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Tuinenwedstrijd met De Oosteinde

“Onderhoud doet mijn vrouw,
ik mag wel de heg bijknippen”
Heemstede – Dit is de tuin van de familie Van
der Linden uit de Alberdingk Thijmlaan. “Wij
hebben de tuin, die wij ongeveer in deze vorm in
1989 aantroffen, hetzelfde gehouden. Er zijn verschillende hoekjes waar wij afhankelijk van het
weer kunnen zitten. Linksboven zie je nog een
klein stukje van de serre waar wij in de winter
lekker kunnen zitten lezen en genieten van alle vogels. Helemaal achterin is de verborgen zithoek ‘bij de sloot’. Aan de overkant is het bos
van landgoed Berkenrode. De sloot komt 10 meter verder uit in de Leidsevaart. Twee jaar geleden huisde daar een ijsvogel die wij jammer genoeg de laatste tijd niet meer hebben gezien.

Maar gisteren zagen we een snoek door het water schieten. En zo is er altijd wat te beleven. Onze tuin kent ongelooflijk veel verschillende bloemen en planten. Lathyrus, kamperfoelie met hun
specifieke heerlijke geur en voor de bijen en vlinders een reusachtige vlinderplant. In het voorjaar bloeit de magnolia, gevolgd door de rododendron en zo gaat dat door tot in de herfst. Het
onderhoud doet mijn vrouw, die daar met haar
groene vingers vele uren in steekt. Ik bewonder
dat maar blijf zelf overal van af. Onder haar leiding mag ik wel de heg bijknippen maar daar
blijft het ongeveer bij.”
Bert van der Linden

Ben jij een echte Junior Masterchef?
Heemstede – Casca heeft tal
van leuke en bijzondere cursussen. Voor volwassenen maar
ook voor kinderen. Wat te denken van de kook- bakclub voor
6- tot 8-jarigen? Koken en bakken voor kinderen is helemaal
‘in’ en dat heeft vast te maken
met kookprogramma’s zoals Junior Chef. Tegenwoordig zijn er
ook buitenlandse varianten, dus
het slaat overal in de wereld aan.
Leuk! Help jij graag met koken
en bakken? Dan is deze club wat

voor jou. De kinderen die meedoen maken allerlei heerlijke
hapjes. De cursus van 8 lessen
start op maandag 15 september
en duurt van 15.30 tot 17.30 uur.
Wat oudere kinderen en tieners
gaan allerlei lekkere gerechtjes bereiden. Dat doen zij in 10
lessen en die cursus begint op
woensdag 17 september van
15.00 tot 16.30 uur. Dus ben je
tussen de 8-12 jaar, dan maak je
al soep, pizza`s, koekjes, broodjes en taarten! Alle recepten krijg

je mee in een handige map, zodat je ook thuis kunt koken en
bakken. De laatste middag worden ouders uitgenodigd.
Beide kook- en bakclubs worden gegeven in de professionele
leskeuken bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Opgeven kan via www.casca.nl, of
telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur: tel. 023-548 38
28 kies 1. Hier vind je nog veel
meer leuke kinderactiviteiten!

Trots op
uw tuin?
Doe mee!
Bent u trots op uw tuin(tje)?
Groot of klein, de afmeting
speelt geen rol! Een smaakvol aangekleed terras of een
knus balkon met weelderige
zomerbloeiers komen ook in
aanmerking voor ‘de mooiste tuin’.
U laat niet alleen zien dat tuinieren leuk is en dat het werk
dat u eraan spendeert zijn
vruchten afwerpt. Tevens kan
de lezer ideetjes opdoen. U mag
uiteraard ook de tuin van uw
buur of familielid insturen!
Wekelijks wordt een mooie tuin,

**

STOMERIJ EN
WASSERIJ
depot
SIGAREN
SPECIAALZAAK
PAUL MANS
Zandvoortselaan 157
Heemstede
Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING
MENU
€19,50
Keuze uit 22 gerechten.
U kunt daarvan zelf
3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u
www.mandarin-heemstede.nl
terras of balkon geplaatst in de
Heemsteder. Daarnaast zien Facebookbezoekers tuinen op onze Facebookpagina. Die kunt u
‘liken’.
De meeste likes én de deskundige mening van De Oosteindeeigenaar William Dobbe zorgen
voor een winnaar. En die mag
125 euro aan cadeaubonnen (De
Oosteinde) in ontvangst nemen.
Doe dus mee! Stuur uw foto(‘s)
in naar redactie@heemsteder.nl.

Aanbiedingen slagerij Van der Werff
en Supermarkt de Koning pagina 5.

**
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Voor de tuinliefhebbers…

De petfles

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmatige basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuinliefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Hebt u
een tuinvraag, mail dan naar info@zuid-kennemerland.groei.nl.
Weet u dat de petfles heel nuttig
kan zijn bij het zaaien en stekken
en om te gebruiken bij het water
geven van uw planten als u met
vakantie gaat.
Ook kan deze dienst doen als
een klein kasje in het vroege voorjaar. Snijd de bodem af
van de fles en druk de fles in de
grond over het zaad of de stek.
Steek een stok door de fles
zodat deze niet weg kan waaien.
Zaag of knip de fles in de breed-

te door midden en gebruik het
onderste deel om over een zaaiof stekpotje te zetten i.p.v. een
plastic zak.
Voedselsilo’s voor vogels zijn
nogal prijzig. Neem een petfles
en steek er twee kleine pollepels
door met een verhoogd gaatje
aan de lepelkant. Vul de fles met
voer, draai een schroef door de
dop en hang het op.
Als u met vakantie gaat stopt u
een fles omgekeerd en gevuld

met water naar de wortels toe,
na eerst een gaatje in de dop geboord te hebben. Er zijn dopjes
te koop met hele kleine gaatjes
die een zg. broesje veroorzaken
(www.flessebroes <http://www.
flessebroes>). Handig voor het
water geven aan kiemplanten.
Binnenkort wordt misschien het
statiegeld afgeschaft op verzoek van de fabrikanten en supermarkten.
Breng alle plastic flessen naar
de speciale stortbakken. Via de
straat komt het plastic afval in de
zee terecht. He valt wel in stukjes uiteen, maar vergaat niet. De
vissen en vogels eten ervan met
alle gevolgen van dien. In de Indische Oceaan zwemt een plastic soep met de grote van de omvang van Frankrijk.
Mocht u nog meer leuke ideeen op willen doen met de petfles dan raden wij u aan het juni
nummer van Groei en Bloei aan
te schaffen. Veel plezier er mee!
Groei & Bloei
Zuid-Kennemerland

COLOFON
van 1930

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Adventskerk
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Zondag 20 juli, aanvang 10:00
uur. Voorganger Prof. Dr. G.
Heitink (Bennebroek).
Zondag 27 juli, aanvang 10:00
uur. Voorganger Ds. H. van Es
(Heerlen).
Zondag 3 augustus, aanvang
10:00 uur. Voorganger Ds. H.
Binnenmarsch (Alphen a/d
Rijn).

Onbekend Heemstede

Kerken toen en nu deel 9:
‘Katholieke Kerk Berkenrode’
In de serie over de Heemsteedse kerken gaan we verder met de
voorloper van de huidige Katholieke Kerk: Berkenrode aan de
Herenweg.

landgoed Berkenrode. Berkenrode-eigenaar Benjamin Poulle gaf in 1693 toestemming iets
ten zuiden van buitenplaats Knapenburg, een houten kerk neer
te zetten. Dat is waar later de
Voordat de St. Bavo werd ge- Henricusschool kwam en tebouwd hebben de katholieken genwoordig het appartementeneen eerdere kerk gehad op het complex Westerduin staat. Na

Berkenrode toen.

