwinningen.
Thuis tegen Spaarnwoude kwam
RCH Pinguïns geen moment
in de problemen. Nina Dijkstra
opende direct in de 1e inning
de score, maar in de 2 volgende
slagbeurten bleven alleen speelsters op de honken achter. In de
4e inning werd het karwei afgemaakt met 4 runs op naam van
Eva Verduijn, Marit Hartog, Nina
Dijkstra en Kim Westerveld. Het
werd uiteindelijk 7-1 met Sandra
Assendelft 5 innings op de heuvel (5.0.3.1) en Daniëlle Kuipers
als reliever (4.0.1.0 in 2 Spaarnwoudse slagbeurten).
Heel wat spannender (hoewel
de uitslag anders doet vermoeden) werd het bij DSS, met OG2 en Olympia-3 de afgetekende
kopgroep vormend. RCH/P nam
direct de leiding door honkslagen van Kim Westerveld en Sandra Assendelft, die konden scoren op een hit van Elianne Kinkhouwers. Daarna ontspon zich
een pitchersduel, dat leek te
kantelen in de 4e inning, toen
DSS 2 honkslagen en 2 infield
hits neerlegde, maar slechts 1
x scoorde bij volle honken en 1
uit.

De grote klap viel in de 6e inning. Na een honkslag van Sandra en 4 wijd voor Elianne en Eva
waren bij 2 uit de “bases loaded”
en kwam Marit Hartog aan slag.
Die had al 2 x 3 slag aan haar
broek gehad en kreeg daarom van coach Jeroen de Vries
het advies een lichtere knuppel
te nemen. Het beoogde effect
bleef niet uit : met een honkslag in het linksveld liet zij Sandra de 1-3 aantekenen, waarna
het hek compleet van de dam
was. Bij volle honken volgde 2
x 4 wijd (voor Anneloes de Wit
en Jans Cassee) en stond het 15. Na een veldfout (de enige van
de wedstrijd) werd het 1-6 en
na een nieuwe vrije loop liepen
de honken opnieuw vol. En toen
kwam het moment van Bianca
de Graaff, die aan slag nog niets
had gepresteerd. Met een formidabele triple sloeg zij de honken
leeg en was DSS-3 een ervaring
(10 runs tegen in één wedstrijd)
rijker en een illusie armer. In de
7e inning kon DSS, na 2 gelukkige infield hits, nog 1 x tegen
scoren.
Sandra Assendelft (0.0.8.0 in
5 innings) en Daniëlle Kuipers
(1.0.3.0 in 2 innings) werden,
zoals de cijfers laten zien, gesteund door een foutloos spelend veld.
De stand bij het begin van de zomerstop:
1. Onze Gezellen-2
12-17 (67-30)
2. Olympia-3
11-16 (48-45)
3. DSS-3
10-12 (54-39)
4. RCH Pinguïns
12-12 (54-49)
5. Kinheim-1
11-11 (63-57)
6. Kinheim-2
12- 8 (45-50)
7. Spaarnwoude-2
12- 4 (36-97)
Eerstvolgende thuiswedstrijd is
tegen OG-2 op maandag 17 augustus, 19.00 uur.

Altena schilderde ook het gemaal in Cruquius met daarnaast Theehuis Cruquius.
Heemstede - Vanaf heden tot
27 augustus is in zorgcentrum
Bosbeek de expositie ‘Landschappen en bloemen’ van Wim
Altena te zien. Deze expositie is
uitgebreid met een aantal schilderijen van dieren zoals acrylschilderstukken van ezels en

kippen. Altijd al een liefhebber van tekenen, is Wim Altena in 1989 begonnen met zelfstudie. Vanaf 1994 volgde hij elk
jaar een cursus in het tekenen
en schilderen. Sinds november
2005 is Wim Altena lid van Studio A’rtistiek. De laatste tijd con-

centreert hij zich op het schilderen van contrasten, geschilderd
met acryl op doek, beginnende
met nieuw en oud.
De expositie in Bosbeek aan de
Glipperdreef 209 in Heemstede
is dagelijks te bezichtigen van 9
tot 18 uur.

