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Dorpsraad Bennebroek zet actie 
tegen geplande snelweg voort
Bennebroek - De leden van 
de Vereniging Meerwijk Benne-
broek zijn akkoord gegaan met 
het voorstel de vereniging te ver-
anderen in de Dorpsraad Benne-
broek. De stemming vond plaats 
op 12 juli j.l. tijdens een goed 
bezochte verenigingsavond in 
het Trefpunt in Bennebroek. Het 
nieuwe bestuur van de Vereni-
ging Meerwijk hoopt op deze 
wijze meer leden te werven en 
een sterkere oppositie te voeren 
tegen de komst van de nieuwe 
snelweg aan de rand van Ben-
nebroek en de rigoureuze ver-
bouwing van de oude kern in dit 
dorp. Bovendien wil de Dorps-
raad Bennebroek op deze wij-
ze een serieuze gesprekspart-
ner zijn van o.a. Gemeente Bloe-

mendaal en andere organisaties. 
Het nieuwe bestuur voorziet dat 
de problemen rond de komst van 
de nieuwe snelweg en de ver-
bouwing van de oude kern van 
Bennebroek buurtoverstijgend 
is. Het voorstel om de vereniging 
te veranderen in de Dorpsraad is 
ook duidelijk geïnspireerd door 
het succes van de Dorpsraad in 
het nabijgelegen Vogelenzang. 
De nieuwe voorzitter Adri Bak-
ker concludeert dat een dorps-
raad een sterkere vuist kan ma-
ken tegen bijvoorbeeld de Ge-
meente Bloemendaal.
“De nieuwe snelweg bijvoor-
beeld, gaat voor ellende zorgen 
in heel Bennebroek”, aldus Bak-
ker, “niet alleen verkeerstech-
nisch door de komst van 10.000 

extra auto’s door de dorpskern 
richting Heemstede en Haarlem 
maar ook vanwege de vervuiling 
door fijnstof & lawaai en de geld-
ontwaarding van de huizen”.
De afgelopen maanden is de 
Vereniging Meerwijk actief ge-
weest in acties tegen de nieu-
we snelweg en het tumult rond 
de bebouwing van de oude kern 
van Bennebroek waarbij pijn-
lijk duidelijk werd dat de Ge-
meente Bloemendaal slecht 
geïnformeerd was over de be-
sluitvorming van de voormalige 
Gemeente Bennebroek.

In oktober 2011 hoopt de Vereni-
ging Meerwijk de nieuwe Dorps-
raad en haar plan van aanpak te 
presenteren.

Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00
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 Gepaneerde-
schnitzelsheemstede -  De leukste tuin die afgelopen week is ingeleverd 

is die van mevrouw Aardewijn uit de Jan van den Bergstraat 45 
te Heemstede. Fleurig en netjes, bescheiden qua afmeting. “Dit is 
mijn tuintje, 7 x 4 meter, dus niet groot, maar ik geniet er zo van”, 
vertelt de Heemsteedse. “Ik wil dat ook aan anderen laten zien, wat 
je van zo’n afmeting nog kunt maken.” En ze heeft gelijk. Met wat 
mooi gevulde terraspotten, een netjes aan kant gemaakt terras en 
wat vaste planten kun je toch een fijne tuin creëren. Groene vin-

gers zijn handig, maar niet noodzakelijk. Voor adviezen op tuinge-
bied kunt u natuurlijk altijd terecht bij het tuincentrum (De Oost-
einde). De zon en regen (hopelijk nu niet zoveel meer als voor-
gaande week) doen de rest!
Doet u ook mee? De tuinenwedstrijd duurt tot en met augustus. 
U kunt tuinfoto’s mailen (redactie@heemsteder.nl) maar afge-
drukt of gescand mag u ze ook langsbrengen of opsturen naar het 
kantoor aan de Camplaan 35, 2103 GV Heemstede.

‘7 x 4, ik geniet er zo van...’
De Oosteinde Tuinenwedstrijd

Bestelbus met wapens
regio – In Vijfhuizen hield de 
politie in de nacht van maandag 
18 op dinsdag 19 juli een 46-ja-
rige Haarlemse automobilist aan 
op de Schipholweg. De man 
wordt verdacht van diefstal/he-
ling van spullen. Bij controle za-
gen de agenten in zijn bestelbus 
diverse goederen liggen, waar-
onder huishoudelijke artikelen, 
mogelijk afkomstig van diefstal.  
Ook werd een drietal wapens 
aangetroffen.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Spandoek met noodkreet
Heemstede – Dit spandoek, dat zaterdag jl op de hoek 
van de Binnenweg en Cloosterlaan was opgehangen, 
spreekt boekdelen. Eenrichtingverkeer als doodsteek 
voor winkeliers op het achterste gedeelte van de winkel-
straat? Of is het gewoon een kwestie van je aanpassen 
en er aan wennen? Het houdt in elk geval de gemoede-
ren flink bezig…

    UW krant!        redactie@heemsteder. nl

Frustraties Binnenweg Noord:
Gemeente is de zondebok geworden

Momenteel signaleer ik in Heemstede enkele frus-
traties over de Binnenweg en met name Binnen-
weg Noord. Momenteel staan er in het noordelij-
ke gedeelte enkele winkelpanden leeg. Daarnaast 
heeft de gemeente een eenrichtingsverkeer inge-
steld. In de media zijn er dan ook mensen die de 
winkelleegstand en het eenrichtingsverkeer aan 
elkaar koppelen. Zoals wij, als goede calvinisten 
gewoon zijn, zoeken wij een zondebok. 

In dit geval is het de gemeente die de zondebok is 
geworden. Het eenrichtingsverkeer is de oorzaak 
van ‘het verval’ van de Binnenweg Noord. In de vo-
rige raadsperiode heeft de gemeenteraad beslo-
ten tot het herinrichten van de Binnenweg en daar 
was het eenrichtingsverkeer een onderdeel van. 
Daarnaast is de Binnenweg opnieuw bestraat, is er 
een plein gecreëerd en is de automobilist als gast 
welkom maar moet rekening houden met fietsers 
en voetgangers. 

Kortom er is meer gebeurd dan alleen het een-
richtingsverkeer. Nu was dit laatste wel het groot-
ste discussiepunt tussen B&W en betrokken groe-
pen: bewoners, winkeliers etc. Uiteindelijk zijn de 
plannen van B&W in de huidige vorm ingevoerd.

Maar is dat nu de werkelijke oorzaak van het hui-
dige ongezellige gedeelte van de Binnenweg 
Noord? Ik denk zelf van niet. Allereerst zijn er de 
afgelopen jaren een aantal ‘winkeliers’ vertrokken: 
ING (Postbank), Fortis en het postkantoor. Daar-
naast zijn er nog enkele kleine zelfstandigen ver-
trokken. Maar waarom? Allereerst de banken en 
het postkantoor, die vertrekken omdat het publiek 

momenteel op een andere manier bankiert: geld-
automaten, pinautomaten, on line etc. Post sturen 
we via e-mail, sms etc. Een kantoor heeft geen 
functie meer. Kortom de huur is de afgelopen ja-
ren opgezegd. Daarnaast zin een aantal kleine 
zelfstandige vertrokken. Waarom? De huurperio-
de liep af en de kosten en baten voorspelling was 
onvoldoende winstgevend. Dan is het duidelijk dan 
stop je met ondernemen. 

Helaas brak in 2008 een economische crisis uit. 
Dat gebeurt wel vaker, meestal om de 7 jaar. He-
laas hebben we nu daar de naweeën van. Dat 
heeft als gevolg dat er momenteel niet zoveel on-
dernemers brood zien in het openen van een win-
kel in Heemstede. Kennelijk zijn we allemaal van 
plan wat minder uit te geven of wel hebben we 
minder zin om iets te kopen. Daar komt nog bij dat 
we, als we wat willen kopen, we dat wel via inter-
net doen. En tot slot zijn de huren van de winkels 
de afgelopen jaren ook stevig geprijsd.

Wat ik hiermee wil zeggen is dit: de economie is 
verandert, zelfstandig ondernemerschap en met 
name de detailhandel is ook aan verandering on-
der hevig. Dit heeft tot gevolg dat de onroerend 
goed eigenaren aan de Binnenweg hun prijzen 
model moeten herzien om weer de Binnenweg 
Noord aantrekkelijk te maken. Als de gemeente 
daarbij kan faciliteren is dat nooit weg, maar het is 
niet aan de gemeente om zondebok te zijn.

Erik-Jan van Emmerik
Heemsteedse Dreef 128
2102 KP Heemstede, tel. 06 - 12 50 51 53

INGEZONDEN

In de Heemsteder van 13 ju-
li jl was een stukje geplaatst 
met foto onder de titel ‘Hoe 
leer ik grasmaaien’. Op de 
hoek van de Asterkade en 
de Zandvoortselaan werd het 
gemaaide gras ook op het trot-
toir achter gelaten waardoor 
men in de regen de kans liep 
onderuit te gaan. Na de plek 
zondermeer slordig te heb-
ben achtergelaten, namen de 
‘maaiers’ het ervan. Zij gingen 
op het terrein van de Rozen-
burgh hun proviand zitten nut-
tigen.
Controle door de gemeente op 
haar medewerkers of op het 
bedrijf waaraan het werk is uit-
besteed lijkt noodzakelijk. In 
beide gevallen is het gemeen-
schapsgeld.  

R. de Boer, Heemstede
Zandvoortselaan 84/22
Heemstede

Hoe leer ik 
grasmaaien (2)

INGEZONDEN



pagina 4 20 juli 2011

Het winnende ontwerp van de nieuwe blikvanger voor De Overplaats.

Ontwerpen voor een nieuwe theekoepel
Heemstede - Eigenaar van De 
Overplaats in Heemstede, Land-
schap Noord-Holland, gaat een 
nieuwe theekoepel bouwen op 
een historische plek.
Door vandalisme is de oude thee-
koepel vernietigd, een enorm 
verlies voor deze oude ‘over-
tuin’ van de Hartekamp. Voor 
de bouw van de nieuwe thee-
koepel schreef de stichting een 
prijsvraag uit. Dit leverde tiental-
len fascinerende, spannende, ro-
mantische en vooral mooie in-
zendingen op. Van alle inzendin-
gen is nu een expositie gemaakt. 
De expositie is vanaf heden  tot 1 
november voor iedereen toegan-
kelijk in het Spaarne Ziekenhuis, 
Händellaan 2a, in Heemstede.

Opdracht prijsvraag
De opdracht voor de prijsvraag 
was: ontwerp iets eigentijds voor 
een cultuurhistorisch waarde-
volle plek. De prijsvraag heeft 
een hoop creativiteit losgemaakt. 
Landschap Noord-Holland was 
verrast door de vele inzendingen 
van vooral architecten, kunste-
naars en ontwerpers. Alle inzen-
dingen zijn bekeken en beoor-
deeld door een vakkundige jury.

De winnaar
Uit alle inzendingen bleef na ju-
ryberaad één ontwerp over: Mij-
mer en Focus van Inbo uit Rot-

terdam. Het ontwerp refereert 
aan de rijke en lange geschie-
denis, besteedt aandacht aan 
duurzaamheid en past helemaal 
bij de sfeer van deze plek. Met 
dit ontwerp trekt de zichtas van-
af de Hartekamp naar De Over-
plaats weer als vanouds alle 
aandacht.

Expositie
Landschap Noord-Holland or-
ganiseert in samenwerking met 
het Spaarne Ziekenhuis, locatie 
Heemstede, een expositie van al-
le ingezonden ontwerpen. De ex-

positie is vrij toegankelijk en via 
route 12 in het ziekenhuis goed 
bereikbaar.

Financiering
Beschermers van Landschap 
Noord-Holland financieren voor 
een deel de bouw van het nieu-
we bouwwerk. Voor het overige 
deel zoekt de stichting nog fi-
nanciers. Contactpersoon voor 
het doen van donaties is: Rob-
bert Jan de Bruijne, bereikbaar 
op telnr. 06 514 22 564 of via 
e-mail r.debruijne@landschap-
noordholland.nl.

Skinpoint beschikt nu over de VelaShape I I
Aanpak van cellulite, 

vetophopingen en huidversteviging
Heemstede - VelaShape II 
maakt gebruik van de revolutio-
naire ELOS technologie en wordt 
ingezet voor het behandelen van 
de buikzone bij mannen en cel-
lulite en vetophopingen bij vrou-
wen. De resultaten: drastische 
vermindering van de cellulite, 
centimeterverlies, huidverstrak-
king, een betere bloedcirculatie 
en het verminderen van spier-
pijn. De behandeling is weten-
schappelijk bewezen en gedo-
cumenteerd. VelaShape II is mo-
menteel wereldwijd erkend als 
de meest betrouwbare behande-
ling voor een ingrijpende figuur-
verbetering zonder te snijden!
Wat zijn de effecten van de Vela-
Shape II-behandeling? 
VelaShape II is een medische, 
maar niet chirurgische en niet 
invasieve behandeling om plaat-
selijke vetophopingen bij billen, 
armen, heupen, binnen en bui-
tenkant dijen te verwijderen, de 
huid te verstevigen en cellulite 
glad te strijken. De behandeling 
is geschikt voor vrouwen zowel 
als mannen. 
Hoe komt het dat je met Vela-
Shape II zulke goede resultaten 
kunt bereiken? 
VelaShape II maakt gebruik van 
de ELOS techniek. Elos is de eer-
ste en enige techniek die ge-
bruik maakt van bipolaire ra-

diofrequentie (RF) en infrarood 
energie (IR). Tegelijkertijd wordt 
er negatieve druk (vacuüm) toe-
gepast voor het mobiliseren van 
het weefsel. Hierbij zorgen de 
‘rollen’ voor een diepe massa-
ge. De synergie van deze com-
ponenten resulteert in een effec-
tieve, medische aanpak. 
Het infrarood licht (IR) verhoogt 
de huidelasticiteit en verwarmt 
het vetweefsel tot een diepte van 
vijf millimeter, zonder de huid te 
beschadigen. 
De bipolaire radiofrquentie (RF) 
verhoogt de zuurstofopname en 
activeert hierdoor de stofwisse-
ling (vetafbraak) tot een diepte 
van vijftien millimeter. 
De mechanische massage 
brengt een verbeterde lymfedrai-
nage op gang. 
Hoe snel zie ik resultaat? 
Er zijn een aantal behandelin-
gen noodzakelijk, slechts een-
maal per week. Behandelingen 
duren relatief kort, waardoor ze 
perfect in een druk weekschema 
in te passen zijn.  Huidverbete-
ring (verstrakking) kan al zicht-
baar zijn na de eerste behande-
ling. Omtrekvermindering (ve-
tophopingen) na de 4de behan-
deling en cellulite vermindering 
na de 6de behandeling. 
Moet ik zelf ook inspanningen 
leveren? 