Berkenrode nu.

Kantooradres:
Camplaan 35
2103 GV Heemstede
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402
Fax 023-8200169
aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
advertentieverkoop:
Joke van der Zee
advertentie-tarieven:
op aanvraag
aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee
Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo
redactie-opmaak:
Mireille Huiberts
Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

ruim100 jaar werd het tijd voor
een nieuwe kerk want de houten
kerk had zijn beste tijd gehad.
De op dat moment heer van Berkenrode zijnde protestants Jan
Pieter van Wickevoort Crommelin, werkte mee aan het bouwen
van een nieuwe stenen kerk en
liet zijn jongste zoon Henri Samuel op 1 juli 1817 de eerste
steen leggen. In 1837 is de kerk
vergroot en in 1880 is het afgebroken.
Vreemd genoeg is over de kerk
van Berkenrode niet zoveel bekend. Hoe het gebouw er uit zag
weten we alleen dankzij enkele
afbeeldingen. Ook weten we dat
het ongeveer gestaan heeft op
de plaats van het huidige kantorencomplex Berkenhof (Herenweg 103A). De toenfoto komt uit
het Noord Hollands Archief en
is een prent van ca. 1835. Elke
vorm van vergelijk is niet mogelijk, maar de nu-foto (juli 2014)
van Harry Opheikens betreft de
genoemde locatie.
Heeft u nog meer foto’s of informatie dan kunt u ook mailen
naar de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (communicatie@hv-hb.nl) of foto’s
inleveren bij het kantoor van De
Heemsteder, Camplaan 35. Wij
zorgen er dan voor dat de foto
gescand wordt, u krijgt het origineel terug. Vertel uw verhaal erbij en misschien hebben andere
lezers wel aanvullingen.

Het Trefpunt
Regio - Trefpunt Bennebroek
houdt zondag 20 juli een
dienst met ds. P.I.C.Terpstra.
Het betreft een gezamenlijke
dienst met Heemstede in de
Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. Aanvang is 10.00 uur.

PKN Heemstede
Zondag 13 juli in de Oude
Kerk, Wilhelminaplein: ds. R.J.
Prent (Amstelveen).
Aanvang: 10.00 uur.
www.kerkpleinheemstede.nl.

Voor meer informatie over de
HVHB kunt u terecht op onze website “www.hv-hb.nl”. Hier
kunt u ook – als u die heeft – uw
vragen stellen.

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
OplagE: 15.375
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te worden
ingestuurd, dus voorzien van
naam, adres, telefoonnummer en/of e-mailadres. Deze
gegevens worden niet volledig
in de krant gepubliceerd; wél
naam en woonplaats. Anoniem
ingezonden brieven worden
niet in behandeling genomen.
De redactie behoudt het recht
om brieven in te korten of niet
te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl
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Buurtauto’s naar hotspots woninginbraken
Heemstede – Sinds 1 juli rijden door de 38 gemeenten van de
politie Eenheid Noord-Holland herkenbare buurtauto’s ‘Stop
Woninginbraken’ met daarin preventieteams. De teams bezoeken wijken die inbraakgevoelig zijn. Daar gaan zij in gesprek met bewoners en geven gratis voorlichting over het beter beveiligen van hun huis en wat ze nog meer kunnen doen
om de kans op een inbraak te verkleinen. De preventieadviseurs geven ook uitleg over hoe mensen verdachte situaties
kunnen herkennen en melden.
Woninginbrekers houden zich
niet aan de grenzen van buurten, gemeenten of regio’s. Om
het aantal woninginbraken in de
eenheid Noord-Holland terug te
dringen, starten daarom 38 gemeenten, politie en Openbaar
Ministerie het project ‘Buurtau-

to Stop Woninginbraken’. De gemeente Heemstede is een van
de 38 gemeenten die meedoet
aan dit project. Voor de uitvoering van het project worden preventieadviseurs van ISA Security ingezet.

Buurtauto met burgemeester Marianne Heeremans achter het stuur.

Een gezamenlijke aanpak van
de overheid met hulp van burgers wordt steeds belangrijker. De buurtauto wordt daarom ingezet in wijken en buurten waar veel wordt ingebroken. Een hotspot gerichte ingezet. Aandacht gaat uit naar het
fenomeen herhaald of bijna herhaald slachtofferschap, waarbij
de inbreker terugkomt op hetzelfde adres, dan wel in de directe omgeving daarvan. Tenminste 20% van de slachtoffers
van een woninginbraak heeft te
maken met dit herhaald of bijna herhaald slachtofferschap.
De inbreker kent onder andere
de buurt, vluchtroutes en het type woningen waardoor hij terugkomt. Mensen zijn zich hier vaak
niet van bewust, terwijl het treffen van maatregelen juist dan
belangrijk is.
Start van de actie
Het officiële startschot voor de
actie met de Buurtauto’s Stop
Woninginbraken werd op donderdag 10 juli in Hoorn gegeven door minister Ivo Opstelten van Veiligheid en Justitie. In
Heemstede ging de actie met
de buurtauto afgelopen dinsdag
8 juli van start. Burgemeester
Marianne Heeremans sprak met
de preventiemedewerkers voordat zij op pad gingen.

Vakantietips: gezond op reis met kinderen
Heemstede - De zomervakantie is begonnen! De Reispoli geeft last-minute tips voor
een gezonde reis met kinderen.
Kinderen kunnen door diarree
snel uitdrogen. Bij kinderen jonger dan 3 jaar kan diarree ernstig verlopen. Kinderen lopen
een groter risico op het krijgen
van diarree omdat zij zich niet
goed bewust zijn van hygiëne.
Maatregelen om diarree te voorkomen zijn daarom erg belangrijk. Voor zuigelingen is het geven van borstvoeding de beste
manier om de kans op reizigersdiarree te verkleinen.
Heeft u kind diarree, laat het dan
extra veel drinken. ORS (orale
rehydratie solutie) kan gebruikt
worden om te voorkomen dat
u kind uitdroogt. Stopmiddelen
(zoals loperamide) mogen niet
aan kinderen jonger dan 2 jaar
gegeven worden. Ook bij oudere
kinderen is het niet aan te raden,
omdat zij hierdoor dan weer verstopt kunnen raken.
Het is raadzaam om een arts te
raadplegen in de volgende gevallen:
- Diarree bij zuigelingen
- Diarree met bloed en/of slijm of
met koorts boven de 39°C
- Frequente, waterdunne diarree
langer dan drie dagen
- Bij slecht drinken en aanhoudend spugen
- Bij tekenen van uitdroging, zo-