Waarachtig Prachtig: waterlelie

Heemstede - Corrien Visser maakte een prachtige opname van de
Nymphaea ‘firecrest’. “De dieproze bloemen zijn tot 10-12 cm groot “,
vertelt ze, “waarvan de meeldraden van geel naar oranjekleurig verlopen, vandaar de benaming ‘fire’ of ‘vuur’ De bloemen verspreiden een
zoete geur. Zeer geschikt voor de kleine vijver!”
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‘Sportclubs eerder betrekken
bij beleidsvorming gemeente’
Heemstede - Los het parkeerprobleem op. Verbeter de bewegwijzering bij het sportpark
aan de Sportlaan. Betrek sportclubs eerder bij beleidsvorming
van de gemeente. Waardering
over de recente investeringen in
sportvoorzieningen door de gemeente. Dat zijn de belangrijkste
aandachtspunten die de Heemsteedse sportclubs hebben voor
de lokale partijen in de aanloop
naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2010. Een en
ander bleek tijdens een inloopavond van CDA Heemstede voor
sportclubs in het gebouw van
Hockeyclub Alliance. Concreet
resultaat van de avond is dat de
bewegwijzering van het sportpark verbeterd wordt.
Het CDA Heemstede spreekt de
komende weken met verschillende belangengroepen van
de Heemsteedse samenleving.
De discussie wordt heel bewust zo breed mogelijk getrokken; Heemstedenaren moeten

bij de gemeenteraadsverkiezingen hun keuze kunnen bepalen
op lokale thema’s.
De sportverenigingen gaven tijdens de avond aan wisselende
ervaringen te hebben met de
dorpspolitiek en de gemeente.
De clubs van het sportpark waren tevreden, de recent geaccordeerde investeringen in dit
park dragen daar natuurlijk aan
bij. Zij hebben de afgelopen jaren zelf een lobby gevoerd. De
tennisclubs geven aan nauwelijks contact te hebben en streven naar verbetering.
Een concreet punt dat uit de
avond naar voren kwam is de
verbetering van de bewegwijzering van het sportpark. Doordat
veel clubs bij elkaar zitten, is het
voor sporters van buiten Heemstede een zoekplaatje waar ze
hun wedstrijd moeten spelen.
Dit zoeken verergert de soms
wat chaotische verkeerssituatie.
De CDA-fractie heeft het punt
onder de aandacht gebracht bij

de wethouder die actie gaat ondernemen.
De sportverenigingen zien zichzelf verder als verenigingen met
eigen verantwoordelijkheid. Als
de gemeente de verenigingen
financieel tegemoet wil komen
dan wordt niet gekozen voor incidentele subsidies, maar voor
ondersteuning door reële huurprijzen of verlaging van huurprijzen. Het beeld van de gemeente heeft over de inkomsten van
sponsoren is volgens de clubs
te rooskleurig. Het voeren van
een postcodebeleid (Heemstedenaren eerst) om de explosie
van leden bij sommige clubs tegen te gaan, wijzen de clubs van
de hand als niet uitvoerbaar en
niet fair.
Het CDA en de clubs zeiden na
afloop dat het een zeer geslaagde avond geweest was. Een gespreksverslag van de avond is
te vinden op www.cdaheemstede.nl

Excursie 55+: Rondvaart vanuit
Katwijk door het Groene Hart
Heemstede - Vanuit de haven in
Katwijk aan Zee gaat u op dinsdag 28 juli met het rondvaartschip de Prins Hendrik via Rijnsburg, Oegstgeest, Warmond en
Leiden over de Kagerplassen.
De mooie tocht voert u door een
uniek natuurgebied met maar
liefst twintig molens. Via Rijpwetering, de Haarlemmermeerpol-

Duinwandeling
voor senioren
Bennebroek - De duinwandelingen van Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek zijn erg
populair. Voor velen onder u is
een uurtje wandelen in de duinen nog goed te doen. Het is een
perfecte combinatie van én in
beweging zijn én het ontmoeten
van andere mensen!

Koffie ochtend
met schilder

Bennebroek - Welzijn Bloemendaal, locatie Bennebroek organiseert een informatieve ‘Koffie
Plus’-ochtend op dinsdag 14 juli voor senioren met als gastspreker Jan Bok.
Deze koffieplus-ochtend staat
helemaal in het teken van de
schilderkunst . U maakt kennis
met de Bennebroekse schilder
Jan Bok, die u laat meegenieten

der en Kaagdorp vaart het schip
terug naar de haven. Vanaf een
boot is het uitzicht weer heel anders dan vanaf de weg: de schitterende dorpen en uitgestrekte
polders die aan u voorbijt rekken stralen nog meer rust en
ruimte uit. Koffie, broodjes e.d.
zijn aan boord verkrijgbaar.
Aanmelden d.m.v. betalen bij De

Luifel op werkdagen van 9-12
uur uiterlijk vrijdag 17 juli. Verzamelen op dinsdag 28 juli om
12.15 uur in de hal van Station
Heemstede. Kosten 17,00 euro 65+ 15,50 euro (inclusief entree
en Cascakosten, exclusief reiskosten en consumpties). Vergeet niet uw legitimatie en/of
kortingskaart mee te nemen.