Tijdens de behandeling hoeft u 
zelf niets te doen! Liggen is de 
boodschap. Er wordt wel ge-
vraagd om voldoende water te 
drinken, de huid goed te hydra-
teren en een gezonde voeding- 
en leefstijl na te streven. Diëten 
of intensief sporten is niet nood-
zakelijk, maar draagt wel bij tot 
optimale resultaten. 
Moet ik onderhoudsbehandelin-
gen plannen? 
Om het resultaat te behou-
den, wordt gevraagd geen ge-
wichtstoename te hebben, bo-
vendien wordt gevraagd dat u na 
de afbouwbouwfase periodiek 
één VelaShape II onderhouds-
behandeling ondergaat voor een 
blijvend resultaat.
Is de behandeling pijnlijk? 
Hoewel de VelaShape II 20% 
krachtiger is dan zijn voorgan-
ger Velashape I, voelt de behan-
deling niet pijnlijk aan. Na de 
behandeling kunt u uw norma-
le activiteiten onmiddellijk voort-
zetten en er is geen herstelperi-
ode nodig. De huid kan wel rood 
en warm aanvoelen tot enkele 
uren na de behandeling. 

Voor meer informatie kunt u te-
recht op de site www.skinpoint.
nl of kunt u telefonisch contact 
opnemen met Skinpoint 023 547 
78 52.

Mazda RC Velserbroek 
helemaal in vakantiesfeer
Regio - Vakantie! Het ultieme 
moment om een nieuwe auto 
aan te schaffen. Speciaal voor 
de maanden juli, augustus en 
september heeft Mazda RC uit 
Velserbroek aantrekkelijke au-
to’s voor u klaar staan, met zeer 
scherpe aanbiedingen. Naast 
de bijzonder fijne GT-M Line 
uitvoeringen, waarbij uw voor-
deel al snel oploopt is er extra 
inruilvoordeel voor de particu-
liere consument.                                                                                          

“Het komende kwartaal zal 
Mazda RC flink aan de weg 
timmeren”, vertelt Hans Touw, 
brandmanager bij het autobe-
drijf. “Aan iedere particuliere 
consument bieden wij bij aan-
schaf van een Mazda 3, Maz-
da5 en Mazda6 een aanzien-
lijk direct inruil voordeel van 
3.000,- euro. We laten zien hoe 
de nieuwe lijn van Mazda eruit 
ziet en dat wij fantastische au-
to’s en aanbiedingen hebben.”
Sportief en Zuinig: Dat is de 
nieuwe Mazda 2 BiFuel. U hoeft 
nooit meer te kiezen tussen 
sportiviteit en zuinigheid. De 
nieuwe Mazda 2 Bifuel met de 
rijeigenschappen die zo ken-
merkend zijn voor elke Maz-
da en de laagste prijs per ki-
lometer in zijn klasse. Een vol-
le tank voor slechts 20,00 eu-
ro. De Mazda 2 GT-M Line heeft 
een prijsvoordeel van 2.120,- 
euro. Mazda RC heeft een ex-
tra aantal BiFuel modellen op 
voorraad genomen, dit bete-
kent al rijden in augustus! Ook 
in 2014 blijven deze Mazda’s 
de goedkoopste in zijn klasse! 

Ook de occasions, waaronder 
een aantal demonstratie au-
to’s, worden tegen zeer voorde-
lige prijzen aangeboden inclu-
sief een WaxOyl behandeling 
t.w.v.200,- euro. Kijk voor meer 
informatie op: www.mazdarc.nl 
en u komt de mooiste aanbie-
dingen tegen! Hans Touw laat 
weten nog meer goed nieuws 
te hebben ontvangen uit Japan. 
De zakelijk (maar ook bij parti-
culieren) zeer bekende Mazda 
6 GT-M Line blijft leverbaar in 
de hatchback uitvoering en in 
de wagon. 
Wanneer u dit jaar nog op va-
kantie gaat en dit graag met 
een nieuwe ruimere auto wenst 
te doen, dan heeft Mazda RC 
de oplossing voor u! Maz-
da RC heeft speciaal een aan-
tal MPV’s voor u ingekocht. De 
Mazda 5 is ook verkrijgbaar in 
een automaat en in een zuinige 
diesel versie.

Kom nu proefrijden en genie-
ten van de scherpe Mazda aan-
biedingen! Hans Touw nodigt u 
van harte uit!
Kleermakerstraat 63,
tel. 023-5132940.

Publiek Crayenester 
musical in vervoering
Heemstede - Vrijdag 22 juli slui-
ten de Heemsteedse basisscho-
len hun deuren voor zes weken 
zomervakantie.
Traditiegetrouw sluiten de kin-
deren van groep 8 van de 
Crayenesterbasisschool hun 
basisschooltijd af met het op-
voeren van een musical. Dit jaar 
hebben zij gekozen voor The 
Lion King.

Na wekenlang hard werken was 
de aula aan de Crayenestersin-
gel omgetoverd tot een heus 
theater in Afrikaanse sfeer waar 
leeuwen en leeuwinnen, hyena’s 
en gnoes de Afrikaanse Savanne 
tot leven wekten.

Maandag- en dinsdagavond, 18 
en 19 juli, vertelden de kinderen 
met muziek en toneel het verhaal 
van Mufasa, de koning der die-
ren, zijn jaloerse broer Scar en 
van de kleine kroonprins Sim-
ba. Met hulp van de hyena’s 
grijpt Scar de macht en een pe-

riode van rampspoed breekt aan. 
De savanne wordt leeg gejaagd 
door de hyena’s en de dieren lij-
den honger. Er is er maar een die 
het tij kan keren: Simba!   

Voor de vrolijke noot zorgen Ti-
mon en Pumba.  “Laat het verle-
den in uw achterste”. “Nee, Pum-
ba, laat het verleden achter u”. 
Op meesterlijke wijze worden de 
rollen van deze twee grappen-
makers vertolkt door 4 jonge ac-
teurs.

Met het vrolijke Hakuna Matata 
en het gevoelige lied Arm Land 
wisten de kinderen het publiek 
in vervoering te brengen en wer-
den hier en daar de zakdoekjes 
tevoorschijn gehaald.

Zo kreeg 8 jaar basisschool-
tijd een waardig slot en zijn de 
kinderen klaar voor een nieuwe 
start op het voortgezet onderwijs 
op de diverse scholen in Heem-
stede en Haarlem.2
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Onlangs las ik een artikel in de krant waarin stond dat ruim de helft 
van de ondervraagden zich schaamt voor zijn werkgever. Zij ga-
ven aan op een feestje  liever niet over hun werkgever te praten. 
Hier heb ik lang over nagedacht en ik vroeg mij af of het mogelijk 
is om vol overtuiging je werk te kunnen uitoefenen zonder een be-
paalde trots te voelen. Hoe zit dat bij mij? Ik durf best op een feest-
je te zeggen dat ik trots ben op mijn bank en ik wil de reden hier-
voor graag met u delen. Waarom is het bijzonder om voor Rabo-
bank te werken?
Rabobank is als geen andere bank betrokken bij onze samenleving.  
Het voorop stellen van het gezamenlijke belang van mensen en ge-
meenschappen acht Rabobank even vanzelfsprekend als het aan-
bieden van hoogwaardige kennis en producten. Dit zit volledig ver-
weven in onze bedrijfscultuur en werkt door bij alle werknemers en 
dus ook bij mij. Rabobank heeft oog voor de mensen en de wereld, 
dichtbij en veraf, lokaal en grensoverschrijdend. 
Onlangs maakte de overheid de tijdelijke verlaging van de over-
drachtsbelasting van 6% naar 2% bekend. Als maatschappelijk be-
trokken bank grepen wij dit moment aan om te laten zien dat wij als 
Rabobank de woningmarkt echt een impuls willen geven. Naast de 
overheid, zijn wij als uw bank, dé partij die starters helpt. Als extra 
duwtje in de rug kunnen starters het komende halfjaar daarom bij 
ons profiteren van een aantrekkelijk aanbod:  
Starters hoeven de eerste 4 maanden geen rente op hun lening te 
betalen en ontvangen vier maanden gratis een woonpakketverze-
kering. In die periode hoeven geen premies te worden betaald voor 
woonhuis-, inboedel, aansprakelijkheid, en rechtsbijstandsverzeke-
ring. Starters een beter start geven, Dat is ons idee. 
Een mooi aanbod dus, maar het achterliggende doel gaat verder. 
We proberen zo als marktleider meer doorstroming te bereiken en 
de woningmarkt een impuls te geven. Ons streven daarbij is een ge-
zonder fundament onder de gehele woningmarkt. Daar is immers 
iedereen bij gebaat.  
Al deze zaken bij elkaar, geven mij als werknemer het gevoel dat we 
veel meer doen dan financiële dienstverlening alleen. En ook ik pro-
beer, als financieel adviseur, mijn steentje daarin bij te dragen door 
allereerst uw belang als klant voorop te stellen. Of u nu bij ons komt 
voor een hypotheek, advies over uw verzekeringen, beleggingen of 
spaargelden, financieel advies bij echtscheiding of een algehele fi-
nanciële screening wenst, u kunt erop vertrouwen dat wij integer 
handelen en uw belangen voorop zullen stellen.  
Ook nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen? Bel voor 
vragen of financieel advies 023-512 05 12. 

Een ander gezicht

Door Ciska Mostert,
Financieel adviseur bij
Rabobank Haarlem en

Omstreken.

Heemstede – Houweling Fresh en Fruit uit de Raadhuisstraat 31 te Heemstede is in de race voor 
beste groenteman van Nederland. In de verkiezing voor deze titel is de zaak nu doorgedrongen tot 
de halve finale.
Deelname aan de verkiezing betekent onder meer een onaangekondigd bezoek van een kritische 
‘mysteryshopper’. Beoordeeld worden de winkel, het personeel en natuurlijk de producten alsook 
klantvriendelijkheid, service en voedingsadvies. Op alle gebieden scoorde Houweling Fresh en Fruit 
bovengemiddeld.  Op 19 september volgt de finale.

Buurtcadeau Oranjefonds 
naar Provinciënwijk

Heemstede – Buurten zijn de 
haarvaten van de samenleving, 
dat  geld helemaal voor woon-
complex de Roodmus in de  Pro-
vinciën wijk, waar hoofdzakelijk 
senioren wonen. Begin dit jaar 
werd er een ontmoetingsruimte 
“Zonnestraal “ voor ouderen ge-
opend in de ruimte van de Bui-
tenschoolse Opvang Bambino. 
Jong en oud ontmoeten en ge-
bruiken dezelfde ruimte, ieder 
op zijn eigen tijd. Slim gebruik 
van ruimtes. Meer dan tachtig 
procent van de bewoners van 
de Roodmus maakt gebruik van 
die ontmoetingsplek voor de he-
le buurt. Vrijdagmiddag ontving 
de buurt een cadeautje van  het 
Oranjefonds. In buurten waar 
de Straatprijs van de Nationa-
le Postcode Loterij valt, daar ver-
blijdt het Oranjefonds een orga-
nisatie met het buurtcadeau en 
dit werd de Provinciën wijk. Ton 
Driessen van Zonnestraal heeft 
met zijn buurtorganisatie de no-
dige ideeën aangeleverd net als 

Alexander Petrovitsch, de wijk-
beheerder van Elan Wonen. Zij 
keken toe hoe Miro Popovic, 
projectadviseur van het Oran-
je Fonds, een bedrag van 3000 
euro overhandigde aan Mike 
Doodeman, jongerenwerker van 
Casca die het zal beheren. Ge-
realiseerd zijn of worden speel-
toestelletjes op de straathoeken, 
bloemetjes en plantjes in bak-
ken en bij boomspiegels. Hin-
kelbanen en een groot schaak-
spel met een koning van dertig 
centimeter hoog voor de jeugd 
en de ouderen, want dat is een 
spel voor jong en oud. De sleu-
tel van de schaakstukken zitten 
in een kist, waarvan de sleutel in 
beheer is van de wijkbeheerder, 
Ton Driessen en bij Casca. Be-
doeling is dat de hele buurt iets 
heeft aan de buurtcadeautjes en 
er de zorg voor heeft . Zo kunnen 
alle omwonenden langdurig pro-
fijt  hebben van de straatprijs van 
het Oranje Fonds. 
Ton van den Brink

Heemsteedse groentezaak in top 5

Rotterdammer ‘haal t’ 
Heemsteedse fiets

Heemstede – De politie kreeg 
dinsdagmorgen 12 juli om-
streeks 09.15 uur een melding 
dat op de Zandvoortselaan 
een splinternieuwe damesfiets 
werd ingeladen in een bestel-
bus bij het station in Heemste-
de. De getuigen hadden het 
vermoeden dat de fiets gesto-
len werd. Zij gaven de politie 
een signalement van de be-
stuurder en een omschrijving 
van de bestelbus. De agen-
ten zijn de chauffeur op het 
spoor gekomen. Hij heeft zich 
gemeld aan het bureau en is 
aangehouden op verdenking 
van diefstal van de damesfiets. 
De man, een 36-jarige Rotter-
dammer, is ingesloten en de 
politie onderzoekt de zaak.

Ontspannen afsl anken op de 
pl aatsen waar ú dit wil t!
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centime-
ters kwijt? Met LaRiva slankt 
U af op de plaatsten waar ú 
dit wilt! Totaal of plaatselijk. 
Neem nu een gratis proef- 
behandeling!

Met LaRiva is fit en slank zijn een 
bereikbaar ideaal voor jong en 
oud. Met de methode van LaRi-
va is het mogelijk om op een ge-
heel natuurlijke wijze af te slan-
ken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De Methode bestaat uit een 
actief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingsthera-
pie gericht op totaal afslanken 
of op specifieke probleemzones.  
De bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt er-
voor dat de spieren ontspannen 
en er met een relatief lichte in-
spanning toch effectief aan het 
figuur gewerkt wordt. Omdat lig-
gend bewegen minder belastend 
is kunnen ook mensen met reu-
matische-, rug- en/of gewrichts-
klachten volgens deze methode 
bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 

de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk 
voedingsadvies om op natuurlij-
ke wijze af te slanken, maar ook 
om slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op uw 
leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daarbij 
behorende prijzen. 