als sufheid, prikkelbaarheid,
minder plassen.
Check of er voor uw vakantiebestemming vaccinaties
nodig zijn
Als u van plan bent met kinderen
op reis te gaan, kom dan langs
bij De Reispoli voor een advies
over welke vaccinaties uw kind
nodig heeft om goed beschermd
op reis te gaan. Niet alleen voor
verre landen worden vaccinaties
geadviseerd, maar ook voor landen dichterbij huis zoals Turkije
en Egypte.
Ook kinderen die het Rijksvaccinatieprogramma volgen hebben vaak aanvullende vaccinaties nodig voor op reis. In sommige gevallen moeten inentingen uit het vaccinatieprogramma vervroegd worden gegeven.
Bescherm uw kind tegen
insectenbeten
Door muggen overgebrachte
ziektes als malaria en dengue
zijn voor kinderen extra gevaarlijk. Overweeg daarom goed of
een reis naar een malariagebied
met kinderen verstandig is. De
Reispoli kan u hierin adviseren.
Reist u met kinderen naar een
malariagebied, dan zijn maatregelen om muggenbeten te voorkomen bij kinderen extra van belang.
- Laat kinderen zoveel mogelijk bedekkend kleding dragen,
ook overdag.
- Onbedekte delen van de huid

goed insmeren met DEET: vermijd concentraties DEET boven de 30% voor kinderen jonger dan twee jaar beter vermeden worden.
- Laat kinderen slapen onder
een geïmpregneerd muskietennet (klamboe).
Raak geen dieren aan
In veel landen buiten Europa
komt rabiës voor bij zoogdieren
zoals honden, katten en apen.
Rabiës is een zeer ernstige ziekte die op mensen kan worden
overdragen door bijten, krabben
en likken. Omdat kinderen vaak
contact zoeken met dieren hebben zij grotere kans om te worden gebeten. Ook is er risico op
ongemerkte blootstelling, wanneer zij in aanraking komen met
speeksel van een besmet dier.
Laat uw kind geen dieren aanraken, om eventuele besmetting te
voorkomen.
Afhankelijk van uw reisbestemming en de activiteiten die u gaat
ondernemen kan het verstandig
zijn om kinderen van tevoren te
laten inenten tegen rabiës. De
verpleegkundigen van de Reispoli kunnen u hierover adviseren. Mensen die van plan zijn om
in het buitenland met dieren te
gaan werken, wordt geadviseerd
zich te laten inenten.
Zorg voor goede
bescherming tegen de zon
Houdt uw kind zoveel mogelijk uit de zon, met name tussen

Laat u verrassen bij
Brasserie Sanz
Heemstede - Winters en zomers is het goed toeven bij Brasserie Sanz. Het restaurant aan de Jan van Goyenstraat 31 is
uitgerust met een knus interieur dat in de wat killere maanden
uitnodigt om lekker lang te tafelen. In de zomermaanden kun
je prinsheerlijk terecht op het terras. Ook daar is lang en lekker
tafelen geen straf. Het team van Sanz zorgt dat u het een avond
lang naar uw zin heeft als u kiest voor een diner. Wilt u alleen
een koel glas rosé (of anders) nuttigen en de dag doorpraten met uw beste vriendin (of anders)? Dat kan natuurlijk ook.
U bent van harte welkom bij deze brasserie met een heerlijke
afwisselende kaart. En vergeet het verrassingsmenu niet, een
echte aanrader. Drie gangen verrast worden kost u 25,-; voor
29,50 euro geniet u van het zesgangenmenu. De menukaart
voor a la carte is weer vernieuwd dus alle reden om bij Sanz te
gaan eten. Lekkere gerechten voor een betaalbare prijs.
Kijk ook eens op: www.sanz.nl.
Reserveren is aan te raden en kan uitsluitend telefonisch 0235291892.

Expositie: Kleurrijk Haarlem,
Outsider Art
Regio - De KunstBaan is een
kleine groep schilders met een
verstandelijke beperking en is
een onderdeel van Stichting De
Baan. Zij krijgen les van vrijwilligers met een kunstzinnige achtergrond en werken met verschillende materialen en technieken. Sinds 2012 werd een
aantal keren geschilderd met als
thema ’Plekken die we allemaal
kennen in Haarlem’. Zo werd de
plattegrond van Haarlem uitgewerkt in lijn- en kleurvlakken.
Verder stond op het programma
’De Stadhuispoort’ en ’De Haarlemmerhout’. Al deze schilderwerken met het thema Haarlem
leidden bij De Baan tot het idee
om de werken te exposeren in de
Kloostergangen. Iedereen is dan
ook trots dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. De kleurrijke werken van de KunstBaanzijn vanaf maandag 4 augustus
t/m vrijdag 29 augustus te bezichtigen onder de titel Kleurrijk

Haarlem, Outsider Art. Het adres
van De Kloostergangen is Grote
Markt 2, de ingang is links naast
de stadhuistrap. De Kloostergangen zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00
uur en de toegang is gratis.
Voor meer informatie:
www.stichtingdebaan.nl.

11.00 en 15.00 uur. Zorg voor
hoofdbedekking en gebruik een
zonnebrandcrème met een extra
hoge beschermingsfactor (minimaal factor 15). De Reispoli is
een samenwerkingsverband tussen Travel Health Clinic Spaar-

ne en GGD Kennemerland. We
beschikken over veel medische
kennis en deskundigheid op het
gebied van vaccinaties. Kijk voor
meer informatie op www.dereispoli.nl. Een locatie in de buurt is
het Spaarne in Heemstede.

06 de Heemsteder

• 16 juli 2014
Piet Hulsbos
geeft concert
in Grote Bavo

Foto: Bart Jonker Productions © 2014.

Heemstede – De Heemsteedse organist Piet Hulsbos geeft
op zondag 20 juli een concert
op het historische koororgel
in de Grote of St.-Bavokerk te
Haarlem.
Voor deze gelegenheid stelde hij een interessant programma samen met werk van
Spaanse en Italiaanse componisten uit de 17e eeuw.
Het concert begint om 15.00
uur en is gratis toegankelijk. Dit zondagmiddagconcert
wordt georganiseerd door de
Vereniging Vrienden van de
Grote Kerk.
Piet Hulsbos is de organist van
de Oude Kerk te Heemstede
en dirigent van verschillende
koren in de regio, waaronder
de COV IJmuiden.

Culinaire Tour de France bij Les Cocottes
Regio – Lekker genieten van Franse culinaire genoegens die
je doen wanen alsof je op vakantie in Frankrijk bent. Maar
als God in Frankrijk leven met de Franse delicatessen kan nu
heel dichtbij. Bij Les Cocottes bijvoorbeeld, aan de Bennebroekerlaan 75 in Bennebroek. Afgelopen maandag op de
‘Quartorze Juillet’, de Franse nationale feestdag, vond de
officiële opening plaats, waarbij zelfs de Franse topkok Alain
Caron persoonlijk zijn boek kwam signeren. Ook een snoek,
de beroemde Citroën DS, was voor deze gelegenheid van stal
gehaald. Een gesprek over het culinaire leven in Frankrijk en
de landen rond de Middellandse Zee, met eigenaren Peter en
Sonja Michel.
Peter en Sonja Michel zijn geen
onbekenden in de horeca. Zij
waren eerder werkzaam in restaurant De Keuken in Haarlem
waar Peter chef-kok was en bestierden 9 jaar pannenkoekenhuis ’t Elfenbankje aan de Haarlemmerhout. “Dat hebben we
met heel veel plezier gedaan,
maar we misten wel een beetje de Franse culinaire insteek
in het pannenkoekenhuis”, vertelt Sonja. “Daarom zijn we delicatessen en Franse specialiteitenzaak ‘Les Cocottes’ begonnen.” “We zijn zelf dol op Frankrijk en komen er ook graag”, vult
Peter aan. “De laatste keer waren we in de Loirestreek, een
van onze favoriete bestemmingen. Ook de beleefdheid van de
Fransen spreekt ons aan. We waren een keer op een plaatselijk
Frans marktje waar een bestelbusje stond met de schuifdeur
open. Alle Fransen stonden daar
keurig in de rij op hun beurt te