De duinwandeling vindt plaats
op maandagochtend 13 juli. Vertrek vanaf ingang ’t Panneland
in de Amsterdamse Waterleiding
Duinen om 10.00 uur. Mocht het
vervoer een probleem zijn, dan
kunt u dit aangeven bij Welzijn
Bloemendaal, locatie Bennebroek. Voor deze activiteit is het
gewenst dat u zich aanmeldt zodat men een indicatie heeft van
het aantal deelnemers. Telefoon:
023-5845300.

Midzomerbuffet
voor senioren

van de kunst van het schilderen.
Hij geeft u graag een kijkje achter de schermen en zal een aantal schildertechnieken toelichten. Van 1 speciale techniek zal
hij ter plekke een demonstratie
geven. Locatie: voormalige gemeentehuis van Bennebroek.
De koffieplus-ochtend begint om
10.30 uur. De kosten zijn 3,- euro
p.p., incl. een kopje thee of koffie. I.v.m. het beperkte aantal zitplaatsen is aanmelden voor deze
koffieplus-ochtend noodzakelijk.
Tel. 023- 58453 00.

Bennebroek - In de rustige zomerperiode organiseert Welzijn
Bloemendaal, locatie Bennebroek op woensdag 29 juli een
feestelijk koud buffet voor zelfstandig wonende senioren. Verschillende koude schotels maken deel uit van het Midzomer
buffet, zoals mooi gedecoreerde schalen met vis, zeevruchten, vlees en niet te vergeten de
prachtig opgemaakte salades
waaronder een overheerlijke
zalmsalade. Het Midzomer buffet start om 16.00 uur in de grote zaal van Zorgcentrum Meerleven en de deuren gaan open
om 15.45 uur. De kosten van het
buffet, inclusief twee drankjes
en een ijsdessert bedragen 20,euro pp. Aanmelden bij Welzijn
Bloemendaal, locatie Bennebroek vóór donderdag 16 juli via
tel. 023-584 53 00.
Indien u vervoer nodig heeft
naar Meerleven kan dit aangevraagd worden.

Libellen hebben
wat te vertellen
Regio - Op zondag 12 juli geeft
de
KNNV-Libellenwerkgroep
Zuid-Kennemerland een lezing
en aansluitend een excursie
over libellen.
De lezing begint om 11.00 uur
en wordt gegeven in het bezoekerscentrum De Oranjekom, in
de Amsterdamse Waterleidingduinen, ingang bij de Oase, Vogelenzangseweg. Aansluitend
vindt de excursie plaats. Het geheel zal twee uur duren. Deze

activiteit is gratis, maar u moet
wel een geldig toegangsbewijs
bezitten.
De lezing gaat over de soorten
die in de duinen voorkomen, hoe
zij zich voortplanten, hoe u de
verschillende soorten kunt onderscheiden en waar u ze kunt
verwachten. Aan de bijzondere
wijze van voortplanting zal veel
aandacht besteed worden.
Inlichtingen bij F. Koning, 0235289009, na 18.00 uur.

Agressieve hond
bijt vrouw (66)

door een andere hond werd gebeten. De vrouw sprong er tussen en werd toen zelf gebeten.
De politie heeft de bijtende hond
in beslag genomen. Deze hond
gedroeg zich zeer agressief en
kon nauwelijks door de 16-jarige eigenaresse, afkomstig uit
Heemstede, in bedwang worden
gehouden. De politie maakt proces-verbaal op.

Heemstede - Op de Goeman Borgesiusstraat is donderdag 2 juli een 66-jarige vrouw
uit Heemstede gewond geraakt
door een beet van een hond.
De vrouw liet haar eigen hond
uit, toen deze zonder aanleiding

Allemachtig prachtig...!

Inventieve meerkoeten

Heemstede - In de categorie
‘Allemachtig prachtig’ deze keer
een bijzonder schouwspel dat
Marlous Nieuwendijk met haar
telefooncamera vastlegde.
Ze maakte het plaatje bij het
slootje schuin tegenover Albert
Heijn aan de Blekersvaarweg.
Marlous vertelt: “Deze meerkoet heeft een hele dag op een

pak toiletrollen vertoefd. Hij was
er door zijn andere soortgenoten ook niet van af te krijgen. Dit
zie je toch niet vaak!”
Ook een bijzonder tafereel ‘gevangen’ met uw camera? Mail
de redactie en vergeet niet uw
naam er bij te vermelden: redactie@heemsteder.nl
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Investeren in sport, infrastructuur en groen
Beperkte stijging woonlasten
Naast de genoemde investeringen in sport, infrastructuur en groen worden onder andere de volgende
projecten uitgevoerd in de periode 2010 - 2015