Voor meer informatie en het 
maken van een afspraak: La- 
Riva, Instituut voor natuurlijke fi-
guurcorrectie, Raadhuisstraat 27 
te Heemstede. Telefoon: 023-547 
44 19. www.lariva.nl
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Kinderopvang in India 
krijgt cheque van De Ark
Heemstede – Kinderen met tek-
sten op hun T-shirt geven aan 
dat het gaat om een bedrag dat 
gespaard is voor een opvang-
huis voor gehandicapte kinderen 
in India. Één T-shirt is nog blank. 
Vrijdagmiddag op het toneel in 
de  aula van de basisschool De 
Ark, houdt docent Maarten Bo-
the nog even de spanning er-
in. Hij vertelt dat de school ge-
spaard heeft voor Bal Anand. Ze 
hebben geschaatst en gezwom-
men voor [geestelijk] gehandi-
capte kinderen. De kinderen van 
groep acht hebben als jonge on-
dernemers allerlei spullen slim 
ingekocht, leuk verpakt, geprijsd 
en op straathoeken verkocht, 
met een flinke winst voor het 
goede doel. Op het toneel stijgt 
de spanning als meester Bothe 
een viltstift pakt en op de rug van 
het T-shirt een bedrag opschrijft. 
Op het T-shirt staat 4690,00 
euro. Het T-shirt wordt gelijk 
overhandigd aan Maloe Arnold 
Bik, een oud leerlinge van de 
Ark die vorig jaar mei in het huis 

“Bal Anand”, vlakbij Mumbai in 
India geweest is. Daar worden 
[geestelijk] gehandicapte kin-
deren opgevangen. Die kinderen 
zijn daar niets waard. Zij wor-
den ook door politie aan de weg 
gevonden en naar Bal Anand 
gebracht. Het zijn kinderen die 
wel ruzie kunnen maken, maar 
nooit geleerd hebben om met 
elkaar te spelen. Vrijwilligers le-
ren de kinderen om met elkaar 
om te gaan. Met wat geld van 
deze superactie van de Ark kan 
ze spelletjes meenemen en de 
kinderen helpen met dingen die 
hier heel gewoon zijn. Veel van 
die kinderen weten niet wat spe-
len met elkaar is, de kleinsten 
zijn nog nooit geknuffeld. Voor-
zitter van de Stichting Bal Anand 
is Karin Wiering uit Bennebroek, 
zij heeft zelf één kind geadop-
teerd uit Bal Anand en kent de 
situatie daar heel goed, heeft 
al vaker donaties op scholen 
gekregen, maar zo een groot 
bedrag nog nooit en dan zo vlak-
bij. 

Anglia school
Meester Maarten Bothe had 
nog meer goede nieuws. De Ark 
is een Anglia school, dat bete-
kent dat de kinderen meedoen 
aan het stap voor stap leren van 
de Engelse taal. Lezen, schrij-
ven, luisteren en spreken. Ieder 
op zijn niveau, de examens wor-
den  gebruikt om het Engels stap 
voor stap aan te leren. Bothe kon 
vertellen dat groep 8 het Anglia 
examen heeft gedaan en dat ze 
allemaal geslaagd zijn met een 
goed tot zelfs zéér goed resul-
taat. Een leerling heeft zelfs een 
voortgezet onderwijsexamen ge-
daan met een zeer goed resul-
taat. De Ark is de enige school 
in de regio die jaarlijks meedoet 
aan een officieel erkend Engels 
examen, Anglia. Met examens 
die zijn nagekeken in het Chi-
chester College en daarom krij-
gen de kinderen een internatio-
naal erkend certificaat. Daarmee 
kunnen ze met een gerust hart in 
Engeland op vakantie.
Ton van den Brink

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de 
Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Als ik naar je toe kom
Dan kom ik op een oude rammelende fiets

Zodat jij al van verre hoort
Dat ik er aan kom

Als ik naar je toe kom
Bovenop die oude rammelende fiets

Dan zwaai ik heel hard met beide armen
Zodat jij al van verre hoort en ziet

Dat ik er aan kom

Als ik naar je toe kom
Bovenop die oude rammelende fiets

Zwaaiend met beide armen
Dan besprenkel ik mij met een hele fles rozengeur

Zodat jij al van verre hoort, ziet en ruikt
Dat ik er aan kom

En als ik dan bij je ben
Dan mag jij een eindje met mij mee

Achterop mijn oude fiets
Dan zwaaien we samen met plezier

En dan ruiken we samen lekker
Naar de rozengeur!

Y. Hinse-Tempelman, Bennebroek

Dichtstorten

Dikke inbreker 
gezocht

Heemstede – De politie 
kreeg dinsdagmiddag 12 juli 
omstreeks 13.55 uur een mel-
ding van een inbraak in een 
woning op de Tesselschade-
laan waarbij de inbreker was 
betrapt. Getuigen hadden ge-
zien dat de inbreker uit de 
woning kwam lopen met di-
verse spullen in zijn handen 
en hadden de politie gewaar-
schuwd. Toen de man zag dat 
hij kennelijk was betrapt, liet 
hij de spullen uit zijn han-
den vallen en ging er vandoor 
in de richting van de Brede-
rodelaan om vervolgens de 
Dahlialaan in te rennen. Van-
uit de Verbennelaan kwam 
een grijskleurige auto aan-
rijden. De inbreker is in deze 
auto gestapt. De auto is weg-
gereden in de richting van de 
Zonnebloemlaan. De politie is 
op zoek naar de dader en de 
auto met inzittende. De inbre-
ker is een man met een dik 
postuur, leeftijd eind 30, on-
geveer 1.80m lang en had 
peper en zoutkleurig kort ste-
kelhaar. Hij droeg een licht 
jack. Getuigen die de poli-
tie nog niet hebben gespro-
ken worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in 
Heemstede via 0900-8844.

Verrassingsmenu bij Sanz
elke keer weer een verrassing
Heemstede - De menukaart 
van Brasserie Sanz is vernieuwd 
met wederom heerlijke gerech-
ten voor een betaalbare prijs. De 
fijne eetgelegenheid aan de Jan 
van Goyenstraat serveert het 3- 
en 6-gangen verrassingsmenu, 
respectievelijk voor 25,- en 29,50 
euro. Echt eens proberen, dat 
verrassingsmenu.  
Bijna dagelijks wisselt het menu, 
u wordt dus echt altijd verrast.
Indien gewenst, wordt bijpas-
sende wijnen bij de gerechten 
geschonken. U krijgt voor 29,50 
euro een 6-gangen verrassings-
menu, alles zelf bereid van uit-
sluitend verse producten.
Lust u iets niet, bent u ergens al-
lergisch voor? Geen enkel pro-

bleem voor het keukenteam van 
Sanz.Eet u ook graag kaas bij het 
dessert? Bij de 5e gang wordt 
geïnformeerd naar uw voorkeur 
(1 keer kaas en 1 keer zoet, of 2 
keer zoet). “Zo proberen wij nog 
flexibeler te zijn naar onze gas-
ten!” Aldus gehoord bij Sanz! 
Binnen dineert u in een onge-
dwongen sfeer in een oogstre-
lend interieur. Maar wilt u liever 
buiten eten? Het terras weer uit 
en is het dus ook mogelijk om 
buiten op het terras te dineren.
Brasserie Sanz biedt hoogwaar-
dig eten voor schappelijke prij-
zen.
De service is vriendelijk en pro-
fessioneel.
De keuken is Frans georiënteerd 

met zo nu en dan bijzondere cu-
linaire invloeden uit andere lan-
den.
Sanz is elke dag geopend vanaf 
17.30 uur, het hele jaar door. Par-
keren: gratis en onbeperkt.

Brasserie Sanz
Jan van Goyenstraat 31

Tel: 023-5291892
www.sanz.nl

Breakdance
Heemstede - Op donderdag 8 
september kun jij bij Casca in de 
Luifel het breakdancen eens uit-
proberen. Van 16.15 tot 17.15 uur 
is er een proefles voor kinderen 
van 8 tot en met 11 jaar. Voor tie-
ners van 12+ is er daarna een in-
troductieles van 17.15 tot 18.15 
uur. In overleg met docent Ruud 
Duivis kun je dan besluiten of je 
mee gaat doen met de cursus 
Breakdance, die start op donder-
dag 15 september bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Opgeven kan op werkdagen tus-
sen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38 
28-1 of www.casca.nl. 
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Heerlijkheid...
Heemstede in de zomer

Wandelen in Park Meermond, van Hageveld tot het Oude Slot, genieten van 
weideland en water, tussen Haarlemmermeer en Heemstede.

Foto’s: Joke van der Zee.
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Meerlanden 
verhoogt de 
prijzen met 
10.000%

Vorige week bracht ik grof-
vuil bij de afvalverwerkings-
plaats van de Meerlanden aan 
de Cruquiusweg te Heemste-
de. De medewerker vertelde 
mij dat vanaf heden in de com-
puter per inwoner wordt bijge-
houden hoeveel grofvuil per 
jaar door hem wordt aangele-
verd. Maximaal mag 3 m3 per 
jaar gratis worden aangele-
verd, brengt hij meer, dan zijn 
de kosten 40 euro per m3. In 
het verleden kon iedere inwo-
ner 1 m3 per dag gratis aan-
leveren. Enig rekenwerk leert 
dat dit een prijsverhoging is 
van 10.000 %. Over deze prijs-
verhoging is niemand geïn-
formeerd, het wordt tijd voor 
meer oplettendheid, ook bin-
nen de politiek, of hebben zij 
ook enig belang, de gemeen-
te Heemstede is tenslotte een 
van de aandeelhouders van de 
Meerlanden. Meerlanden gefe-
liciteerd met het behalen van 
‘s lands hoogste prijsverhoging 
voor het jaar 2011.
Jans, Heemstede
Martin Jong (via email)

INGEZONDEN

De besluitvorming over het invoeren van een tarief voor grofvuil 
heeft plaatsgevonden begin november 2010 toen de gemeente-
raad de begroting voor 2011 besprak. De politiek heeft toen -ui-
teraard- ook uitgebreid gesproken over de tariefi nvoering voor grof 
vuil. Op verschillende manieren is dit vervolgens bekend gemaakt:
• de lokale kranten hebben in november 2010 al hierover geschre-
ven. Begin 2011 zijn hierover ook ingezonden brieven verschenen 
in de Heemsteder, met een reactie van de gemeente erbij.
• de gemeente heeft in december de begrotingskrant uitgegeven, 
die huis aan huis is verspreid. Hierin staat uitdrukkelijk vermeld dat 
er in bepaalde gevallen kosten gerekend gaan worden voor grof 
vuil. In dezelfde krant staat dat het voorstel van de partijen HBB, 
GroenLinks en PvdA is aangenomen om het nieuwe beleid na één 
jaar te evalueren. 
• In de gemeentelijke uitgave HeemstedeNieuws (wekelijks op 
de achterkant van de Heemsteder) hebben we eind vorig jaar en
begin dit jaar herhaaldelijk een artikel geplaatst over de nieuwe 
egels voor afval.
• Op de gemeentelijke website www.heemstede.nl heeft hetzelfde 
bericht een tijd prominent op de homepage gestaan. Mensen die 
geabonneerd zijn op de e-mailnieuwsbrief HeemstedeMail zijn met 
een mailtje geattendeerd op dit bericht.

Reactie gemeente Heemstede

Op 5 november 2010 heeft de 
gemeenteraad ingestemd met 
een aantal wijzigingen op het 
gebied van afvalinzameling. Met 
ingang van 1 januari 2011 gaan 
de volgende regels gelden:
 
Beperken aanbod 
hoeveelheid grofvuil
Inwoners van Heemstede mogen 
jaarlijks tot een maximum van 3 
m³ grofvuil per adres gratis afl e-
veren bij de milieustraat. Wan-
neer deze hoeveelheid wordt 
overschreden, wordt 40 euro per 
m³ in rekening gebracht.
 
Wanneer u afval komt brengen 
wordt altijd minimaal een halve 
kuub geregistreerd.
 
De volgende stoffen vallen niet 
onder de 3 m³-regeling en blij-
ven gratis:
- groente-, fruit-, en tuinafval;
- grof tuinafval;
- papier en karton;
- glas;
- plastic verpakkingsafval;
- textiel en schoeisel;
- klein chemisch afval;
- wit- en bruingoed.
 
Invoeren tarief ophalen
grofvuil
U kunt er ook voor kiezen het 
grofvuil thuis te laten ophalen. 
Het thuis laten ophalen van grof-
vuil is niet langer gratis. U betaalt 
altijd 20 euro voor de rit (voor-
rijkosten). Het grofvuil wordt 1 
maal per 2 weken ingezameld. U 
bent dus voordeliger uit als u het 
grofvuil zelf wegbrengt.
 
Wanneer u grof vuil, wit- en 
bruingoed of grof snoeiafval wilt 
laten ophalen dient u contact 
op te nemen met De Meerlan-
den. Dit kan telefonisch (0297-
381717), maar u kunt ook online 
een afspraak maken.
 
Bij het maken van de afspraak 

wordt u gevraagd hoeveel m³ af-
val u aanbiedt. De hoeveelheid 
aangeboden afval telt name-
lijk ook mee voor de 3 m³ rege-
ling. De defi nitieve administratie 
wordt gedaan door de ophaal-
dienst. Er wordt altijd minimaal 1 
m³ geregistreerd.
 
De Meerlanden zal u vragen 
om thuis te zijn op het moment 
dat zij langskomen. Zij kunnen 
u aangeven welk dagdeel (och-
tend of middag) ze bij u langs-
komen. Wanneer de gemelde 
hoeveelheid afwijkt van hetgeen 
dat wordt aangeboden, wordt er 
aangebeld om het afhaalbewijs 
te tekenen.
Wanneer u niet thuis bent geldt 
de registratie van de ophaal-
dienst.
 
Het is dus belangrijk dat u er op 
let dat er niets extra wordt bijge-
plaatst, aangezien dit kan leiden 
tot een overschreiding van het 
maximum van 3 m³ grofvuil per 
adres per jaar.
 
De rekening voor het ophalen 
van het grof vuil (en eventueel 
de kosten voor de overschrijding 
van de 3 m³ regeling) worden 
achteraf in rekening gebracht. 
U ontvangt hiervoor een factuur 
van De Meerlanden.
 