Bewegen bij
Casca

Heemstede - Kent u de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB)? Als u minimaal
vijf dagen per week 30 minuten
matig intensief beweegt, voelt u
zich fitter en bent u meer ontspannen. Bij Casca kunt u kiezen

wachten: niemand drong voor.
Allen begroetten en kusten elkaar. Uit dat busje kwamen allerlei soorten geitenkaasjes van
Pouligny Saint-Pierre in diverse
rijpingen tevoorschijn afkomstig
van een boerderij. Heerlijk! Maar
ook de Bourgognestreek bekoort ons en heeft ons hart veroverd. Bourgognewijn hoeft niet
te imponeren: daar moet je gewoon van genieten.”
Sonja: “wij voeren voornamelijk
Franse delicatessen, maar hebben ook andere heerlijkheden uit
de naburige Middellandse Zeelanden, zoals Italië, Portugal en
Spanje. Zo hebben we een heerlijke milde olijfolie uit Baskenland en die is echt uniek. We verkopen alleen maar lekkere dingen: ons hele assortiment is gebaseerd op authentieke topsmaken en elegantie.
Naast deze producten, hebben
we maaltijden om mee te nemen,
bereid door Peter. Toen we voriuit diverse cursussen waar bewegen in centraal staat. Bijvoorbeeld Kundalini yoga, pilates en
Chi Kung. De cursussen starten
in september. Informeer bij Casca naar de bijzonderheden en
mogelijkheden. Opgave: www.
casca.nl. Hier vindt u trouwens
ook meer informatie. Of belt u op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. (023) 548 38 28 kies 1.

ge week opengingen, hadden we
‘coq au vin’. We kregen uitzinnige reacties op Facebook, zo lekker vonden de mensen het. Echte Franse stokbroden van Menno, Franse ‘charcuterie’ vleeswaren en het vermaarde kaasassortiment van L’Amuse Fromagerie. Er zijn boerenkaasjes van
rauwe melk, maar ook gepasteuriseerde kazen. Onze toonbank is gevuld voor fijnproevers.
Mooie wijnen. En zoals de naam
al zegt, wordt hier de ‘cocotte’
verkocht, de befaamde gietijzeren stoofpan. Wij hebben ze van
het merk Lava Cooking met levenslange garantie. Hoe meer je

met zo’n pan kookt, hoe lekkerder alles wordt.
Omdat we net open zijn hebben we voor onze klanten in de
maand juli een leuke actie. Bij
de eerste aankoop krijgt iedereen een zakje handgemaakte
Madeleine cakejes.” Tijdens het
interview komt Josephine Kramer binnen, een Française die
hier woont. Ze is dolenthousiast over de winkel. Zelfs de Fransen komen dus hier. Les Cocottes bevindt zich aan de Bennebroekerlaan 75 in Bennebroek,
tel. 023 – 8222800. Meer informatie op de website www.lescocottes.nl, die naar de Facebookpagina leidt.
Bart Jonker

INGEZONDEN

Advocaatskosten om openbaarheid van
raadsvergaderingen te verhinderen
In oktober 2010 had ik een (schriftelijk) verslag
nodig van een raadsvergadering, als bewijsstuk
in enkele rechtsprocedures. Ik heb dat verslag
bij B&W van Heemstede aangevraagd, met een
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob). Bij de raadsvergadering was een (duurbetaalde) griffier aanwezig geweest. Dus ging ik
ervan uit dat die een verslag had gemaakt.

Ik heb onlangs, met een beroep op de Wob, de
declaraties van advocaat Binnerts in deze zaak
opgevraagd. Die declaraties blijken uiterst simpel te zijn: “honorarium: Euro X”, plus twee opslagen (kantoorkosten (5%) en BTW (21%)). Die
declaraties vermelden noch welke werkzaamheden advocaat Binnerts heeft verricht noch hoeveel uren hij daaraan heeft besteed.

Dat laatste was niet zo, berichtten B&W mij. De
baan van griffier is in Heemstede dus een (duurbetaalde) sinecure. Het verslag moest daarom
speciaal gemaakt worden. En daarvoor brachten
B&W mij 180 euro aan leges in rekening. Ik heb
B&W laten weten dat die legesheffing illegaal is.
En dat werd vervolgens bevestigd door de Rechtbank Haarlem.

Voor het hoger beroep heeft advocaat Binnerts
ca. 6.000 euro gedeclareerd. Voor dat bedrag
hebben B&W dus een legesheffing van 180 euro binnengehaald. Vervolgens hebben B&W mede een cassatieberoep ingesteld, hoewel dat hun
financieel niets meer kan opleveren. Daarvoor
heeft advocaat Binnerts ca. 3.000 euro gedeclareerd. In totaal: ca. 9.000 euro aan advocaatskosten voor de gemeente, wegens een legesbedrag
van 180 euro.

B&W hebben daarop een advocaat in de arm
genomen – mr J.C. Binnerts – die hoger beroep
heeft ingesteld, bij het Gerechtshof Amsterdam.
Dit hof gaf B&W gelijk. Ik heb tegen die uitspraak
cassatieberoep bij de Hoge Raad ingesteld, en
ook B&W hebben dat gedaan. De Hoge Raad zal
over ca. een half jaar uitspraak doen.

En dat alles dus om de openbaarheid van raadsvergaderingen tegen te gaan. Is dat goed bestuur? Door wie en hoe worden hier de belastinggelden van de burgers verspild?
Mr ir Henk S.M. Kruijer, Heemstede
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Voor de zomerlens:
de Kaardebol
Heemstede – Kaardebol, ook wel Kaardedistel of
Dipsacus. Dat is de naam die deze bijzondere plant heeft
gekregen. “Niet zonder handschoenen aan te pakken”,
vertelt fotografe Marenka Groenhuijzen, “maar wel
decoratief. Ze kunnen per plant wel 13 bollen hebben
en tweeënhalve meter hoog worden. Soms groeien ze
de hemel in. De bloemen zijn een genot voor de bijtjes
en hommels.
Foto: Marenka Groenhuijzen.

Vlnr: John Overbeke, Janine en Peter van der Geest en Marijke Overbeke.

Boretti BBQ gewonnen bij
Keurslager Van der Geest
Heemstede - Ze winnen net als
de meeste mensen, nooit wat,
tot ze meededen met de lootjes van Keurslager Peter van der
Geest aan de Raadhuisstraat. Bij
aankoop van artikelen bij deze keurslager krijgt u een lootje mee. Laat nou uitgerekend
de familie Overbeke de hoofdprijs, een originele Boretti barbecue winnen. Ze konden nog kiezen ook. Op gas of op houtskool,
maar de ervaren BBQ man John
Overbeke wilde de echte houtskool BBQ. Laat die nu net uitverkocht zijn, de gas BBQ was er
nog wel, maar er gaat, volgens
John, niets boven houtskool.
Dus een enkel weekje wachten, dat is geen probleem want

de oude doet het nog prima en
daar mag de dochter nog even
op wachten. Mevrouw Overbeke,
Marijke, koopt veel vlees bij de
keursklager. Niet alleen voor de
BBQ maar ook voor kerst en alle familiefeesten als ze wat speciaals klaar wil maken. Want dan
eten ze met de hele familie en
iedereen zorgt mee. De een voor
de groenten, de ander voor het
dessert, maar Marijke zorgt altijd voor het vlees. Procureur is
varkensvlees. Specifiek het hals/
schouderstuk van de varkensrib
zonder been, dat is haar favoriete stuk vlees ook op de BBQ.
Ze heeft met de keurslager Peter van der Geest ontdekt dat
de stokjes vlees onmisbaar zijn,

maar dat je juist grotere stukken
vlees heel goed kan bereiden op
een BBQ. Zeker op een houtskool gestookte, waar het vlees
toch wat lekkers meekrijgt van
de rook. Daarnaast gaat ze het
deze zomer proberen met ribeye, een licht gemarmerd mals
stuk rundvlees. Cote du boeuf,
een heerlijk stuk runderrib aan
het been wat minimaal 3 weken
is gerijpt. Lekker naturel meenemen en thuis insmeren met grove gemalen pepertjes en grof
zeezout en een klein beetje olijfolie. Peter kan zo wel doorgaan
met zijn grote stukken vlees, u
vindt ze in de smakelijk opgemaakte toonbanken.
Ton van den Brink

Met 100 man op de foto!