v.l.n.r. het college van burgemeester en wethouders (B&W): Sjaak Struijf (wethouder PvdA),
Christa Kuiper (wethouder CDA), Willem van den Berg (gemeentesecretaris), Marianne
Heeremans (burgemeester) en Pieter van de Stadt (wethouder VVD).
Tijdens de raadsvergadering van 25 juni jl. is de gemeenteraad akkoord gegaan met
de investeringsvoorstellen van het college van B&W voor de periode 2010 - 2013 (vaststellen Kadernota 2009). De gevolgen van de kredietcrisis lopen als rode draad door
deze voorstellen heen. Om de economie te stimuleren worden investeringen naar
voren gehaald en wordt er nog verder geïnvesteerd in sport, infrastructuur en groen.
En om de consumentenbestedingen te stimuleren wordt de lokale lastenstijging
beperkt. Ter dekking worden de opgebouwde reserves aangewend. Deze zijn juist opgebouwd om in economisch mindere tijden ingezet te kunnen worden.

Aanpak kredietcrisis
Om de economie te stimuleren doet het kabinet een dringende oproep aan gemeenten om
te blijven investeren en te streven naar beperking van de toename van de lokale lasten voor
burgers. Aan beide oproepen wordt door het gemeentebestuur gehoor gegeven. Waar mogelijk worden investeringen naar voren gehaald en wordt er nog verder geïnvesteerd in sport
(ruim € 2 miljoen in het renoveren en upgraden van sportcomplex Groenendaal), infrastructuur (bijna € 3 miljoen in de herinrichting van de Binnenweg) en groen. En om de consumentenbestedingen te stimuleren wordt de lokale lastenstijging beperkt door af te zien van
het toepassen van indexering van de OZB, de rioolheffing en afvalstoffenheffing.

Dekking vanuit reserves
Natuurlijk kosten deze maatregelen geld. Bovendien is een nadelig effect van de kredietcrisis
dat de inkomsten van gemeenten dalen. Maar de gemeente Heemstede heeft door de jaren
heen een stevige financiële positie opgebouwd en daarom is besloten om ter dekking de reserves aan te wenden. Deze reserves zijn juist zorgvuldig opgebouwd om in economisch
mindere tijden ingezet te kunnen worden. Ook onroerend goed, dat niet nodig is voor gemeentelijke taken, wordt afgestoten. De verwachting is dat op deze wijze het huidige voorzieningenniveau in Heemstede gehandhaafd kan blijven zonder ingrijpende bezuinigingen.

- Om zoveel mogelijk één aanspreekpunt
te realiseren streeft de gemeente ernaar
om 80% van de dienstverlening via de
publieksbalie te laten verlopen. Naast
producten van burgerzaken wordt het
aanbod stapsgewijs uitgebreid met informatie en producten van de andere
publieksafdelingen. Ook investeert de
gemeente verder in het toegankelijk
maken van haar dienstverlening via
het internet (digitaal loket).
- De gemeente steekt veel energie in het
organiseren van inspraak en het verkrijgen van draagvlak voor het gemeentelijk
beleid. De inspraaknota die naar aanleiding van het rekenkameronderzoek is
opgesteld wordt de leidraad voor het opzetten van inspraaktrajecten. Ook blijft
de gemeente zoeken naar nieuwe vormen van inspraak (zoals de Synmindmethode, een vernieuwende vorm van
onderzoek die is gebruikt voor het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor
het Wilhelminaplein).
- De
gerealiseerde
Veiligheidsregio
Kennemerland (VRK) maakt een regionale aanpak van veiligheidsvraagstukken en rampenbestrijding mogelijk. Hierdoor kan onder andere de
kwaliteit van de brandweertaken in
Heemstede verder toenemen.
- Het project ‘Samenwerken aan veiligheid
en leefbaarheid’, wordt in de (negen)
Heemsteedse wijken geëvalueerd en
aan de hand hiervan wordt bezien hoe
een verdere verbetering van de veilig-