Hoeveel is een kuub?
Een m³ (kuub) is 1 meter breed, 
1 meter diep en 1 meter hoog. 
Als vuistregel kunt u aanhouden 
dat een driezitsbank ongeveer 
één kuub is.
 
Stopzetten takkenronden
De tweejaarlijkse takkenronde 
voor grof snoeihout vervalt. Grof 
snoeihout en takken kunnen 
gratis worden afgeleverd bij de 
milieustraat of als grofvuil (be-
taald) thuis worden opgehaald. 
Grof tuinafval telt niet mee voor 
de 3 m³-regeling.

Nutteloos bord
Deze foto heb ik vorige week woensdag 13 juli gemaakt op het 
fi etspad van Schalkwijk via de Schouwbroekerbrug naar Heem-
stede.
Op de brug zijn ze vanuit Haarlem gezien aan de linkerkant van 
de weg bezig. Hiervoor hebben ze de nodige borden neergezet 
voor o.a de fi etsers. De fi etsers vanuit Heemstede nmogen nu aan 
de linkerkant van de weg de brug passeren en zo wordt het fi ets-
pad dus voor 2 richtingen gebruikt. Nu zijn ze echter aan de Haar-
lemse kant tegelijk het voetpad aan het repareren, waardoor het
zojuist geplaatste bord mijn inziens volledig nutteloos is. 
Jos van Kesteren (via email)

INGEZONDEN

INGEZONDEN

Kofferbakmarkt 
Bennebroek

Bennebroek - Zondag 31 ju-
li wordt een kofferbakmarkt in 
Bennebroek gehouden.
Op het evenemententerrein Mid-
dendorp aan de Bennebroeker-
laan staan die dag weer vele 
tientallen uitgeladen kofferbak-
ken met een diversiteit aan ge-
bruikte goederen.
Aan deze markt kan iedereen, 
ongeacht het wel of niet in het 
bezit zijn van een kofferbak, 
deelnemen. Een ideale moge-
lijkheid om overbodig huisraad, 
te krappe kleding of uitgelezen 
boeken van de hand te doen. De 
kosten voor een staanplaats va-
riëren van 15 tot 20 euro.  
De markt duurt van 9.30 tot 16 
uur en zowel de toegang als het 
parkeren is gratis.
Voor meer informatie of reserve-
ringen kunt u bellen naar: orga-
nisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39. Of kijk op internet:
www.mikki.nl.

Hervormde 
Gemeente 

Bennebroek (PKN)
Bennebroek – Dienst PKN Bin-
nenweg 67 Bennebroek:
Zondag 24 juli 10.00 uur ds. Sip-
ke v. d. Land uit Wassenaar.

Dure parkeerplaats
De heer Schouten is niet blij met een van de parkeerplaatsen 
nabij zijn woning. De plek is veel te krap. “Deze parkeerplaats 
heeft mij inmiddels een schade opgeleverd van 3000 euro.”
R. Schouten, J. vd Bergstraat 41, Heemstede

Wijzigingen afvalinzameling
met ingang van 2011
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Dienst in 
ziekenhuis

Regio - Zondag 24 juli om 10.00 
uur vindt in de kerkzaal in het 
Spaarne Ziekenhuis in Hoofd-
dorp een kerkdienst plaats. Het 
is een dienst van Woord en Tafel 
met een oecumenisch karakter. 
Iedereen is welkom, zowel pa-
tiënten alsook bezoek. De kerk-
zaal bevindt zich op de begane 
grond naast het restaurant (volg 
route 55). 
Voorganger is ds. mw. P. Renes. 
De zang wordt ondersteund door 
cantor dhr. E. Vriens. (avond-
maalviering).

Kunst om 
stilletjes van 
te genieten

Regio - De tentoonstelling 
‘Vergezichten’ bevat aqua-
rellen van Franklin Meijer en 
beelden van Gonny Nierman. 
Beide kunstenaars kennen el-
kaar van de KZOD, de Haar-
lemse kunstenaarsvereniging. 
Zij exposeren in de Waag. 
‘Kunst om stilletjes van te ge-
nieten’ is daar te zien t/m 24 
juli.
De aquarellen van Franklin 
Meijer stralen licht, rust en 
ruimte uit. Franklin is duide-
lijk gefascineerd door de kust. 
Waddeneilanden, strand, dui-
nen wad en polders zijn re-
gelmatig terugkerende onder-
werpen voor de kunstenaar. 
Hij schildert alsof hij kijkt door 
de zoeker van een fototoestel 
met een groothoeklens. De ijle 
beelden zijn in een mooi per-
spectief gevangen en krijgen 
daardoor een ruimtelijk effect. 
Wanneer water, land en lucht 
voor het oog van de schilder 
in elkaar overvloeien, brengt 
Franklin dit op een ingetogen, 
maar krachtige wijze op pa-
pier over.
De aandacht voor afwerking 
en perfectie, die in de aqua-
rellen van Franklin zijn te her-
kennen, zijn ook zichtbaar in 
de beelden van Gonny Nier-
man. Haar meest recente 
beelden hebben allemaal te 
maken met het menselijk li-
chaam. Zo toont zij twee, in 
marmer gehakte hoofden en 
een houten boom met oren. Al 
eerder maakte zij grote beel-
den van handen en torso’s; 
helaas te groot (en te zwaar) 
om in de beperkte ruimte van 
de Waag tentoon te stellen. 
Het lijf is daarmee een duide-
lijke bron van inspiratie. Maar 
Gonny kan ook geraakt wor-
den door vormen uit het dage-
lijks leven, zoals een laars, een 
plantenzaadje of een muziek-
sleutel. Het is de beweging in 
de vorm die haar boeit.
Beide kunstenaars beheer-
sen hun ambacht en maken 
makkelijk toegankelijke kunst. 
Hun werken vertellen verha-
len en bieden een evenwichti-
ge kijk op een deel van de we-
reld om ons heen. Kunst om 
stilletjes van te genieten.

De muzikale opening op 10 ju-
li werd verzorgd door één van 
de geportretteerden. De ope-
ningstijden van De Waag zijn 
donderdag tot en met zondag 
van 13.00 uur tot 17.00 uur. U 
bent van harte welkom.

Rode Kruis 
haalt 25.000 

euro op
Regio - In de week van 20 
t/m 25 juni werd de jaar-
lijkse huis-aan-huis collec-
te van het Rode Kruis geor-
ganiseerd. In Aerdenhout, 
Bennebroek, Bloemendaal, 
Haarlem, Heemstede, Over-
veen en Spaarndam werd 
in een groot aantal post-
codegebieden door totaal 
264 collectanten gecollec-
teerd en was de opbrengst 
25.322 euro. Er is 2.370 eu-
ro meer opgehaald dan vo-
rig jaar.

Vuilniswagens rijden voor Ride for the Roses

De Meerlanden staat niet alleen: 
30 organisaties hebben de Ride 
for the Roses gesteund door hun 
logo te plaatsen op de inzamel-
voertuigen van De Meerlanden. 
Het bedrag dat zij hiervoor be-
taalden, komt volledig ten gun-
ste van KWF Kankerbestrijding. 
Door het logo op de wagen te 
plaatsen, dragen ook deze be-
drijven de Ride for the Roses dus 
een warm hart toe. De specia-
le Ride-for-the-Roses-inzamel-
voertuigen rijden in Aalsmeer, 
Bloemendaal, Diemen, Haar-
lemmerliede en Spaarnwoude, 
Haarlemmermeer, Heemstede, 
Hillegom, Lisse en Noordwijker-
hout.

Oude fiets is geld waard
Naast een financiële bijdrage 
steunt De Meerlanden de Ri-
de for the Roses ook op ande-
re manieren. Zo doet het bedrijf 
mee met een bedrijventeam, le-
vert zij vrijwilligers om het eve-
nement succesvol te laten verlo-
pen en organiseert zij acties op 
de milieustraten. Want voor iede-
re ingeleverde fiets die in augus-
tus op de milieustraten van De 
Meerlanden wordt ingeleverd, 
maakt De Meerlanden 10,- eu-
ro over naar KWF Kankerbestrij-
ding.
De Ride is inmiddels een begrip 
binnen de Nederlandse wieler-
wereld. In de cycletour wordt er 

van start tot finish gereden door 
één groot peloton van duizenden 
wielrenners met een gemiddel-
de snelheid van 28 tot 30 km/u. 
Dit onder volledige politiebege-
leiding over een afgezette weg. 
Het succes van de Ride for the 
Roses zit hem in de unieke for-
mule. Op een sportieve, gezon-
de en plezierige manier bezig 
zijn en tegelijkertijd iets doen te-
gen kanker. Samen met duizen-
den anderen een sportieve pres-
tatie leveren.

Over De Meerlanden
De Meerlanden werkt samen met 
gemeenten en bewoners aan 
een schone en duurzame leef- 
en werkomgeving door uw buurt 
schoon, heel en veilig te houden. 
En door uw afval gescheiden in 
te zamelen en te verwerken tot 
nieuwe grondstoffen. ,De Meer-
landen start projecten waarbij zij 

kijkt naar de mogelijkheden van 
afvalverwerking met een hoog 
energierendement. Zo wil zij het 
leveren en gebruiken van groene 
energie een impuls geven. Een 
mooi voorbeeld is de vernieuwde 
verwerkingsmethode van gft-af-
val. Sinds kort heeft De Meerlan-
den een nieuwe composterings-
installatie in gebruik. Deze levert 
sinds het najaar van 2010 warmte 
aan kassen in de omgeving van 
De Meerlanden.
Naast composteren gaat De 
Meerlanden in 2011 het gft-afval 
ook vergisten. De nieuwe vergis-
tingsinstallatie levert groengas, 
groene CO2 én compost. 

Regio - De Meerlanden – lokaal hoofdsponsor van Ride for 
the Roses – vraagt via een aantal inzamelvoertuigen aandacht 
voor deze wielertocht die op 4 september aanstaande plaats 
vindt in Aalsmeer en omstreken.  Het doel van de Ride for the 
Roses is geld inzamelen voor KWF Kankerbestrijding.

Telefonische hulplijn blijft 
bereikbaar tijdens vakantie
Regio - Sensoor Haarlem is 
ook tijdens de vakantie 24 uur 
per dag, 7 dagen per week be-
reikbaar. Juist tijdens de zomer-
maanden is het extra druk. De 
vrijwilligers van Sensoor praten 
in deze periode veel met men-
sen, die het even niet meer zien 
zitten. Vanwege de zomervakan-
tie, kunnen ze vaak niet terecht 
bij iemand in hun directe omge-
ving, waar ze anders wel een be-
roep op doen.
De een mist het vaste contact 
met familie die met vakantie is. 
De ander vindt het gewoon ver-
velend dat het overal zo stil is. 
Voor velen is ook de vakantie-
stop van een cursus, of de tijde-
lijke afwezigheid van een vaste 
hulpverlener, lastig om mee om 
te gaan.

Het zijn allemaal gesprekken 
met mensen die contact zoeken 
met Sensoor Haarlem, omdat ze 
toch behoefte hebben om even 
te praten over iets wat hen erg 
hoog zit, of over wat hen is over-
komen.
Sensoor Haarlem is daarom ook 
tijdens de zomervakantie dag en 
nacht bereikbaar voor een ver-
trouwelijk en anoniem gesprek 
via telefoon of chat, voor ieder-
een die daar behoefte aan heeft. 
Elk moment van de dag en de 
nacht zit er een vrijwilliger, die 
tijd en aandacht heeft voor de-
gene die contact zoekt. Het tele-
foonnummer is 023 – 5 471 471. 
De hulpdienst is ook bereikbaar 
via het landelijke nummer 0900 – 
07 67 (5 cent p/m). Chatten kan 
via www.sensoor.nl/haarlem.

Sensoor Haarlem is werkzaam in 
de regio’s Zuid- en Midden-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer.
De Haarlemse hulpdienst is één 
van de zesentwintig Sensoor-
vestigingen in Nederland. Sen-
soor is de grootste chat- en te-
lefonische hulpverlener van ons 
land. Per jaar worden landelijk 
ruim 250.000 gesprekken ge-
voerd.
Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op de web-
site www.sensoor.nl/haarlem

Meer dan 
dubbel zo hard
Regio – De politie heeft dins-
dagmiddag 12 juli in Zwanen-
burg tussen 15.20 uur en 18.00 
uur een snelheidscontrole ge-
houden op de Zwanenburger-
dijk. Hierbij bleken 166 van de 
934 bestuurders te hard te rij-

den. De hoogste snelheid was 
112 km per uur terwijl een maxi-
mum snelheid van 50 km per uur 
is toegestaan.
De betrokken bestuurders krij-
gen binnenkort hun bekeu-
ring thuisgestuurd. Vanwege het 
hoge aantal overtredingen zal 
de politie de komende tijd regel-
matig controleren op deze loca-
tie.
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Zomerse 
evenementen

Zandsculpturen
in Zandvoort aan Zee

Regio - Vanaf 26 augustus vindt het Nationale Zandsculpturen-
kampioenschap in Zandvoort plaats. Vijf Zandsculpturen verrijzen 
op de Middenboulevard, ter hoogte van het Badhuisplein.
De zandkunstenaars zullen werken met het thema ‘Walk of Fame’ 
waarbij de deelnemers een beroemde Zandvoorter met een daar-
bij behorend object uitbeelden. 
Het bouwen van deze vijf zandsculpturen is al een evenement op 
zich! U kunt van 19 t/m 25 augustus de zandkunstenaars aan het 
werk zien. De beelden meten ongeveer 3 bij 3 meter en zijn 3,5 
meter hoog. Op de boulevard wordt 200.000 kilo speciaal sculp-
tuurzand gestort (40.000 kilo per sculptuur), aangezien strand-
zand niet geschikt is.

Statenleden leiden rond 
in Paviljoen Welgelegen
Regio - Op zaterdag 16 juli 
en zondag 17 juli is Paviljoen 
Welgelegen in Haarlem gratis 
toegankelijk voor publiek. De 
thuishaven van de Provincia-
le Staten van Noord-Holland 
heeft in het verleden verschil-
lende bijzondere bewoners 
gehad, die ieder hun sporen 
hebben nagelaten. Bezoe-
kers zullen worden rondge-
leid door de Statenleden die 
met passie over hun werkplek 
kunnen vertellen!