T-line jeugdweken weer groot succes
Heemstede - Het is een andere tijd. Maar niet alles verandert. De
tennis jeugdweken in Groenendaal zijn al jaren een groot succes.
Afgelopen week kwamen ruim 45 deelnemers en een groep van
10 trainers en begeleiders in actie. Op de baan, in de kantine en in
het bos. Op dinsdag ging het even mis. De hele dag regen. Daarom is toen uitgeweken naar de tennishal van T-line in Cruquius.
Naast de pech was dat ook wel weer een toevallig gelukje.
In de eerste week van de lagere schoolvakantie organiseert Tline drie jeugdweken tegelijk. Naast de week bij tennisvereniging Merlenhove op Groenendaal is er ook een trainingsweek in
Hoofddorp, bij tennisvereniging in de den Boogaerd én een tennis driedaagse in de eigen hal voor de allerjongsten. Door de regen kwam iedereen op dinsdag bij elkaar! Natuurlijk hét moment
om iedereen tegelijk op de foto te zetten.
De week in Heemstede stond onder leiding van de trainers Ymco, Thomas en Stefan.Ymco: “Het was weer helemaal top. Met
het weer was het soms even schakelen maar het was één groot
feest.”
Mirjam en Frithjof zorgden de hele week voor het eten en drinken en dat de banen weer op tijd droog waren zodat er toch gespeeld kon worden.

16 juli 2014
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KOM IN MIJN TUIN!

Aardappelen en viltstiften
Vlnr: Jan Wester, directeur WOH Elisabeth Wils, Willie Chermin WOH en Annelies Wester.

“Ga toch klussen man!”

Klusvrijwilligers afscheid
bij Welzijn ouderen
Heemstede – Annelies Wester
begon in 2003 bij WOH, Welzijn
Ouderen Heemstede, als vrijwilliger op kantoor. Telefoon aannemen en wat je noemt lichte kantoorwerkzaamheden. Ze zat gelijk in het hart van de organisatie,
bleef altijd rustig, ook op hectische momenten en bleef altijd de
vriendelijkheid zelve. Daar bereik
je veel mee. Ze kwam in 2003 net
in de periode dat er nog veel met
lijsten gewerkt werd maar ook
al veel met de computer. Dat zal
ze in Doetinchem wel misen, ze
heeft er nog geen welzijnsorganisatie ontdekt. Thuis zei ze wel
eens tegen haar man, Jan, dat er
veel vraag was naar klusjeswerk.
Ga toch klussen man! Zo begon
Jan Wester met de klussenbank.
In en om het huis. Een spijker in
de muur, een lampje indraaien.
Bij de renovatie van de flats in

de Provinciënlaan werd het bijna
werken. Daar heeft hij met zijn
maatje talloze rolgordijnen opgehangen. De tamtam ging van galerij naar galerij. Oh, wat fijn dat
u er bent, eerst even een kopje
koffie? Dat schiet niet op dus het
werd al snel eerst even aanpakken en dan het praatje bij de koffie. Er zit ook een boeiend sociaal
aspect aan. De klusjesman houdt
zijn vrijheid als vrijwilliger maar
je moet iemand die op zaterdagochtend door het bed is gezakt, geen 14 dagen laten wachten. Dat het niet altijd leuk wordt
vertelt Jan over die mevrouw die
wat snoeiwerk had. Ja weet u, eigenlijk wacht ik op mijn zoon die
nog uit Amerika moet komen.
Snoeit u wel goed? Jan kreeg
een naar gevoel bij dat gesprek
en was blij dat die mevrouw tenslotte zei wel te wachten tot haar

Ravage op de Lanckhorstlaan
Heemstede - Bij een zwaar verkeersongeval in Heemstede is
vrijdagochtend 11 juli een vrouw
gewond geraakt. Rond kwart
voor acht ging het mis op het
kruispunt van de Bronsteeweg
met de Lanckhorstlaan. De bestuurder van een busje probeerde tevergeefs een personenwagen te ontwijken. Het busje ramde vervolgens vol een verkeerslicht dat hierdoor knakte. De bestuurster van de personenwagen
raakte een paaltje.
Hulpdiensten kwamen ter plaatse en de bestuurster van de personenwagen is door hen voorzichtig gestabiliseerd waarna ze
naar het ziekenhuis is overgebracht voor verdere behandeling. De bestuurder van het busje kwam met de schrik vrij. De

schade aan beide voertuigen en
de verkeerspalen was groot. De
Lanckhorstlaan was door het on-

zoon terug kwam. Leuke jaren
heeft Jan gehad met het klussenteam van zes man, waaronder enkele computerhulpen. Ze
zijn niet concurrerend met bedrijven. Eerder aanvullend, want
een kraanleertje van een kwartje
vervangen door een bedrijf kost
al gauw met voorrijden zeker 50
euro. WOH rekent 7,50 per uur,
gedeeltelijk voor onkosten van
de klusjesman en voor WOH. Jan
doet geen computer werk, daar
heeft hij twee collega’s klusjesmannen voor die helpen bij problemen met uw computer, laptop, tablet of mobiele telefoon.
Of bij het in gebruik nemen van
een nieuwe internet-of televisieverbinding of het aansluiten van
een printer. Ze kunnen ook uitleg geven in het gebruik van uw
apparaat. Handig!
Ton van den Brink
geval tussen de Bronsteeweg en
de Heemsteedse Dreef afgesloten voor al het verkeer. Een bergingsbedrijf heeft beide wagens
later in de ochtend opgehaald.