-

-

-

-

-

-

heid en leefbaarheid in de gemeente
vormgeven kan worden gegeven.
Er komt een intensievere samenwerking
tussen de handhavers (GOA’s) en uitvoerende diensten (zoals hoveniers,
medewerkers meldpunt Overlast en
medewerkers onderhoud) om de handhaving verder te verbeteren.
In 2010 volgt er een reconstructie van
de Herenweg op het deel tussen de
Lanckhorstlaan en de Kerklaan. Ook de
riolering en de verkeerslichtinstallatie
worden dan vernieuwd.
Onderdeel van het woningbouwproject
Watertoren is dat het water van de
haven gaat lopen tot aan het Wipperplein.
In de Van den Eijndekade komt daarom een brug.
Rond het station komen extra fietsparkeervoorzieningen.
In 2010 worden er Zorg Advies Teams
(ZAT's) in het onderwijs geïntroduceerd. Dit zijn multidisciplinaire teams
die zorg en ondersteuning bieden aan
kinderen, jongeren en hun ouders.
In 2010 worden de laatste speelplaatsen gerealiseerd in het kader van de
speelvisie.
Alle inspanningen zijn erop gericht om
zoveel mogelijk werklozen te laten
meedoen in de maatschappij. Extra
aandacht gaat hierbij uit naar werkloze
jongeren waarbij afspraken gemaakt
worden met lokale bedrijven over stageplaatsen en werk. Ook worden scholingstrajecten aangeboden.
vervolg op pagina 2

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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vervolg van pagina 1
- De verwijsindex risicojongeren (VIR) is
een landelijk digitaal systeem dat risicomeldingen van hulpverleners over
jongeren bij elkaar brengt. Hierdoor kan
beter en sneller worden samengewerkt.
Voor de regio Zuid-Kennemerland zijn
Haarlem en Heemstede de gemeenten
die de invoering hiervan gaan verzorgen.
- In 2010 wordt binnen het Centrum voor
Jeugd en Gezin de ‘RAAK-methode’
ingevoerd (Reflectie- en Actiegroep
Aanpak Kindermishandeling). Dit moet
een sluitende aanpak over de hele
breedte voor kindermishandeling tot
gevolg hebben: van opvoedingsondersteuning tot en met interventies na
geconstateerde kindermishandeling.
- De gemeente streeft ernaar regels simpeler te maken of af te schaffen. In dit
kader komt er een nieuw beleid voor
kapvergunningen met als doel het aan-

tal gevallen waarin iemand een kapvergunning moet aanvragen tot een minimum te beperken.
- Door ziekte of ouderdom kunnen
bomen een gevaar voor hun omgeving
opleveren. Daarom worden er jaarlijks in
een aantal lanen bomen vervangen. In
2010 zijn de Amstellaan en Kemphaanlaan
en omgeving aan de beurt.
- In 2010 stelt de gemeente samen met het
Hoogheemraadschap Rijnland en de provincie Noord-Holland een plan op waarin
alle taken staan op het gebied van waterbeheer, zoals riolering, hemelwater,
grondwater en oppervlaktewater. Hiermee
wordt inzichtelijk gemaakt welke maatregelen noodzakelijk zijn om wateroverlast te voorkomen in de toekomst.
- In 2008 en 2009 stond de terugdringing
van de CO2-uitstoot centraal. Daarnaast
moedigt de gemeente huiseigenaren aan

om energiebesparende maatregelen
aan hun woning te treffen. In 2010 gaat
dit onverminderd door en worden ook de
bedrijven in dit proces betrokken.
- In 2009 zal de gemeenteraad de bestemmingsplannen Manpadslaangebied en
Woonwijken Noordwest vaststellen. In
2010 ligt de prioriteit bij het actualiseren
van de bestemmingsplannen Centrum en
Woonwijken Zuidoost en Woonwijken
Zuid en West.
- In 2010 wordt een start gemaakt met het
opstellen van een structuurvisie 2030.
Deze structuurvisie gaat niet alleen over
het ruimtelijk beleid van Heemstede tot
2030, maar bijvoorbeeld ook over voorzieningen in de gemeente.
- Om de negatieve effecten van de
kredietcrisis voor de woningmarkt te
verlichten wordt meegewerkt aan postzegelplannen om snel op ontwikkelin-

Audioverslagen van de raad
via www.heemstede.nl
Commissie- en raadsvergaderingen online na te luisteren
Commissie- en raadsvergaderingen van de gemeente Heemstede zijn sinds kort
na te luisteren via www.heemstede.nl. Zo kan iedere inwoner van Heemstede op
elk gewenst moment en op een zeer toegankelijke manier kennis nemen van de
lokale politieke besluitvorming. En vollediger zijn kan bijna niet: alle politici zijn
woord voor woord te volgen.
Eerder waren van de commissievergaderingen alleen samengevatte verslagen te raadplegen. Raadsvergaderingen werden voorheen volledig uitgeschreven, wat resulteerde
in lange pagina’s tekst die de raadsleden
eerst moesten goedkeuren voordat deze
konden worden gepubliceerd (een maand
later). Met de nieuwe audioverslagen kunnen
inwoners van Heemstede al na circa drie
dagen de vergaderingen beluisteren.
Dat kan bovendien heel handig en gericht
per agendapunt of per spreker. U hoeft dus
niet de hele vergadering door te spitten op
zoek naar het onderwerp dat u interessant