Het buitenverblijf ‘Welgelegen’ 
werd in 1785 -1792 gebouwd in 
neoclassicistische stijl, in op-
dracht van bankier en kunstlief-
hebber Henry Hope. Hope bracht 
er zijn kunstcollectie onder met 
werken van Italiaanse, Vlaam-
se, Hollandse en Engelse mees-
ters uit de 16e 17e en 18e eeuw. 
Nadat de prinsgezinde Hope 
in 1794 naar Engeland vlucht-
te, was het gebouw tot 1808 on-
bewoond. In dat jaar kocht ko-
ning Lodewijk Napoléon het ge-
bouw dat hij liefkozend zijn ‘pa-
viljon’ noemde. In 1810 deed Lo-
dewijk afstand van de troon en 
verliet ons land. Bij de overgave 
van Napoleon Bonaparte in 1813 
werd het Nederlands staateigen-
dom. Koning Willem I gaf het ge-

bouw aan zijn moeder prinses 
Wilhelmina van Pruisen die er tot 
aan haar dood in 1820 in de zo-
mermaanden verbleef. Van 1838 
tot 1928 vonden verschillen-
de musea onderdak in Paviljoen 
Welgelegen. Sinds 1930 is het 
historische gebouw het onder-
komen van het provinciaal  be-
stuur van Noord-Holland.
Op zaterdag 16 juli tussen 10.00 
– 17.00 uur en op zondag 17 ju-
li tussen 12.00 – 17.00 uur is Pa-
viljoen Welgelegen gratis toe-
gankelijk voor publiek. Bezoe-
kers kunnen aan de hand van 
een informatieve route zelfstan-
dig door het gebouw lopen.
Ook worden er rondleidingen 
gegeven door de huidige gebrui-
kers van het gebouw: de mede-
werkers van de Provincie Noord-
Holland, waaronder enkele Sta-
tenleden. Zij leiden de bezoe-
kers rond langs de historische 
kamers die ons herinneren aan 
de oorspronkelijke bewoners 
van dit gebouw: Henry Hope, Lo-
dewijk Napoleon en Wilhelmina 
van Pruisen.
Paviljoen Welgelegen is gelegen 
aan Dreef 3 in het centrum van 
Haarlem.
Dit jaar vindt de viering plaats 
van 25 jaar Open Monumen-
tendag. Ter ere van haar 25-ja-

Paviljoen Welgelegen (fotograaf 
Ruud Spruit).

rig jubileum organiseert Stich-
ting Open Monumentendag in 
samenwerking met de gemeen-
telijke comités de Nationale Mo-
numenten Estafette. Vanaf 26 
maart is er elk weekend een an-
der  monument gratis toeganke-
lijk voor publiek. Dat monument, 
het Open Monument van de 
Week, behoort tot de nationale 
toppers van 25 jaar Open Monu-
mentendag. De Estafette voert in 
25 weken, langs alle provincies, 
van De Inktpot in Utrecht naar 
het Paleis op de Dam in Amster-
dam. De aftrap in De Inktpot trok 
maar liefst 6.000 bezoekers!

Het programma van de Nationa-
le Monumenten Estafette is te 
vinden op www.openmonumen-
tendag.nl

Midzomermaaltijd                            
Komt u uit een cursus, heeft 
u een middag bridge gehad 
of uw kind opgehaald bij de 
BSO? Bent u onderweg naar 
huis maar heeft geen zin of tijd 
om te koken?  Kom dan gezel-
lig samen eten in Eethuis de 
Luifel. Van maandag t/m vrij-
dag tussen 17.15 en 18.30 uur 
wordt hier een goede, gezonde 
maaltijd geserveerd, altijd vers 
bereid door onze eigen kok. 
Op de laatste donderdag van 
het seizoen – donderdag 28 
juli – verzorgt Casca traditiege-
trouw weer een lekkere drie-
gangen-midzomermaaltijd in 
Eethuis de Luifel. 
Als u mee wilt eten, geef u dan 
ruim van tevoren op. Ook dan 
kunt u vanaf 17.15 tot 18.30 
uur aan tafel. Graag willen we 
weten met hoeveel personen 
u komt. Er kunnen maximaal 
50 personen mee-eten. De ta-
fel staat gedekt voor het aan-
tal personen waarvoor u reser-
veert. Bent u alleen dan zoeken 
wij, als u dat wilt, een geschikte 
tafelgenoot. U kunt vooraf een 
aperitief komen drinken. 
Graag ruim van tevoren, maar 

minimaal één dag van tevoren 
reserveren bij de receptie van 
de Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede tussen 9 en 12 uur, tel: 
023-548 38 28 -1. 
Kosten Midzomermaaltijd 
10,25 euro, voor 65+ 9,25 euro 
en kinderen: 7,50 euro.
Het nieuwe seizoen begint op 
maandag 29 augustus in Eet-
huis de Luifel. Dan kunt u weer 
dagelijks terecht voor een di-
ner. Op dinsdag, woensdag 
en donderdag kunt u hier tus-
sen 12.00-13.15 uur ook lun-
chen. Er is wekelijks een an-
der gerecht in de aanbieding. 
Op www.casca.nl vindt u het 
weekmenu en de aanbieding 
van de lunchgerechten. 
 
Excursie: Rondvaart Eilands-
polder met bezoek Galerie 
Midden in het vierkant Am-
sterdam, Purmerend, Hoorn en 
Alkmaar ligt het mooiste veen-
weide-gebied van misschien 
wel heel Nederland: de Ei-
landspolder, ontstaan tussen ± 
4000 tot 2100 v.Chr. In de Mid-
deleeuwen gaf de bisschop 
van Utrecht opdracht om dit 
veenweidegebied in cultuur te 
brengen. Sinds de droogleg-
gingen van o.a. de Beemster en 
de Schermer (Jan Adriaansz. 
en Leeghwater) is dit veenwei-
degebied bewaard gebleven. 
Hier zijn natuur, landbouw, cul-
tuur, recreatie en rust samen-
gesmeed tot één geheel. De 

belevenis van varen in dit uit-
stekende leefgebied voor ve-
le water- en weidevogels, tus-
sen de rijke plantengroei, langs 
historische dorpen en buurt-
schappen, neemt u mee terug 
in de tijd. De schipper vertelt u 
alles over dit prachtige gebied 
tijdens deze bijzondere tocht. 
Na een wandeling door De Rijp 
en een kop koffie in Restaurant 
Oudejans (’t Stadhuis van Am-
sterdam anno 1660) vertrekken 
we om ± 12.15 uur met de boot 
voor de rondvaart. Neemt u zelf 
een lunchpakketje mee? 
We bezoeken Galerie Eilands-
polder voor de prachtige beel-
den en keramiek, maar ook 
voor een hapje en een drank-
je. Om een uur of drie zijn we 
weer terug in De Rijp. 
Verzamelen om 9.15 uur in de 
hal van station Heemstede. 
Kosten: 13,00 euro (incl. rond-
vaart, bezoek galerie en Casca-
kosten, excl. reiskosten en con-
sumpties) 
Vergeet uw lunchpakketje niet!
Opgeven en betalen uiter-
lijk dinsdag 2 augustus bij de 
receptie van Casca de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede.

Excursie: Met de boot 
naar Kinderdijk 
Vaar met sfeervol passagiers-
schip ‘Nehalennia’ over de 
Nieuwe Maas en de Lek naar 
het rustige en romantische 
Kinderdijk. Tijdens de boot-
tocht wordt u meertalig op de 
hoogte gehouden van alle be-
zienswaardigheden. Na onge-
veer een uurtje varen wordt er 
afgemeerd bij Kinderdijk, be-
kend om zijn 19 molens wel-
ke door de UNESCO zijn uit-
geroepen tot Wereld Cultuur-
monument. In dit schilderach-
tige dorp kunt u op eigen ge-
legenheid de molens bezoeken 
en genieten van de schitteren-
de natuur. Om ongeveer 14.00 
uur vaart u terug naar de op-
stapplaats. Tijdens de terug-
tocht kunt u genieten van de 
adembenemende skyline van 
Rotterdam! 
Verzamelen om 8.45 uur in de 
hal van station Heemstede. 
Kosten: 17,00 euro (incl. rond-
vaart en Cascakosten, excl. 
reiskosten en consumpties) 
Geef u snel op! Opgeven en 
betalen uiterlijk dinsdag 2 au-
gustus bij de receptie van Cas-
ca de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede.

Klassiek concert 
in Draaiorgel-

museum Haarlem
Regio - Het Draaiorgelmuse-
um Haarlem organiseert weder-
om een Klassieke Middag op 
zondag 24 juli a.s. tussen 13 en 
16 uur. De orgels van de collec-
tie van het Draaiorgelmuseum 
Haarlem worden zondag 24 juli 
aangevuld met het 80 toets Mor-
tier orgel de ‘Broadway’ uit Haar-
lem. De orgels zullen deze mid-
dag een keur van mooie klassie-
ke en licht klassieke muziek spe-
len, waaronder muziek van Bach, 
Mozart, Händel, Tsjaikovski, Vi-
valdi, Gounod, Rossini, Strauss, 
Bellini, Mascagni, Beethoven en 
Verdi.
Bekend is dat Mozart, Beethoven 
en Haydn muziek schreven voor 
kleine orgeltjes, die in mooie 
uurwerken waren ingebouwd. 
Tsjaikovski kreeg zijn muzikale 
inspiratie door een orchestrion, 
dat zijn vader in huis had staan. 
Nu wordt hun muziek door grote 
orgels ten gehore gebracht.
Draaiorgelmuseum Haarlem, 
Küppersweg 3. De toegang is 
gratis.
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Man steelt 
eigen boot

Regio – De politie hield 
woensdag 6 juli een 31-ja-
rige Amsterdammer aan 
voor diefstal van zijn in be-
slag genomen boot. De man 
had zijn havengelden niet 
betaald en daarom was de 
boot aan de ketting gelegd 
bij het havenkantoor aan de 
Spaardamseweg in Haar-
lem. De man had het slot 
doorgeknipt en was met de 
boot weggevaren naar de 
Leidsevaart. Hier had hij de 
boot uit het water gehaald 
en verstopt. Nader onder-
zoek wees uit dat er nog een 
tweede verdachte bij betrok-
ken was, een 34-jarige man 
uit Velserbroek. Beiden zijn 
verhoord. Na het betalen van 
de sleep en stallingskosten 
zijn beiden weer in vrijheid 
gesteld. De politie maakt 
proces-verbaal op.

Vlucht uit 
gestolen auto
Regio – In de Zeestraat te 
Zandvoort hield de poli-
tie dinsdagavond 12 juli een 
19-jarige Amsterdamse au-
tomobilist aan. De agen-
ten wilden de man contro-
leren maar deze vluchtte uit 
zijn auto en rende de Zee-
straat in. De agenten zette 
de achtervolging in en kon-
den de man al snel staande 
houden. Hij bleek geen iden-
titeitsbewijs bij zich te heb-
ben en in een gestolen auto 
te rijden. De auto was 11 juli 
jl. gestolen na een inbraak in 
een woning in Amsterdam. 
Het voertuig is in beslag ge-
nomen. De verdachte is in-
gesloten en hij zal worden 
overgedragen aan de politie 
Amsterdam-Amstelland.

Door 
klapband 

tegen vangrail
Regio – Op de A4 bij Hoofd-
dorp was dinsdagmiddag 12 
juli een auto tegen de vang-
rail aangereden. De bestuur-
der was de macht over het 
voertuig verloren, toen de-
ze linksvoor een klapband 
kreeg. De auto schoot naar 
de derde rijstrook en weer 
terug en kwam tegen de 
middengeleider tot stilstand. 
De bestuurder, een 31-jarige 
man uit Poeldijk, raakte niet 
gewond. De auto moest wel 
worden weggesleept.

Gratis kabaal
LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!

*(Doorhalen wat niet van toepassing is)
Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en inleveren bij:
Primera de Pijp Raadhuisstraat 30, 2101 HH Heemstede
De Heemsteder Camplaan 35, 2103 GV Heemstede

GRATIS kAbAALTjES wORDEn GEPLAATST
OnDER DE VOLGEnDE VOORwAARDEn:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

bETAALkAbAAL:
- Valt het aangebodene niet onder de bovenstaande voorwaarden, 
 sluit dan E 10,- bij in de enveloppe.

wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

5

1 Op de 3 vakantiegangers controleert 
bandenspanning niet voor vertrek

Vakantiegangers konden hun 
auto en caravan 2 en 9 juli voor 
een laatste (banden)controle 
aanbieden op de parkeerplaat-
sen -Hazeldonk op de A16 bij 
Breda en Knuvelkes langs de A2 
bij Eijsden. Zij maakten gebruik 
van de mogelijkheid o.a. de ban-
denspanning en het banden-
profiel te laten controleren door 
Profile Tyrecenter die op elke 
locatie aanwezig was met een 
servicevoertuig. In ruim 30% 
van alle gevallen mankeerde er 
wel iets aan de banden van een 
auto of caravan. Indien nodig 

vulden de medewerkers van 
Profile Tyrecenter de ‘slappe 
bandjes’ met stikstof, waardoor 
mensen de reis weer veilig kon-
den vervolgen.

Bandenspanning
De juiste bandenspanning is van 
belang voor de verkeersveilig-
heid en het milieu en vormt ook 
een vast onderdeel van de APK-
keuring. Onjuiste spanning zorgt 
voor een verminderde weglig-
ging, snellere slijtage van de 
banden en een hoger brandstof-
verbruik. Bovendien wordt de 

Regio - Ruim 30% van de Nederlandse vakantiegangers is 
met een onjuiste bandenspanning op pad gegaan. Dit blijkt uit 
steekproeven bij een aantal grensovergangen, die op initiatief 
van de ANWB Wegenwacht zijn gehouden. Profile Tyrecenter 
voerde de bandencontroles uit en bracht waar nodig de ban-
den op de juiste spanning. In enkele gevallen kreeg de vakan-
tieganger zelfs het advies de banden van het voertuig zo snel 
mogelijk te vervangen. Bijna 400 vakantiegangers bezochten 
de zogenaamde vakantieservice informatiepunten.

remweg bij een te lage banden-
spanning onnodig langer. “Rij-
den met te zachte banden kost 
zo’n 100,- euro per jaar meer”, 
aldus Harm Nieboer, Directeur 
Retail Profile Tyrecenter. “Het is 
raadzaam de banden voor een 
grote reis te controleren. Het ad-
vies is om de bandenspanning 
te controleren bij koude banden, 
dat wil zeggen als er niet meer 
dan 3 kilometer is gereden. An-
ders is het raadzaam 10 minuten 
te wachten tot de banden zijn af-
gekoeld. De juiste bandenspan-
ning wordt weergegeven in het 
instructieboekje van de auto of 
op een sticker op de deurstijl of 
het tankklepje.
Maar deze is ook te raadplegen 
via www.profiletyrecenter.nl/
bandenspanningstabel. Draai de 
ventieldopjes na het vullen weer 
goed vast. Deze houden name-
lijk vuil uit het ventiel en lucht in 
de band.”