Op 3 juli zijn de Frieslanders gerooid. De aardappelen die door
de kinderen weken geleden zijn gepoot. Spannend, want degene met de hoogste opbrengst, dat wil zeggen met de meeste
aardappelen, wint een kleinigheid.
De zomervakantie is nabij. Sommige kinderen gaan al op vakantie. Ook al heel spannend. Voldoende verklaring voor het feit dat
de jonge tuinders wel héél erg opgewonden aan deze les zijn
begonnen.
Maar alvorens met rooien te beginnen moeten er eerst andere
werkzaamheden worden verricht. Er moet worden geschoffeld,
gewied en gezaaid. Afgelopen week is het onkruid weer goed
gegroeid. Met het oog op de komende vakantieperiode moet er
echt heel goed worden geschoffeld.
Na het schoffelen en wieden wordt weer radijs, die pittige rode bolletjes van ongeveer 2 cm in doorsnede, gezaaid op dezelfde plek waar al eerder radijs is gezaaid en geoogst. In de zomer duurt het ongeveer 4 weken totdat radijs kan worden geoogst. Radijs moet je niet te groot laten worden want dan zijn ze
niet meer zo lekker.
Radijs behoort tot dezelfde familie als bloemkool, boerenkool,
koolrabi, broccoli en spruitjes. Wij zijn gewend deze groente
eerst te koken voordat we ze eten. Radijs eten wij rauw, maar
wel gewassen natuurlijk.
Let op: ter voorkoming van plantenziekten kun je niet alle groente telkens op dezelfde plek zaaien of poten.
Jongens en meisjes van een jaar of twaalf kunnen nogal ongeduldig zijn. Terwijl sommigen nog niet klaar zijn met wieden zijn
anderen, met rubberen handschoenen aan (dat wel), al aardappelen aan het uitgraven. Daar wordt een stokje voor gestoken. “Eerst wieden en zaaien en dan pas oogsten”, spreekt juffrouw Mik streng.
Maar dan, eindelijk, is het grote moment aangebroken! De aardappelen mogen nu echt worden geoogst. De jongens en meisjes graven en graven en graven. Er vormen zich grote stapels
aardappelen. Schichtig wordt opzij gekeken of er hogere bergjes aardappelen dan die van jezelf liggen.
Dan is het tijd om te tellen. “Ik heb er vijfentwintig.” “Ik veertig.”
“En ik drieëndertig.” “Tellen die kleintjes ook mee?” “Ja, die ook.”
Dan wordt door juf Mik uitgezocht wie de meeste aardappelen
heeft geoogst. Dat blijkt Gijs, 12 jaar, te zijn. Hij heeft 65 aardappelen gerooid. Een hele prestatie! Gijs mag uit een aantal cadeaus ééntje uitkiezen. Het wordt een mooie set viltstiften. Kan
goed van pas komen in het nieuwe schooljaar.
Op de website www.kominmijntuin.com is informatie over de
tuinen beschikbaar.
Theo Duijs

Kijk met andere ogen naar kunst

Foto: Michel van Bergen

Heemstede - Bent u nieuwsgierig naar oude culturen? Na het
volgen van een van de cursussen
Kunst en Cultuur bij Casca bekijkt u kunstvoorwerpen, steden
en bevolkingsgroepen met heel
andere ogen!
Vanaf september starten de cursussen Klassieke Mythologie van
docent Henk Huurneman (12

lessen op dinsdagavond vanaf
16 september) en Oude culturen
van het Nabije Oosten en Anatolië van docente Diana de Wild (8
lessen op maandagmiddag vanaf 29 september.) Aanmelden via
www.casca.nl. Hier vindt u ook
meer informatie. Of belt u op
werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel. (023) 548 38 28 kies 1.
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Parlez vous
Français?
Heemstede – Bij Casca
staat een aantal cursussen
Frans op het programma. De
cursus Frans voor beginners
begint op dinsdagmorgen 2
september. U leert de taal
op een leuke manier, aan de
hand van Franse gewoonten
en gebruiken, gebieden en
liedjes.

Dichtbij genieten kan ook…

Comfortabel kamperen op
Kennemer Duincamping de Lakens

“We hebben 290 vaste staanplaatsen en 700 toeristische
plekken”, legt Winniefred van
der Vlugt, hoofd receptie van
de Lakens, uit. “Ik werk hier al 7
jaar en ben op mijn 6e als kind
al geweest. Deze camping onderscheidt en profileert zich als
uniek met het accent op luxe,
comfort, gemak en kwaliteit.
Voor meer comfort en luxe hebben we 10 beachlodges, op palen met een veranda. Deze bestaan zo’n 6 jaar. De lodges zijn
omhuld met stevig canvas en
van alle gemakken voorzien, zoals een ligbad, een eigen toilet,
een Senseo koffiemachine, een
dvd/tv-set en een houtkachel.
Daarnaast worden deze lodges
dagelijks schoongemaakt door
een schoonmaakploeg. Naast
deze beachlodges bieden wij
ook een luxe retrotrailer: een
Amerikaanse soort camper met
aluminium coating die voort-

kwam uit de vliegtuigindustrie
met een echte ‘vintagelook’. Zelfs
de Amerikaanse brievenbus ontbreekt niet, ten behoeve van het
dagelijks bezorgde lokale dagblad: een extra service voor onze
gasten. In plaats van een Senseo
zijn deze retrotrailers voorzien
van een Nespresso-apparaat
en Sony Bravia televisies. Alles
is in de sfeer: onze verschillende faciliteiten hebben we ludiek
in Amerikaanse schoolbussen
ondergebracht. We hebben bijvoorbeeld een spa- en welnessbus. Je kunt bij ons naar de surfschool en powerkiten (je voortbewegen met een grote vlieger).
En 1 keer in de week kunnen onze gasten mee met een leuk programma van de reddingsbrigade
Bloemendaal voor 7,50 euro. Erg
interessant om te doen en tegelijkertijd nuttige voorlichting. En
zo sponsoren zij gelijk het goede werk van de reddingsbriga-

de.” Tijdens het gesprek wordt
een retrotrailer gepasseerd. Erik
Biel met zijn 16-jarige zoon Mark
zijn zojuist gearriveerd uit Leusden. “We zijn hier 2 weekjes voor
de Haarlemse Honkbalweek die
startte op 11 juli”, legt vader Erik
uit. “Ik kwam hier al als kind omdat mijn tante in Haarlem woont:
het blijft gewoon een prachtige
omgeving.” Zoon Mark: “Ik speel
honkbal eerste klasse als pitcher.
Honkballen doe ik al vanaf mijn
6e jaar. Dus het wordt een spannende en sportieve week. Maar
ook een van lekker luieren en
naar het strand, hoor!” Om dit
kracht bij te zetten gaat Mark

Kennemer Duincamping de Lakens, Zeeweg 60, 2051 EC Bloemendaal aan Zee. Tel.: 0235411570, e-mail: delakens@kennemerduincampings.nl. Meer informatie over Kennemer Duincampings, op www.kennemerduincampings.nl of op Facebook
en Twitter.
Bart Jonker

Foto: Bart Jonker Productions © 2014

Regio – De Heemsteder toert deze maand langs enkele campings in de omgeving. Op zoek naar vakantiegangers die zich
amuseren in eigen land of zelfs in hun eigen regio. Deze keer
een bezoek aan Kennemer Duincamping de Lakens, prachtig gelegen in de duinen aan het strand van Bloemendaal. De
Lakens behoort tot de groep Kennemer Duincampings, die
buiten Bloemendaal ook nog campings beheert in Geversduin
en Bakkum. De camping is prachtig en biedt vele faciliteiten.
Alles ziet er even uitnodigend uit.

voor de foto alvast in de hangmat liggen, die standaard bij de
retrotrailer wordt geboden. Bij
terugkomst bij het restaurant
zitten de broers Joost en Daan
Speelman van het cabaretduo
Speelman en Speelman op het
terras te genieten van het zonnetje. “Van de Heemsteder? We treden ook in Heemstede op in Theater de Luifel, op vrijdag 17 april”,
lachen de broers. Even een fototje schieten en een afspraak maken voor een eventueel toekomstig interview. Zo leuk is nu een
camping bezoeken!