vindt. Ook staat per agendapunt het besluit
vermeld. Op deze manier is in een blik het
verloop van de vergadering te zien. Als
extra service is naast de audioverslagen
vanaf de website nog een beknopte besluitenlijst te downloaden. Deze schriftelijke
besluitenlijst wordt zo snel mogelijk via de
website en HeemstedeNieuws openbaar
gemaakt.
Overigens is de nieuwe manier van verslaglegging budgetneutraal. Het is dus
geen bezuinigingsmaatregel, maar een
kwalitatieve stap voorwaarts in de digitale
dienstverlening.

U kunt de audioverslagen vinden op
http://heemstede.raadsinformatie.nl. U kunt de
verslagen ook vinden via www.heemstede.nl
> Politiek en Bestuur > Gemeenteraad >
Audioverslagen gemeenteraad. Hier klikt u
de link ‘ga naar de audioverslagen’ aan en
vervolgens selecteert u de vergadering
naar keuze. Raadsvergaderingen zijn vanaf
1 januari 2009 na te luisteren, commissievergaderingen vanaf maart 2009.

www.heemstede.nl

Gevaar of
schade op straat
doorgeven?

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mede-

www.heemstede.nl

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket

gen in te kunnen spelen. Een postzegelplan is een bestemmingsplan voor een
klein gebied, dat direct is gerelateerd
aan een (bouw)ontwikkeling in dat gebied.
- Met het project historische buitenplaatsen wil Landschap Noord-Holland waardevolle
buitenplaatsen
opknappen,
waaronder de ‘Overplaats’ van De
Hartekamp in Heemstede. Om dit groene
gebied met natuur, cultuur, historie en
recreatie op te knappen, leveren verschillende partijen een financiële bijdrage.
- In de nota Sport en Bewegen zijn
verschillende voorstellen opgenomen
waarvoor in 2009 nog nader onderzoek
wordt uitgevoerd. Afhankelijk van het onderzoeksresultaat komt er onder andere
een Speelbos, een hardloopevenement,
het Loket Sport, combinatiefuncties
(sport-cultuur-opvang), Jeugdsportfonds.

Aangepaste
openingstijden Politiebureau Heemstede
Net als vorig jaar heeft de politie district
Kennemerland-Midden,
basisteam
Duinrand de openingstijden en andere
contactmogelijkheden in de gemeenten
Heemstede en Bloemendaal aangepast. Gedurende de zomerperiode
(tot 1 september) worden de inloopmogelijkheden bij het politiebureau aan de
Kerklaan verminderd. Het politiebureau
in Heemstede is op maandag tot en met
zaterdag geopend van 09.00 tot 17.30
uur. Op zondag is het bureau gesloten.
Mensen die tijdens de sluitingsuren in
acute nood bij de bureaus komen worden altijd geholpen. Via de intercom krijgen zij verbinding met de meldkamer
van de politie. Ook kan er telefonisch via
het algemene politienummer (0900)
8844 en via internet aangifte gedaan
worden. En uiteraard blijft acute hulp bij
noodgevallen gewaarborgd via het
alarmnummer 112. Hierdoor blijft de
dienstverlening van de politie verzekerd.
De politie zal in de zomerperiode
prioriteit leggen bij de aanwezigheid op
straat, bij evenementen, horecatoezicht
en noodhulp. Het politiepersoneel wordt
effectiever en efficiënter ingezet, waarbij
ook leidinggevenden en politiepersoneel
van bijzondere afdelingen meer ingezet
worden voor dit soort activiteiten.
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De gemeente Heemstede viert de open
dag op zaterdag 12 september. Zet deze
datum vast in uw agenda!
In en om het raadhuis zijn tal van activiteiten gepland. Er is een nieuwe inwoners-bijeenkomst waarvoor nieuwe inwoners persoonlijk een uitnodiging ontvangen. De dag valt samen met open
monumentendag; het thema dit jaar is:
‘Open kaart’. In dit kader kunt u een overzichtstentoonstelling met landkaarten
van en archeologische vondsten uit
Heemstede door de eeuwen heen bezichtigen. Met dit thema en deze open
dag geven wij de bezoekers inzicht in wat

Uitnodiging aan organisaties
uit Heemstede
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
de gemeente en de gemeentelijke organisatie te bieden heeft. Zo houden we
open huis met rondleidingen door het
raadhuis en uitleg over projecten die spelen. U kunt bovendien kennismaken met
de sociaal-maatschappelijke, culturele
en sportvoorzieningen in Heemstede op
de organisatiemarkt voor het raadhuis.
Ook komt er een kunstmarkt met (amateur)kunstenaars uit de regio. Het geheel
wordt opgeluisterd met optredens van
muziek, dans en zang waar we met twee
podia kunnen genieten van wat
Heemsteedse orkesten, koren en dansgroepen te bieden heeft!