Stichting
Het Waardige 

Dier biedt 
financiële hulp
Regio - Op 23 juli 1998 werd 
de Stichting Het Waardige Dier 
opgericht door de heer D. de 
Waard met als doel om na zijn 
overlijden met de beschikba-
re gelden uit zijn nalatenschap 
steun te verlenen aan organisa-
ties die met behulp van vrijwil-
ligers tot doel hebben om die-
ren in Nederland een dierwaar-
dig bestaan te geven. Met name 
zwerfdieren en gewond geraak-
te dieren, met speciale aandacht 
voor katten, waren het oogmerk 
van de oprichter.
In maart 2010 overleed de heer 
De Waard, waarna executeur de 
heer Th. Batenburg, samen met 
de medebestuursleden de he-
ren P. Witte en J. Spigt, ervoor 
gezorgd heeft dat de Belasting-
dienst de stichting als officiële 
goeden doelen stichting (ANBI) 
heeft aangemerkt. Verder zijn de 
nodige stappen ondernomen om 
de Beverwijkse stichting ook fei-
telijk gereed te maken om aan-
vragen voor subsidie te kunnen 
behandelen. Deze werkzaamhe-
den zijn nu voltooid. 
Organisaties, die in aanmerking 
willen komen voor een bijdrage 
van de Stichting Het Waardige 
Dier, kunnen vanaf vandaag hun 
aanvraag via de website www.
hetwaardigedier.nl indienen. 
Eerst zal dan op de website via 
een eenvoudige vragenlijst een 
globale screening plaatsvinden, 
waarna de benodigde gegevens 
voor de aanvraag elektronisch 
ingediend kunnen worden.
De stichting kan op allerlei ge-
bieden financieel behulpzaam 
zijn aan organisaties die zich in-
zetten voor activiteiten die bin-
nen de doelstelling van de Stich-
ting Het Waardige Dier vallen. Te 
denken is bijvoorbeeld aan eer-
ste hulp, huisvesting, verzorging 
en voeding. Organisaties wor-
den hierbij dan ook van harte 
uitgenodigd om een aanvraag 
in te dienen. Aanvragen dienen 
goed gedocumenteerd en on-
derbouwd te zijn. Meer info vindt 
u op www.hetwaardigedier.nl.

Kook & Bakclubs 
voor kids

Heemstede - De lessen zijn in 
de gezellige en zeer professio-
nele leskeuken van Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. 
Voor kinderen van 6-8 jaar zijn 
er vanaf dinsdag 13 september 
8 lessen van 15.45 tot 17.15 uur 
en voor jongens en meisjes van 
8-12 jaar zijn er vanaf 14 sep-
tember 12 lessen op woensdag 
in twee groepen: van 13.30-15.00 
uur en van 15.15-16.45 uur.
Aanmelden kan via 023 548 38 
28 – 1. Of via www.casca.nl
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Ideale mix op Open tennistoernooi HBC
Heemstede - Zaterdag 6 au-
gustus start het Open Toernooi 
van de Heemsteedse tennisver-
eniging HBC aan de Ringvaart-
laan (naast zwembad Groenen-
daal). De afgelopen jaren is het 
open toernooi van TV HBC uit-

gegroeid tot een evenement met 
de ideale mix van sportiviteit en 
gezelligheid. Hapjes en drank-
jes op het terras en mooie felle 
duels op de kunstgras tennisba-
nen. Voor tennissers uit de regio 
Kennemerland een uitstekende 

Afsluiting mooi seizoen 
voor HPC

Heemstede - Afgelopen vrij-
dag vond de jaarlijkse seizoens-
afsluiting van zwemvereniging 
HPC Heemstede plaats. Veel 
zwemmers, trainers en ouders 
kwamen naar de blokhut in het 
Groenendaalse bos. Gelukkig 
was het droog zodat de mee-
gebrachte etenswaren en dran-
ken buiten genuttigd konden 
worden. De seizoensafsluiting 
wordt georganiseerd door de le-
den van de HEG (HPC en Ge-
zelligheid) en het is de bedoe-
ling dat iedereen iets te eten of 
te drinken meeneemt. De  jonge 
zwemmers profiteren van het feit 
dat hun ouders niets te zeggen 
hebben over hetgeen er gegeten 
wordt en hun diner bestaat dan 
ook voornamelijk uit taart, vlaai, 
brownies en cake met véél slag-
room! Aan het eind van de avond 
constateerde trainer Niels Derk-
sen dat het een druk, maar goed 
seizoen is geweest voor HPC met 
leuke wedstrijden en veel goede 
resultaten. Daarna ging hij over 
tot de uitreiking van de wissel-
bekers. De beker voor de minio-
ren meisjes ging naar Elise Bra-
bander en de Belofte beker was 
voor nieuwkomer Danai Lytro-
kapi. Ook de vier zwemmers die 
de nationale kampioenschappen 
hebben gehaald, mochten een 
beker in ontvangst nemen: We-
sley Bos (Hans Kroes beker voor 
de minioren jongens), Carmen 

Meijer (junioren meisjes), David 
van Groen (junioren jongens) en 
Martijn Braspenning (Progres-
siebeker). Voor al het vele werk 
dat zij het afgelopen seizoen 
voor HPC heeft gedaan kreeg 
Denise van der Linden de Pres-
tatiebeker. Voorzitter Frans Trou-
wen mocht de Vrijwilligersbeker 
op komen halen. 
Nieuw dit jaar was het Trainings-
beest. Een grote beer in zwem-
broek met badmuts en zwem-
bril is voor de zwemmer die het 
meest is opgevallen qua presta-
tie tijdens de trainingen. Het eer-
ste Trainingsbeest is voor Bas 
Streutgers die afgelopen sei-
zoen vaak vijf keer in de week 
heeft getraind om mee te kun-
nen doen aan triatlons. Helaas 
was Bas zelf niet aanwezig, maar 
via de mail heeft hij laten we-
ten zeer vereerd te zijn met de-
ze prijs. Volgend jaar zal er weer 
een nieuwe prijs bijkomen om-
dat HPC met ingang van sep-
tember ook waterpolo voor kin-
deren van 8 en 9 jaar aan gaat 
bieden. Uiteraard zal er dan ook 
een “waterpolo-kanjer” worden 
gekozen!
Met deze gezellige avond is het 
seizoen voor de meeste zwem-
mers afgesloten. Uiteraard gaan 
er nog een aantal zwemmers 
door, omdat het Open Water 
seizoen nog maar net is begon-
nen!

kans zich te meten met spelers 
van andere verenigingen. Het 
inschrijfgeld bedraagt 10 euro 
voor het enkelspel en 9 euro p.p. 
voor de dubbels. Voor de cate-
gorieën heren- en damesenkel 5 
zijn mooie geldprijzen beschik-
baar: 150,- euro voor de eerste 
plaats en 75,- euro voor de twee-
de plaats. Ook de overige win-
naars ontvangen een geldprijs. 
Dit alles wordt weer mogelijk 
gemaakt door de onontbeerlijke 
steun van hoofdsponsor W.C.J. 
Timmers Elektro- en Illuminatie 
Techniek uit Haarlem en vele an-
dere sponsors en de HBC-vrij-
willigers. Verder vormt een vast 
onderdeel van het HBC Open 
de feestavond voor alle deelne-
mers. In Black&White stijl zal DJ 
Han vrijdag 12 augustus zorgen 
voor een muzikale dansavond. 
Inschrijven kan nog tot 23 juli via 
de website: www.tvhbc.nl

Heemstede - Foto van het eerste echte stationnetje Heemstede-
Aerdenhout (eigenlijk een halte) vlak na de opening einde 1928. 
In de verte zien we nog de trambrug (gesloopt eind 1957 tbv bouw 
huidige station). Links de al vergevorderde wijk ten oosten van 
het station en de trein is een zgn Blokkendoos. Met de toekomsti-
ge wijzigingen in de dienstregeling kan via de website Stations-
web worden opgezocht en worden vergeleken hoeveel treinen er 
bijvoorbeeld reden in 1929 (of 1957,1971...). Men reed maar 3 x 
per dag door naar Amsterdam, slechts 11 keer naar Haarlem en 
naar Leiden ook 11 keer per dag, met enorme ‘gaten’ van enke-
le uren in de middag en ‘s avonds slechts 3 maal... Het is verba-
zingwekkend om 1929 met 1957 te vergelijken. Blokkendoos vin-
den we nog in het Spoorwegmuseum te Utrecht, dit stationnetje 
is gesloopt in 1956 tbv nieuwbouw die opende in voorjaar 1958. 
In de toekomst nog meer foto’s van het station maar ook van haar 
directe omgeving, als het maar een link met het station heeft. De-
ze foto is van onbekende herkomst, te vinden op het internet.
Reacties naar: Gertjan Stamer (g.j.stamer@quicknet.nl)

Het spoor van toen

Heemstede live, nieuw 
evenement op Wilhelminaplein
Heemstede - Vlak voordat 
de scholen beginnen op za-
terdag 3 en zondag 4 sep-
tember wordt voor de eer-
ste keer Heemstede live ge-
organiseerd worden. Dit na-
zomerfeest zal in een aan-
vankelijk kleine opzet een 
volledig Heemsteeds feestje 
worden met zoveel mogelijk 
Heemsteedse bands, arties-
ten, combo’s, solisten, duo’s, 
trio’s, kwartetten of koren.

De locatie Wilhelminaplein is al 
eerder het middelpunt geweest 
van geslaagde evenementen zo-
als Koninginnedag en Heemste-
de Jazz. 
De opzet van Heemstede live 
wordt vergelijkbaar met de op-
zet van Koninginnedag. Een pro-
fessioneel podium, bars en een 
BBQ hapje voor de stevige trek. 

Geen grote tenten of toegangs-
controle maar een ongedwon-
gen sfeertje met muziek, terras 
en een koud drankje.

Terwijl de definitieve vergunning 
een dezer dagen nog op de deur-
mat moet vallen doet organisator 
Café de 1ste Aanleg een oproep 
aan alle in Heemstede woonach-
tige zanger(essen) en muzikan-
ten of sponsors zich vast aan te 
melden via info@1steaanleg.nl. 
Uw aanmelding zal dan in be-
stand worden genomen en er 
wordt afhankelijk van het gen-
re een programmering gemaakt. 
Om dit evenement te doen sla-
gen is ondersteuning in de vorm 
van sponsoring onontbeerlijk.

Meer informatie volgt op:
www.1steaanleg.nl
of bel: 023 5286035.

Protestantse Gemeente Heemstede
Heemstede - Zondag 24 juli: 
Pinksterkerk: 10.00 u. mevr. ds. 
D. Kisjes-de Vries

Kennemerduin: 10.30 uur mevr. 
B. Jansen,Oude kerk: geen 
dienst.

INGEZONDEN

Kerkdienst SEIN
Regio - Stichting Epilepsie Instel-
lingen Nederland houdt dienst op 
terrein ‘de Cruquiushoeve’, ge-
bouw ‘de Rank’, Spieringweg 801, 
Cruquius. Zondag 24 juli-15.00 
uur: ds Hetty van Galen (Dienst 
van Schrift en tafel).

Als vrijwilliger bij Vluchtelingen-
werk Heemstede begeleid ik 
een Somalisch gezin. Twee van 
de kinderen gaan na de zomer-
vakantie naar het VMBO (echt 
knap want ze zijn hier nog maar 
2 jaar). Van school kregen ze 
een flinke lijst met spullen die 
ze nodig hebben. Dat geeft een 
probleem want dat kost nogal 
wat. Ik heb een mailgroep die ik 
kan waarschuwen als ik spullen 
nodig heb. Eén van hun heeft 
kantoorboekhandel De Roos 
benaderd en die heeft alle spul-
len die de kids nodig hebben 
gratis geleverd. Hulde!
Clara Wittop Koning, Vluch-
telingenwerk Heemstede.

Aardig!
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Met vijftien exposanten is dit 
de eerste grote tentoonstel-
ling in Nederland met werk 
van beeldend kunstenaars die 
gebruik maken van deze tech-
niek.
Opening: zondag 3 ju-
li om 16.00 uur – 17.00 uur. 
Grote Markt 20 - Haarlem.

Tm zondag 28 augustus
• Briesie op die solder / 
Watter geheue praa, ten-
toonstelling bij Galerie 37, 
Groot Heiligland 37 Haar-
lem.
Grenslijn tussen styling, de-
sign en beeldende kunst. Het 
werk van Visser is kleurrijk, di-
vers en laat zich het beste ver-
gelijken met theaterdecors 
waar echt en onecht zich met 
elkaar vermengen. Hij ont-
werpt en bouwt sets voor mo-
de en lifestyle fotografie voor 
nationale en internationale 
tijdschriften.
Daarnaast ontwerpt IJM win-
kelin- terieurs en etalages. 
De schilderijen van Corin-
ne Bonsma gaan over herin-
nering. Net als Visser werkt 
ze vanuit een decorachtige 
situatie. Ze bouwt in haar ate-
lier stillevens met dierba-
re voorwerpen uit haar verle-
den.
Info: www.galerie37.nl 

T/m eind augustus
• Expositie ‘(op)getekend, 
en meer’. De tentoonstel-
ling biedt een overzicht van 
ca. 60 coproducties van bio-
loog en columnist René Mar-
celis (Castricum) en beel-
dend kunstenaar Kees Ver-
beek (Eindhoven). René Mar-
celis en Kees Verbeek deelden 
al lang een fascinatie voor in-
secten, voordat het toeval hen 
bijeen bracht.
Hun samenwerking leidde 
onder meer tot een serie co-
lumns met aquarellen voor het 
kwartaalblad Vlinders van de 
Vlinderstichting, onder de titel 
‘(op)getekend’. Eerder maak-
ten zij voor het Noordhollands 
Dagblad enkele jaren lang de 
serie ‘De aard van het beest-
je’, resulterend in een gelijkna-
mig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen, 
023-5411123 (di. t/m zon) en 
www.np-zuidkennemerland.nl.