Wilt u graag lezen en schrijven in het Frans? Les cours
Frans conversation 3 sont
donnés en français dans une
ambiance conviviale. Start:
woensdagmorgen vanaf 3
september.
Deze cursus Frans 4 is geschikt voor wie enkele jaren (max. 3 à 4 jaar op de
middelbare school) ervaring
heeft met de Franse taal.
Vindt u het leuk om te lezen
in het Frans, dan is de Franse
leeskring iets voor u. Samen
met docente Marie-Christine
de Graaff worden deze keer
in 5 bijeenkomsten boeken
gelezen en een film gekeken
van schrijfster Marguerite
Duras die op 4 april 100 jaar
zou zijn geworden. De voertaal is Frans. Het wordt zeker niet van u verwacht dat u
vloeiend Frans spreekt. Wel
dat u het boek in het Frans
leest en dat uw spreek- en
luistervaardigheid voldoende zijn om actief te kunnen
deelnemen.
De Franse cursussen worden gegeven bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96. De
Franse Leeskring is bij Casca in activiteitencentrum
de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, beiden in Heemstede. Aanmelden kan nu al:
www.casca.nl. Hier vindt u
ook meer informatie. Of belt
u: tel. (023) 548 38 28 kies
1 op werkdagen tussen 9 en
12 uur.

Met ‘Fitte Start’ een gezonde leefstijl voor het hele gezin
Heemstede - Op 3 september
start in Heemstede het beweegprogramma Fitte Start,
dat bedoeld is voor ouders
met hun kind van 0 t/m 4 jaar.
Door samenwerking, voorlichting, begeleiding en een passend beweegaanbod zorgt Fitte
Start voor een bijdrage aan een
gezonde en actieve leefstijl. Het
programma bestaat uit 9 sportoriëntatielessen: 3 lessen ouder/kind gymnastiek bij gymnastiekvereniging GSV Heemstede,
3 lessen ouder/kind zwemmen
in het zwembad van Sportpla-

za (Groenendaal Sportpark) en
3 bijeenkomsten ‘Beweegkriebels’. De cursus Beweegkriebels geeft informatie over het
belang van bewegen, en praktische tips en voorbeelden. Daarnaast is er aandacht voor voeding en gedrag tijdens 3 bijeenkomsten ‘Groeien naar Gezond
Gewicht’. Tijdens deze voorlichtingen bij de Opvoedpoli krijgen
ouders en verzorgers op een interactieve manier praktische informatie aangereikt om te werken aan een gezonde leefstijl
voor het hele gezin.
De eigen bijdrage bedraag 30

euro voor het volledige programma.
Het programma Fitte Start is een
gezamenlijk initiatief van De Opvoedpoli, Voedingsadviesbureau
de Winter, Sportservice Haarlemmermeer, Sportservice Heemstede- Zandvoort, Gymnastiekvereniging OSS Zandvoort, GSV
Heemstede, SV Pax Haarlemmermeer, Sportplaza Groenendaal Heemstede,
Centerparcs Zandvoort en Sportfondsen Haarlemmermeer.
Kijk ook op www.fittestart.nu.
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Boven in de Waag is het Zomer!

Regio - De komende 4 weken exposeren 16 leden van KZOD (een van de oudste kunstenaarsverenigingen in ons land) op hun eigen plek namelijk in het historische gebouw
de Waag aan het Spaarne. Het bijzondere aan deze expositie? Onder de titel ‘Boven is het
Zomer’ worden circa 50 - veelal kleinere – kunstwerken (waar altijd wel een plaats voor
te vinden is) voor aantrekkelijke prijzen (maximaal 250 euro per kunstwerk) aangeboden.

De 16 beeldend kunstenaars exposeren hun schilderijen en ruimtelijk werk vanaf donderdag 17 juli tot en met zondag 10 augustus in de expositiezaal op de 1e verdieping van de
Waag. De diverse werken van deze 16 kunstenaars vertonen ondanks onderlinge verschillen qua stijl, kleurgebruik en uitwerking ook een duidelijke ‘Waag signatuur’. Een signatuur die zich het best laat omschrijven door begrippen als sfeer en intensiteit. In een aantal schilderijen en beelden staan natuur en mens centraal, maar alle werken zijn duidelijk geinspireerd door zomerse taferelen waarbij kleur en licht een prominente rol spelen.

Mary Admiraal.

De exposerende kunstenaars zijn: Mary Admiraal, Gosia Bolwijn-Wiese, Marion Boon, Vera
Bruggeman, Rob van Bruggen, Hans Duivenvoorden, Hanneke Franken, Ad van Luijk, Eveline Hardeman, Yvonne Kok, Franklin Meijer, Jacqueline van Rosmalen, Loes Stalpers, Marjanne Termorshuizen-Arts, Cora Verhoog en Jose van Waarde. De openingstijden van de
Waag zijn donderdag t/m zondag vanaf 13.00 tot 17.00 uur. Een feestelijke opening vindt
plaats op zondag 20 juli om 16.00 uur. Zie ook de website: www.kzod.nl.

Tentoonstelling ‘Arctic’
Strand op Ameland, Hans Duivenvoorden.

Expositie
bij Sanquin
Bloedvoorziening
Heemstede - Van 16 juli tot 17 september is de tentoonstelling ‘Arctic’ te zien van André en Anita Gilden in de Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1 te Heemstede. Bij het Noordpoolgebied denk je vooral aan sneeuw en ijs, maar er is natuurlijk veel
meer! De foto’s van de verschillende landschappen en dieren
uit Spitsbergen, IJsland, Canada en Japan benadrukken juist de
verscheidenheid. De expositie is gratis te bezoeken tijdens openingsuren van de Bibliotheek.
Bescherming van
Noordpoolgebied
André en Anita Gilden: “Het
is enorm belangrijk om de
schoonheid van deze omgeving
te tonen, immers met de te verwachten klimaatverandering is
een groot deel van dit gebied
en zijn dierlijke bewoners in gevaar. De hoop is dat door het tonen van de schoonheid van deze wereld, het mensen aanzet
tot leveren van de benodigde
inspanningen voor het beschermen van dit unieke gebied.”
Wonderlijk gebied
Het licht in het Noordpoolgebied is altijd van een speciale kwaliteit. Het zachte licht
van de witte, grijze en blauwe kleurtonen kan makkelijk veranderen in roze, paarse
en oranje. Maar het Noordpoolgebied is niet alleen mooi, het is ook hard en zwaar.
Het is bijzonder hoe dieren zich aan deze omgeving hebben aangepast.
André en Anita Gilden zijn beiden werkzaam als natuurfotograaf en videograaf. Zij
exposeerden eerder in de Bibliotheek en op diverse internationale natuurfestivals in
Frankrijk en België. Beelden en verhalen worden gebruikt voor publicaties in weekbladen en op kalenders; videofragmenten worden gebruikt voor tv-series.
Meer informatie via www.andregilden.nl en via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl

Regio - Winnie van Soest exposeert
tot eind september bij Sanquin Bloedvoorziening. Zij woont in Nieuw-Buinen (Drenthe) en is aangesloten bij
het Kunst Kollektief Borger-Odoorn.
Winnie is begonnen in de mode, later nam zij teken- en schilderlessen.
Haar werk bestaat vooral uit bomen en bossen, met veel kleur
zorgt ze voor een dromerige sfeer. Ook maakt zij dierenportretten in opdracht. De expositie bij Sanquin hangt 3 maanden en
biedt daardoor de donor, die vrijwillig een halve liter bloed of
plasma afstaat, steeds iets nieuws.
Kom eens kijken, dit kan op maandag-, dinsdag- en donderdagavond van 20.15 tot 21 uur en dinsdag tot en met vrijdagochtend
van 11.15 tot 12 uur. Het adres is Boerhaavegebouw, terrein KG
locatie Zuid, Haarlem, 3e verdieping.
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Een actie van Landschap Noord-Holland