Oproep kunstenaars
Een deel van deze markt wordt uitsluitend ingericht voor Heemsteedse kunstenaars. Voor ‘Kunst op de markt’ worden
zowel professionele als amateurkunstenaars opgeroepen om deel te nemen aan
deze markt. Onze voorkeur gaat uit naar
exposanten die een wisselwerking weten
te creëren tussen de kunstenaar en het
publiek. Nadrukkelijk willen wij vermelden
dat wij een zo breed mogelijke groep
kunstenaars uit willen nodigen. Als niet
professionele kunstenaar kunt u op de
markt staan waar u exposeert en aan
onze bezoekers toont op welke wijze u
werkt. Klinkt dit voor u aantrekkelijk?
U kunt contact opnemen met de heer
De Vos via e-mail: bdevos@heemstede.nl
of via telefoonnummer (023) 548 57 02.
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Meldpunt overlast

Open dag raadhuis
12 september
Thema: Open kaart

-

het gebied van zorg, welzijn en sport) is
een uitnodiging verstuurd voor deelname
aan de markt. Hebben wij uw organisatie
gemist? Dan kunt u alsnog een uitnodiging opvragen bij bovenstaande contactpersoon.

Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt overlast). Wanneer
u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoon-beantwoorder.

Werk aan de weg
Winkelgebied Binnenweg

Plaats op de markt
Voor beide markten geldt dat wij een
gevarieerd aanbod willen bieden maar
dat de ruimte en de faciliteiten ons dat
niet altijd toelaten. Dat maakt het moeilijk
om ieders belang volledig te kunnen dienen en aan alle wensen te kunnen voldoen. Concreet betekent dit dat we geen
garantie kunnen geven dat alle deelnemers een hele marktkraam (2 x 1
meter) toegewezen krijgen. En misschien
zelfs dat er niet voor iedereen plaats is.
Als alle deelnemers bekend zijn, gaan we
de indeling bepalen.

Aan de Heemsteedse organisaties (op

Caravans, vouwwagens en campers
Het kampeerseizoen is weer begonnen. Veel mensen gaan er dan ook weer op uit met
caravan, vouwwagen of camper.
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van Bureau Handhaving constateren dat veel caravans, vouwwagens en campers, geparkeerd worden op de openbare weg.
Wij willen u erop attent maken dat caravans, vouwwagens en campers, op grond van de
Algemene plaatselijke verordening, niet langer dan 3 aaneengesloten dagen op de openbare weg geparkeerd mogen worden.
Ook voor aanhangers geldt dat zij niet langer dan 3 aaneengesloten dagen op de openbare
weg geparkeerd mogen worden.

- Tot medio oktober 2009: reconstructie fase 1 (Zandvaartkade tot aan de Julianalaan).
Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. Tot 10
juli 2009 wordt gewerkt in het gebied tussen het parkeerterrein van de Dekamarkt tot
en met de kruising met de Iepenlaan. Voetgangers (met de fiets aan de hand) kunnen
over loopschotten langs het werkgebied. Op de Haemstedelaan is een opslaglocatie
ingericht. Verkeer wordt omgeleid via de Berkenlaan.
Vanwege beperkte toegankelijkheid van de Binnenweg zijn omleidingsroutes ingesteld. Deze
routes worden via bebording aangegeven. Uitgebreide informatie over het project ‘Herinrichting
Binnenweg‘ vindt u via www.heemstede.nl

Stormvogelweg (voormalige Havikweg)
Tot en met 17 juli 2009 is de Stormvogelweg (voormalige Havikweg) afgesloten voor alle
verkeer. In deze periode wordt de riolering vervangen en de bestrating hersteld van de rijbaan
en trottoirs. Bestemmingsverkeer voor de wijk Vogelpark moet omrijden via de Zandvoortselaan
en Schollevaarlaan.

Vondelkade
Tot en met juli 2009 wordt op de Vondelkade de bestrating van de rijbaan en het trottoir hersteld.
Het werkgebied is met wegafzettingen en verkeersborden aangegeven.