Heemstede/
Bennebroek

Exposities
Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena 
in Raadhuis Heemstede: 
Landschappen, bloemen en 
dieren. Info: Tel. 023-5294239.

T/m eind juli
• Agnes van Pietersom-
Manché exposeert in het 
gezellige Theehuis De 
Cruquius aan de Ringvaart 
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schil-
derijen in verschillende tech-
nieken, o.a. olieverf, acrylverf, 
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00 
uur tot 17.30 uur.

T/m dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annema-
rie Sybrandy en Rens-
ke Hoekstra in het voorma-
lig gemeentehuis van Ben-
nebroek aan de Bennebroe-
kerlaan 5. De tentoonstelling 
wordt geopend op donder-
dag 7 juli om 20.00 uur. De 
openingstijden zijn: maandag 
tot en met vrijdag van 8.30 – 
12.30 uur en woensdagmid-
dag van 13.30 – 16.30 uur.

T/m zondag 4 september 
• Expositie Eveline Richter 
in Bibliotheek Heemstede, 
Julianaplein 1 te Heemstede. 
De tentoonstelling is samen-
gesteld uit landschappen in 
olieverf en gouache. In de vi-
trines is grafiek te zien. De ex-
positie is gratis te bezoeken 
tijdens openingsuren van de 
bibliotheek. Meer informatie 
op www.bibliotheekhaarlem.
nl en op www.evelinerichter.nl 

Regio
Exposities

T/m zondag 24 juli 
• De tentoonstelling ‘Ver-

Agenda
Cultuur

gezichten’ met aquarel-
len van Franklin Meijer en 
beelden van Gonny Nier-
man. Beide kunstenaars ken-
nen elkaar van de KZOD, de 
Haarlemse kunstenaarsver-
eniging. Te zien van donder-
dag tot en met zondag van 
13.00 uur tot 17.00 uur.

T/m zaterdag 30 juli
• Expositie Nieuwe Gracht 
Producties (Michaëla J. 
Bijlsma en Eric J. Coolen) in 
de Refter van het stadhuis 
te Haarlem. Titel ‘Werk In Uit-
voering’. Schetsen, ontwerpen 
en tussenfases van Nieuwe 
Gracht Producten. Een uniek 
kijkje achter de schermen. 
Tijdens kantooruren (gratis) 
te bezoeken. www.nieuweg-
rachtproducties.nl

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken ex-
poseert baby- en kinderfo-
to’s In het Kennemer Gast-
huis locatie zuid. De exposi-
tie is een doorsnee van haar 
werk sinds 2006, met ver-
schillende thema’s en zowel in 
kleur als zwart-wit. Inge foto-
grafeert de kinderen op unie-
ke wijze, met alleen natuurlijk 
licht, zowel binnen als buiten. 
Dagelijks te bezichtigen op de 
vide boven de centrale hal. In-
ge zelf is werkzaam op de af-
deling verloskunde van het 
Kennemer Gasthuis.

T/m zondag 7 augustus 
• Expositie in De Vishal te 
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op 
de PC de sneltoets voor ‘undo’ 
en is de titel van de expositie 
met beelden vervaardigd door 
een 3D-printer.

T/m zondag 11 september
• Tentoonstelling ‘Ovar-
taci – Oppergek’ in Mu-
seum Het Dolhuys. De be-
kendste outsiderkunstenaar 
van Denemarken werd gebo-
ren als Louis Marcussen, maar 
noemde zich later ‘Ovarta-
ci’, wat ‘Oppergek’ betekent. 
Hij verbleef maar liefst 56 jaar 
in de psychiatrische inrich-
ting van Aarhus in Denemar-
ken waar hij uitgroeide tot het 
‘hoofd der dwazen’. Ovarta-
ci (1894 – 1985) was gefas-
cineerd door het vrouwe-
lijk schoon en wilde zelf ook 
graag vrouw zijn. Op 22 ju-
li 1951 heeft hij zichzelf met 
een beitel ontmand en maakte 
een schilderij met als titel ‘De 
dag van mijn bevrijding’. Loca-
tie: Schotersingen 2, Haarlem. 
Tel. 023-5410688.

• Blik op Haarlem, tekenin-
gen en prenten van Corne-
lis van Noorde (1731-1795) 
in het Noord-Hollands Ar-
chief, Jansstraat 40, Haar-
lem. Cornelis van Noorde was 
een veelzijdig kunstenaar. In 
allerlei technieken (tekening, 
aquarel,  ets, gravure, hout-
snede) leverde hij werk voor 
de drukkerij en lettergiete-
rij van Johannes Enschedé, 
maakte hij portretten en voor-
stellingen van dieren en reli-
gieuze onderwerpen en ver-
vaardigde hij kopieën naar ou-
de meesters. Voor meer infor-
matie en speciale activiteiten 
rond de tentoonstelling: www.
noord-hollandsarchief.nl De 
toegang is gratis.

Tot eind september
• Expositie Sanquin Bloed-
bank met schilderijen, col-
lages, en wandkleden van 
Trudy Polman.
Bezichtiging: ma- t/m vrijdag 
van 11.00 - 11.45 uur
ma-av t/m do-avond van  
21.00 - 21.45 uur.
Boerhaavelaan 22 Haarlem.

T/m zondag 6 november 
• In het Historisch Muse-
um Haarlem de tentoon-
stelling ‘Een eeuw persfo-
tografie in beeld’ over het 
ontstaan van het unieke fo-
toarchief van Spaarnestad 
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia 
Loren, Miles Davis en Er-
nest Hemmingway  zijn er ook 
foto’s te zien zijn met een so-
ciaal-politieke lading zoals bij-
voorbeeld de laatste foto van 
president Allende vlak voor 
zijn executie.
Historisch Museum Haarlem, 

Groot Heiligland 47. Tel. 023 
542 24 27 www.historischmu-
seumhaarlem.nl 

T/m woensdag 
30 november
• Haarlemse nachten in Ho-
tel Lion d’Or, verkoopten-
toonstelling van textielkun-
stenares Michaëla J. Bijls-
ma en illustrator en Eric 
J. Coolen. Kruisweg 34 in 
Haarlem. www.nieuwegracht-
producties.nl

Muziek
Zondag 24 juli
• Klassiek concert in Draai-
orgelmuseum Haarlem tus-
sen 13 en 16 uur.
Met o.a. het 80 toets Mortier 
orgel de ‘Broadway’ uit Haar-
lem. De orgels zullen deze 
middag een keur van mooie 
klassieke en licht klassie-
ke muziek spelen, waaron-
der muziek van Bach, Mo-
zart, Händel, Tsjaikovski, Vival-
di, Gounod, Rossini, Strauss, 
Bellini, Mascagni, Beethoven 
en Verdi.
Küppersweg 3. Geopend van 
12 tot 18 uur. De toegang is 
gratis.

Theater
Vrijdag 22 en 29 juli;
vrijdag 5 en 12 augustus
• Zandbaktheater in het 
Molenpark Zwoele zomer-
avonden met luchtige ver-
halen en live muziek.
Stichting Vertelkunst Haarlem 
(SVH) presenteert voor het 
derde jaar Het Zandbakthea-
ter bij de grote zandbak in het 
Molenpark in Schalkwijk. V.a. 
20.30 uur. Entree: uw gift.
Voor meer informatie: ver-
telkunsthaarlem@kpnmail.nl               
www.vertelkunsthaarlem.nl

Foto: José van Tubergen.
Persfotografen aangevallen.

Franklin Meijer.

Gonny Nierman.
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Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

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/Burgerlijke 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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•  Werk aan de weg

• Omgevingsvergunning

In deze HeemstedeNieuws:

vervolg op pag. 2

vervolg op pag. 2

Hoewel veel hondenbezitters de moeite 

nemen de poep van hun hond op te 

ruimen, is er toch nog een te groot 

aantal mensen dat dit niet doet. Tijd om 

dit onderwerp weer eens onder de aan-

dacht te brengen.

Burgers en gemeente zijn samen verant-

woordelijk voor het schoonhouden van 

Heemstede. Daarbij hoort ook het ver-

wijderen van hondenpoep. Een honden-

bezitter is ook verplicht de poep op te

ruimen. Het opruimen van hondenpoep 

hoeft niet moeilijk of vies te zijn. 

Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Stelt u zich Heemstede eens voor zonder bomen: de gemeente zou er dan heel 

anders uitzien. Op veel plaatsen zijn particuliere bomen heel belangrijk voor het groene karakter van Heemstede. De gemeente wil 

deze bomen nog lang behouden en heeft ze vastgelegd in een lijst met beeldbepalende bomen. Het woord zegt het al: de bomen zijn 

beeldbepalend en zijn belangrijk voor het groene straatbeeld. Door particuliere bomen op een bomenlijst te zetten krijgen ze een 

beschermde status. Dit betekent dat deze bomen niet gekapt mogen worden. Inwoners van Heemstede met een beeldbepalende 

boom in hun tuin, hebben deze week een brief ontvangen.

Waarom een lijst van beeld-

bepalende bomen? 

Minder regels

In het najaar van 2011 wil de gemeente het 

kapbeleid veranderen, waarbij onnodige 

regels worden geschrapt. Momenteel geldt 

dat voor alle bomen dikker dan 20 cm een 

vergunning nodig is voor het kappen of het 

drastisch snoeien van de boom. Het aan-

vragen van een vergunning, de kosten en 

de procedure zijn voor veel burgers een 

last. Omdat er nu vrijwel nooit een ver-

gunningsaanvraag wordt geweigerd, is de 

gemeente van plan het kapbeleid aan te 

passen. Een omgevingsvergunning voor 

het kappen van een boom is dan niet meer 

nodig.

Gevolgen voor beeldbepalende bomen

Dit geldt niet voor een boom op de lijst van 

beeldbepalende bomen. Deze boom mag 

niet gekapt worden: dit zou een te grote 

impact hebben op de directe leefomgeving. 

De boom mag alleen worden gekapt als 

daarvoor een zeer dringende reden is. 

Bijvoorbeeld als de boom ernstig ziek is of 

een gevaar vormt voor de openbare veilig-

heid. Ingrijpend snoeien is alleen toe-

gestaan als hiervoor een omgevingsver-

gunning is afgegeven. De gemeente zal 

een dergelijke vergunning alleen bij zwaar-

wegende argumenten verlenen. Eerst 

wordt onderzocht of het mogelijk is maat-

regelen te treffen om de overlast te ver-

minderen en de boom te sparen. 

Beschermde bomen en boom-

zones

In totaal zijn er 253 waardevolle bomen op 

de bomenlijst geplaatst. Daarnaast zijn er 

boomzones aangemerkt. Boomzones zijn 

Overlast 
hondenpoep 

Heemstede beschermt waardevolle bomen 

grote groengebieden (onder andere land-

goederen), die kenmerkend zijn voor de 

gemeente en daardoor als geheel bescher-

mingswaardig zijn. Ook zijn enkele straten 

en wijken met veel grote particuliere bomen 

(onder andere Van Merlenlaan en Grotstuk) 

aangewezen als beschermde boomzone. 

Op deze terreinen zijn de individuele 

bomen niet geïnventariseerd. Deze 

gebieden worden als geheel beschermd.

Zijn wij uw boom vergeten?

Heeft u geen brief ontvangen, maar 

vindt u dat u ook een waardevolle boom 

in uw tuin heeft, dan kunt u contact 

opnemen met de gemeente. De boom 

wordt getoetst aan de gestelde criteria. 

Het college beslist of deze boom in 

aanmerking komt om op de bomenlijst 

geplaatst te worden. 

Heeft u een brief gehad?

En bent u het niet eens met de plaatsing 

van uw boom op de beeldbepalende 

bomenlijst, dan kunt u tot acht weken na 

verzending van de brief uw zienswijzen 

aan de gemeente kenbaar maken. Alle 

zienswijzen worden aan het college 

voorgelegd en meegewogen voordat 

een besluit wordt genomen over de 

vaststelling van de defi nitieve bomen-

lijst.

Lintje?
Kent u iemand die volgens u in aan-

merking komt voor een lintje? De 

gemeente Heemstede nodigt u van 

harte uit deze kandidaat voor te dragen. 

Dien uw aanvraag vóór 1 september 

aanstaande in! Lees meer hierover in 

deze HeemstedeNieuws.
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vervolg van pag 1: Heemstede beschermt waardevolle bomen

vervolg van pag 1: Overlast hondenpoep
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Het is elk jaar weer een belevenis: de lintjes-

regen op de dag vóór Koninginnedag. Zo’n 

Koninklijke onderscheiding is een unieke blijk 

van waardering voor mensen die zi ch al lang 

inz etten voor de samenleving. Kent u iemand die volgens u in 

aanmerking komt voor een lintje? De gemeente Heemstede 

nodigt u van harte uit dez e kandidaat voor te dragen. Maar doe 

het op tijd. Om de hele aanvraag goed te kunnen afhande-

len, moet uw voordracht voor 1 september binnen zi jn.

De aanvraag

U vr aagt een lintje aan door een brief te schrijv en aan de burgemeester. In de brief zet u 

uiteen waarom de kandidaat v olgens u een lintje v erdient. Bij de brief stuurt u een

curriculum vi tae mee. Deze lev ensloop bev at de persoonlijke gegev ens v an de kandidaat 

(zoals naam, adres, woonplaats, geboortejaar, geboorteplaats) en geeft een ov erzicht v an 

de opleidingen, betaalde en onbetaalde functies (inclusief data). Hierv oor kunt u gebruik-

maken v an het handige ‘v oorstelformulier’ (zie onder ‘Meer informatie’). Voor de aanvr aag is 

v erder een werkgev ersv erklaring en minstens één ondersteunende brief v an een derde 

instantie nodig, liefst twee. 

U kunt de aanv raag v oor 1 september sturen naar de burgemeester v an de gemeente 

Heemstede, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Als de aanv raag binnen is, neemt de

gemeente altijd telefonisch contact met u op. Dan krijgt u ook informatie ov er de v erdere procedure.

Meer informatie

Op onze website vi ndt u meer informatie ov er het aanvr agen v an een lintje, ov er de

procedure en ov er de criteria die hierv oor gelden. Zie hierv oor www.heemstede.nl > 

Gemeente Heemstede > Onderscheiding aanvr agen > Koninklijke onderscheidingen. Kijk 

ook eens op www.lintjes.nl. Daar vi ndt u onder het kopje ‘Downloads’ een v oorstelformulier 

in Word, waarmee u de aanvr aag nóg makkelijker indient.