Agenda’s en audioverslagen
van de gemeenteraad?
www.heemstede.nl
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Bouwplannen
Aanvragen bouwvergunning
2009.125
2009.145
2009.146

het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak
het plaatsen van een brandtrap bij
de R.K. Basisschool Valkenburg

- Dinkellaan 2
- Floradreef 33
- Molenwerfslaan 7

Aanvragen sloopvergunning
2009.926
2009.927

het slopen van 8 garages
het verwijderen van asbest

2009.130

(verzonden 2 juli 2009)

het vergroten van een dakkapel op
het achterdakvlak

Verleende reguliere bouwvergunning
2009.135

het veranderen van een vlonder en
aanbrengen damwand t.b.v. grondkering

- Hunzelaan 13

(verzonden 2 juli 2009)

- Kraanvogellaan 26

De bovenstaande vergunningen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken. Zie kader.

Beleid avondopenstelling winkels
Het college heeft, nadat de commissie Middelen om zienswijzen is gevraagd, in haar vergadering van 30 juni 2009 besloten beleid vast te stellen voor de avondopenstelling van
winkels op grond van artikel 6 en 7 Verordening winkeltijden.
Het beleid houdt in het kort het volgende in:
Bij de beoordeling of de woon- en leefsituatie of de openbare orde in de omgeving van een
winkel op ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed door de openstelling van de winkel
op grond van artikel 6, eerste lid en artikel 7, eerste lid van de Verordening winkeltijden
Heemstede worden in elk geval de volgende criteria in ogenschouw genomen:
1. de verkeersaantrekkende werking van de winkel zal naar verwachting de veiligheid op de
weg in gevaar brengen en/of overlast veroorzaken voor omwonenden;
2.het gebruik van parkeerplaatsen bij winkelbezoek zal naar verwachting overlast of parkeerproblematiek voor de reguliere gebruikers/bewoners in de nabije omgeving veroorzaken;
3.de geluidsoverlast veroorzaakt door bezoekers, medewerkers en/of leveranciers van de
winkel zal naar verwachting onevenredig zijn voor omwonenden;
4.er zal naar verwachting een bovenmatige vervuiling van de omgeving ontstaan;
5.de verkeerd geparkeerde fietsen en/of winkelwagentjes zullen naar verwachting onevenredige overlast veroorzaken voor omwonenden.
Dit beleid treedt in werking vanaf 1 juli 2009.

-
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Zienswijzen
Tot 20 augustus 2009 kan eenieder schriftelijk zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk. Op verzoek kunnen de
zienswijzen ook mondeling worden ingebracht.
Inzage
Het ontwerpbesluit ligt tijdens werkuren van 9 juli tot 20 augustus 2009 ter inzage:
in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26
38 88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl

- Drenthelaan 15 t/m 22
- Ir. Lelylaan 5

De bovenstaande aanvragen liggen op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning
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Kapvergunning
Er is kapvergunning verleend voor 10 dode gemeentelijke bomen:
- 2 platanen op de Ringvaartlaan
- 1 meelbes op de Lorentzlaan t.h.v. no. 6
- 1 meelbes op de Struyckenlaan achter no. 11
- 1 plataan op de Cesar Frankcklaan t.h.v. no. 20/22
- 1 linde op de Haemstedelaan t.h.v. hoek Heemsteedse Dreef
- 1 kastanje op de Kohnnstamlaan t.h.v. no. 12
- 2 kastanjes op de Vrijheidsdreef
- 1 els op de Amer t.h.v hoek Hollandsdiep
Collegebesluit 30 juni 2009, verzonden 8 juli 2009.
Aan de kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere
vergunningsvoorschrift verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap dienen op de Lorentzlaan 1 boom, Struyckenlaan
1 boom, Cesar Francklaan 1 boom, Haemstedelaan 1 boom, Kohnnstamlaan 1 boom en
de Vrijheidsdreef 2 bomen met een stamomtrek van 20/25 cm te worden herplant. Indien
één of meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het jaar
na aanplant vervangen te worden door eenzelfde boom met een gelijke stamomtrek.
Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 juli 2009 zes weken ter inzage in de
hal van het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes 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 zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij

Voor meer informatie, kan contact worden opgenomen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, telefoonnummer (023) 548 57 03.

de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na
dag van verzending van het besluit aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003

Wet milieubeheer

BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een
omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroep-

Ontwerpbesluit

schrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden over-

De Milieudienst IJmond maakt namens het college van B&W het volgende bekend:
Op 26 mei 2009 is een aanvraag om een revisievergunning binnengekomen van Model
Auto Club Heemstede voor het rijden met radiografisch bestuurde modelauto’s op een
eigen circuit, gelegen aan de Cruquiusweg 45 te Heemstede. Het voornoemd college is van
plan de gevraagde vergunning te verlenen.

legd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