Iemand voordragen voor lintje?
Doe het v oor 1 september!Gratis advies

Ondanks hun waarde kunnen bomen ook soms ov erlast v eroorzaken. Wellicht twijfelt u of 

ov er het wel of niet kappen v an een boom. De nadelen zijn lang niet altijd onov erkomelijk. 

Te v eel schaduw kan bijv oorbeeld v aak opgelost worden door een goede snoeibeurt. Oude 

bomen kunnen in een nieuw tuinontwerp zodanig worden ingepast dat ze de tuin een uniek 

karakter gev en.

Om u te helpen bij het maken v an een keuze kunt u een beroep doen op deskundigen v an 

de gemeente. Zij denken graag met u mee ov er hoe u de boom kunt onderhouden en 

behouden. Bijv oorbeeld door u tips te gev en waar u op moet letten als u de tuin opnieuw 

gaat inrichten of als u gaat v erbouwen. Hieraan zijn geen kosten v erbonden.

Met bijv oorbeeld een hondenpoepzakje of een plastic zak kunt u de poep hygiënisch en 

snel v an de grond v erwijderen. Het zakje kunt u in één v an de v ele hondenpoepbakken of in 

een gewone afv albak gooien, maar natuurlijk ook thuis in de afv albak.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vi es en onhygiënisch, maar v ormt ook een risico v oor de gezond-

heid. Spelende kinderen zitten regelmatig met hun handen aan hun mond. Wanneer zij in 

aanraking komen met hondenpoep, kunnen zij besmet raken met de hondenspoelworm. 

Een infectie met de hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige klachten en in ernstige 

gev allen tot hersenvl ies- of oogontsteking. Om deze reden is in de Algemene Plaatselijke 

Verordening (APV) v astgelegd dat openbare kinderspeelplaatsen v erboden terrein zijn v oor 

honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de v erkeersv eiligheid in gev aar brengen. Ook zijn sommige 

kinderen en v olwassenen bang v oor loslopende honden. Uw hond moet daarom op straat 

aangelijnd zijn. Behalv e dat dit v eiliger is v oor uw hond, ziet u ook waar hij zijn behoefte 

doet. Het is dus tegelijk een belangrijke hulp bij het opruimen.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg beweging krijgen. Daarom heeft de gemeente twee 

plaatsen aangewezen waar honden niet aan de lijn hoev en. De zogenaamde losloop-

gebieden in Heemstede zijn:

Het wandelbos Groenendaal ten noorden v an de Sparrenlaan; 

Het wandelpad langs het Heemsteeds Kanaal en het Spaarne v anaf de Mozartkade tot 

aan de Händellaan. 

Handhaving

In de gemeente Heemstede zijn handhav ers aangesteld, die toezien op nalevi ng v an de 

regels v an het hondenbeleid. Zij kunnen hondenbezitters aanspreken die zich niet aan de 

regels houden. Als u uw hond uitlaat, dan bent u v erplicht een opruimmiddel bij u te hebben. 

Meer informatie?

Indien u vr agen of opmerkingen heeft ov er de uitv oering v an het hondenbeleid, neem dan 

contact op met het bureau Handhavi ng vi a telefoonnummer (023) 548 57 39.

Ziet u een ov erv olle of defecte hondenpoep- of afv albak, geef dit dan door aan het Meldpunt 

Ov erlast vi a telefoonnummer (023) 548 57 62.
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 aan de burgemeester. In de brief zet u

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

De gemeente Haarlem v oert tot 21 oktober onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Een deel v an de middenberm wordt tijdelijk ingericht als rijbaan. Tijdens het 

werk wordt v erkeer ov er één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Jan Stuytpad 

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgev oerd op het Jan Stuytpad. Het fi etspad 

is deze dag afgesloten v oor alle v erkeer. De stremming wordt met bebording aangegev en.

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgev oerd op het trottoir langs de 

Crayenestersingel, tussen Adriaan Pauwlaan en grens Haarlem. De werkzaamheden 

zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Caspar Fagellaan

Op 22 juli worden asfalteringswerkzaamheden uitgev oerd op het oostelijk trottoir in de 

Caspar Fagellaan. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan

Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg- Jav alaan nieuwe fi ets- en v oet-

gangersov ersteken aangelegd. Fietsers moeten lopend ov ersteken. Dit wordt met borden 

aangegev en. De werkzaamheden zorgen v oor beperkte v erkeershinder.

Herenweg, tussen Kerklaan en Koediefslaan

Tot eind juli worden op de Herenweg tussen Kerklaan en Koediefslaan div erse wegwerk-

zaamheden uitgev oerd. Het werk zorgt v oor beperkte v erkeershinder.

  Werk aan de weg

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvraag bouwvergunning (Woningwet)

Aanvraag reguliere bouwvergunning 2e fase

Bronsteeweg 52 het plaatsen van een dakopbouw 2010.210

 ontvangen 12 juli 2011 /0009

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 21 juli 2011 van 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). 

Omgevingsvergunning

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in

werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 

2010 een aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist 

waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse 

aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangs-

periode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aan-

gevraagd en dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen 

(bijvoorbeeld bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij 

dat ook bekend in deze rubriek. 

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

IJsellaan 37 het uitbreiden van een woonhuis 2011.199

 ontvangen 11 juli 2011

Von Brucken Focklaan 1 het wijzigen van de voorgevel 2011.203

 ontvangen 14 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Omgevingsvergunning voor kappen

Raadhuisplein 25 het kappen van een conifeer 2011.200

 ontvangen 12 juli 2011

Sportparklaan 3 het kappen van 3 coniferen 2011.201

 ontvangen 11 juli 2011

Korhoenlaan 40 het kappen van een berk 2011.202

 ontvangen 13 juli 2011

De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is 8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 21 juli 2011 van 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 omgevingsvergunningen (verzonden 15 juli 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Paulus Buyslaan 4 het vergroten van de bestaande doorgang 2011.174

 tussen keuken en achterkamer

Franz Schubertlaan 65 het vergroten van een dakkapel op het 2011.181

 voor- en achtergeveldakvlak

Leidsevaaartweg 99 het plaatsen van reclame 2011.181

Johannes Verhulstlaan 10 het vervangen van bestaande beschoeiing 2011.153

 en het aanleggen van een loop-/aanlegsteiger 

Omgevingsvergunning voor kappen

Spaarnzichtlaan 2A het kappen van een berk en een den 2011.186 

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 68 het bouwen van een zadeldak op de uitbouw 2011.152

 aan de zijkant van de woning 

Verleende gebruiksvergunning in het kader van de 

Brandveiligingsverordening (verzonden 13 juli 2011)

Het houden van circusvoorstellingen op 18 september tot en met 21 september 2011 op de 

Vrijheidsdreef in Heemstede.

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 21 juli 2011 van 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.

Beleidsregels voor het verlenen of weigeren van een splitsingsvergunning

Bij besluit van 12 juli 2011 heeft het college de Beleidsregels voor het verlenen of weigeren 

van een splitsingsvergunning vastgesteld. In de beleidsregels zijn de minimumeisen aan-

gegeven waaraan een woning moet voldoen wil er aan de splitsing worden meegewerkt. 

De Beleidsregels voor het verlenen of weigeren van een splitsingsvergunning treden met ingang 

van de 8e dag na bekendmaking in werking. Dit betekent dat vanaf 28 juli 2011 deze Beleidsregels 

van kracht zijn. De Beleidsregels liggen gedurende 12 weken ter inzage op het gemeentehuis. De 

Beleidsregels zijn na de inwerkingtreding ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

Verkeersbesluit(en)

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Rijnlaan 132 en Roosje Voslaan 

23 als gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. 

(verzonden 15 juli 2011).

Het besluit ligt vanaf 21 juli 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Alles over opvoeden en opgroeien
Heeft u een vraag over de ontwikkeling van uw kind? Bent u op zoek naar een sportclub 

of naschoolse opvang? Voor al uw vragen over opvoeden en opgroeien in Heemstede kunt 

u terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). In het CJG komt alle kennis over 

opvoeding en opgroeiende kinderen bij elkaar. De medewerkers weten de weg naar de juiste 

instantie en helpen u graag bij het vinden van het antwoord op uw vragen.

Centrum voor 

Jeugd en Gezin Heemstede

Lieven de Keylaan 7

2101 VD  Heemstede

Telefoon (023) 529 19 14,

e-mail cjg@heemstede.nl

Openingstijden: 

maandag, dinsdag, donderdag:  

09.00 tot 12.00 uur

woensdag:    

14.00 tot 17.00 uur

vrijdag gesloten

www.heemstede.nl

Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken 

en recreëren in Heemstede. Bezoek www.heemstede.nl voor het digitale loket 

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

delingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
Gevaar of schade op straat doorgeven?

www.heemstede.nl
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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 on-

dertekend 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 in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. 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 aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend 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 beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

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 meld-

punt. 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 over-

last 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 af- 

stemmen 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Vakantietijden 
Casca

Heemstede - Ook bij Casca is 
de vakantietijd merkbaar. Veel 
activiteiten zijn afgesloten en de 
start voor het nieuwe seizoen 
wordt voorbereid. In juli en au-
gustus zijn er wel films in de Zo-
mer Bios en er zijn voor senio-
ren excursies. Ook de 55+ wan-
delclubs en fietsclubs gaan ge-
woon door. De nieuwe program-
maboekjes zijn huis-aan-huis 
in Heemstede verspreid. Mocht 
u deze niet hebben ontvangen, 
dan kunt u hem ophalen bij één 
van de locaties van Casca: de 
Luifel, Herenweg 96; activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11; de Princehof, Glip-
perweg 57 of bij het Raadhuis of 
de bibliotheek. U kunt zich al tij-
dens de vakantieperiode opge-
ven voor cursussen en activitei-
ten, informatie opvragen of kaar-
ten voor het theater reserveren. 
In de periode van maandag 1 au-
gustus t/m vrijdag 26 augustus is 
de administratie open van 9.00 
uur tot 12.00 uur. Bellen of langs-
komen kan dus alle ochtenden.

Toenemende werkgelegenheid 
in Zuid-Kennemerland
Regio - De arbeidsmarkt zal ko-
mend jaar bescheiden groeien in 
Zuid-Kennemerland. Dat is de 
verwachting van UWV WERKbe-
drijf, zoals beschreven in de jaar-
lijkse Regionale Arbeidsmarkt-
schets. Het aantal banen groeit, 
er ontstaan steeds meer vacatu-
res en de werkloosheid gaat da-
len. Gecombineerd met een toe-
nemende vergrijzing, biedt dit 
steeds meer kansen voor werk-
zoekenden.
Na een aantal jaren van krimp 
zal de werkgelegenheid in de re-
gio Zuid-Kennemerland in 2011 
en 2012 toenemen. In 2010 is 
de vacaturemarkt voor de regio 
licht gegroeid. Voor 2011 wordt 
een groei in vacatures verwacht 
van 10 procent ten opzichte van 
2010. De toename zal, in lijn met 
de landelijke ontwikkelingen, 
vooral zichtbaar zijn in de sector 
zorg en welzijn en in de zakelij-
ke dienstverlening. Voor de sec-
toren bouw en industrie wordt 
in deze periode nog een daling 
van het aantal banen verwacht. 

De oorzaak van de vacaturegroei 
in de regio wordt vooral toe- 
geschreven aan een vervan-
gingsvraag, onder andere door 
vergrijzing van de beroepsbevol-
king.
 
Babyboomgeneratie
De komende jaren verlaten 
steeds meer werknemers uit de 
babyboomgeneratie de arbeids-
markt. De sectoren zorg en wel-
zijn, industrie, overheid en on-
derwijs hebben de grootste aan-
tallen werknemers in de leeftijd 
van 55 jaar en ouder. Naast ver-
grijzing speelt de uitgaande pen-
del in Zuid-Kennemerland een 
rol bij de dalende werkloosheid. 
Er werken meer inwoners buiten 
de regio, dan dat werknemers 
van buiten in de regio Zuid-
Kennemerland werken. De da-
lende pendel verklaart een deel 
van de stijgende werkloosheid 
door de economische crisis. Om-
dat de pendel nu weer stijgt, zal 
de werkloosheid in Zuid-Kenne-
merland dalen.

Daling werkloosheid zet door
Eind april 2011 bedroeg het aan-
tal bij UWV WERKbedrijf inge-
schreven niet-werkende werk-
zoekenden ruim 8.100 personen. 
Dat is 2 procent minder dan een 
jaar eerder. De daling is daar-
mee minder sterk dan in Neder-
land, waar de daling uitkomt op 
7 procent.
Daar staat tegenover dat de 
werkloosheid in verhouding tot 
de beroepsbevolking in Zuid-
Kennemerland 4,5 procent was, 
terwijl het niveau in Neder-
land op 6,1 procent lag. De ver-
wachting is dat de werkloosheid 
de komende jaren verder zal da-
len.
 
Uitzendwerk
Uitzendbureaus blijken in deze 
fase van economisch herstel een 
belangrijke brug naar werk. Van 
de werkzoekenden die tussen 
juni 2009 en juni 2010 werk heb-
ben gevonden, vond 23 procent 
dat via een uitzendconstructie. 
Bij de eerste tekenen van econo-
misch herstel kiezen werkgevers 
vaak eerst voor uitzendconstruc-
ties voordat zij overgaan op het 
aannemen van personeel in vas-
te dienst.

Dame telefonisch 
opgelicht

Regio - Maandagmiddag 18 ju-
li kwam bij de politie de aangifte 
binnen van een 65-jarige Haar-
lemse vrouw die telefonisch is 
opgelicht. De vrouw was gebeld 
door een persoon die zich voor-
deed als een medewerker van 
een callcenter. Deze persoon 
wilde, ter beveiliging van het in-
ternetbankieren, bepaalde bank-
gegevens verifiëren. Naderhand 
bleek dat er een geldbedrag van 
de rekening van de Haarlem-
se is afgeschreven. De politie is 
een onderzoek gestart. Mensen 
die of telefonisch of face to face 
benaderd worden door personen 
die om hun bankgegevens vra-
gen, worden dringend verzocht 
om hier nooit op in te gaan. Een 
medewerker van uw bank zal u 
bijvoorbeeld ook nooit naar uw 
pincode vragen. Mocht u met 
zoiets geconfronteerd worden 
neemt u dan contact op met de 
politie via 0900-8844.