Sponsor uw favoriete zoogdier
Regio - Vanaf nu kan iedere
Noord-Hollander zijn eigen favoriete zoogdier sponsoren. Met
meer dan 50 soorten is er keuze genoeg. Een actie van Landschap Noord-Holland en de
Noordhollandse
Zoogdierstudiegroep (NOZOS). Bedoeld
voor het maken van een prachtige nieuwe atlas: de Noord-Hollandse Zoogdierenatlas. Sponsors ontvangen als tegenprestatie vermelding van hun naam
bij hun favoriete soort in atlas
en een gratis exemplaar van de
prachtige uitgave. Alle gegevens,
bijzonderheden en prachtige foto’s van de Noord-Hollandse
zoogdieren zijn verzameld door
duizenden vrijwilligers.
Sponsoractie
Landschap Noord-Holland en
NOZOS financieren, samen met
een groot aantal andere natuurorganisaties, deze uitgave. Maar
dat is niet genoeg. Voor de rest
van de financiering doen de organisaties een beroep op particulieren, bedrijven en organisaties om dit initiatief te steunen.
Noord-Holland kent vele soorten
zoogdieren. Ieder soort met zijn
eigen unieke kenmerken. Landschap Noord-Holland maakt het
mogelijk een favoriet zoogdier te

schijnt eind november. Geïnteresseerden kunnen alvast voorinschrijven via de webwinkel van
Landschap Noord-Holland www.
landschapnoordholland.nl/webwinkel.

sponsoren. Sponsors verbinden
zo hun naam aan hun favoriete
zoogdier en ontvangen een gratis exemplaar van het boek. De
naam van de sponsor verschijnt
in de atlas bij de gekozen soort.
Zoogdierenatlas Noord-Holland
De zoogdierenatlas wordt mooi
vormgegeven en bevat interessante beschrijvingen, prachtige foto’s en kaartjes met waar
de soorten zijn te vinden. Samen met wetenswaardigheden
over historie, landschap, onderzoeksmethoden en beheer
en bescherming. De atlas ver-

Noord-Holland maakt zich
sterk voor een beter milieu
Regio - “Vooral op het gebied van luchtkwaliteit is het tijd geworden om niet langer alleen de norm, maar ook de gezondheid centraal te stellen”, aldus gedeputeerde Milieu, Tjeerd
Talsma, van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Holland hebben op 8 juli ingestemd
met het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018.
Iedere vier jaar legt de provincie vast waarop zij haar milieubeleid richt. De basis is altijd het nakomen van wettelijke
regels en normen. In het Ontwerp Milieubeleidsplan 20152018 zet de provincie daarnaast
in op meer toepassing van duurzame, gezonde en veilige ontwikkelingen en het stimuleren van innovatieve oplossingen
voor milieuopgaven.
Wettelijke normen
Sinds 2013 worden milieuvergunningen in opdracht van de
provincie en gemeenten verstrekt door omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten zoals de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
en de Milieudienst IJmond. Indien nodig treden zij ook handhavend op. Hierdoor is kennis op
het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving beter gebundeld. Ook de specialistische kennis op de verschillende milieuvakgebieden is hier-

door binnen één dienst geconcentreerd, wat de kwaliteit van
hun taken en diensten ten goede komt.
In het Ontwerp Milieubeleidsplan 2015-2018 spreekt de provincie de ambitie uit om, met
name op het gebied van luchtkwaliteit, maatregelen voor te
stellen die verder gaan dan de
wettelijke normen voorschrijven.
Duurzame, gezonde en
veilige ontwikkelingen
Milieubeleid en de uitvoering
daarvan is een verantwoordelijkheid van verschillende overheden en raakt verschillende portefeuilles als Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Wonen
en Water. De kennis over concrete oplossingen en de toepassing daarvan ligt vooral bij bedrijven en organisaties.
Talsma: “Met elkaar in gesprek
gaan om kennis te delen en gezamenlijke ambities te bepalen is
dan de enige weg. We doen dat

Voor wie?
De zoogdierenatlas is een gevarieerd boek voor iedereen met
hart voor zoogdieren in NoordHolland. Zowel voor de beginnende zoogdierliefhebber als de
geoefende expert of beleidsmaker. Iedereen kan meedoen met
de sponsoractie: particulieren,
bedrijven en verenigingen. Particulieren betalen € 75. Bedrijven en verenigingen kunnen in
overleg met Landschap NoordHolland bepalen welk bedrag en
welke soort zij willen sponsoren.
De tegenprestatie is vermelding
van het logo in de atlas en bedrijven en organisaties ontvangen een gratis exemplaar van de
atlas.
Hoe het werkt
Meer informatie over de sponsoractie en de atlas is te vinden
op de speciale actiepagina www.
landschapnoordholland.nl/zoogdierenatlas. Hier is precies te
zien welke soorten kunnen worden gesponsord.
al enkele jaren in de IJmond en
willen dat ook graag in andere
regio’s inzetten.”
Innovatieve oplossingen
voor milieuopgaven
In Noord-Holland is veel kennis beschikbaar over innovatieve oplossingen. Daarnaast
is onze dichtbevolkte provincie
een goede proeftuin voor nieuwe technieken. Zo wil de provincie samen met het bedrijfsleven
en kennisinstituten onderzoeken
op welke manier zij een bijdrage kan leveren aan het stimuleren van de “circulaire economie”.
Dit is een manier van bedrijfsvoering waarbij er geen sprake meer is van afval, alleen van
restproducten die weer voor andere bedrijfsprocessen kunnen
worden ingezet. Op basis van die
verkenning kunnen Gedeputeerde Staten in 2015 een koers uitzetten en keuzes maken voor te
nemen acties.
Van ontwerp naar definitief plan
Het Ontwerp Milieubeleidsplan
wordt op 1september eerst voorgelegd aan de statencommissie
Ruimte en Milieu. Daarna wordt
het ontwerpplan ter inzage gelegd. Iedereen die in Noord-Holland woont, werkt of recreëert
kan dan zijn of haar mening geven over het voorgenomen milieubeleid van de provincie voordat het in december definitief
wordt vastgesteld.
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Panel om OV te verbeteren
Regio - Provincie Noord-Holland en Connexxion zijn op zoek
naar leden voor het online OV-panel (www.ovpanel-nh.nl).
Met ideeën en suggesties van leden van het OV-panel kan
het openbaar vervoer in de provincie verder worden verbeterd. Woont u in Noord-Holland en reist u wel eens met de bus:
meld u aan voor dit online panel.
Afgelopen kwartaal heeft het
eerste onderzoek onder het OVpanel Noord-Holland plaatsgevonden. Over het algemeen is
het oordeel van de panelleden
in alle gebieden ruim voldoende. Het gemiddelde rapportcijfer
is een 7. De uitkomsten hebben
geleid tot aanpassingen van de
digitale halteborden en beeldschermen in de bussen om bij
vertragingen sneller en gericht
reisinformatie te geven. Om nog
beter zicht te krijgen in de behoeften van reizigers, vinden deze onderzoeken eens per kwartaal plaats.
Hoe werkt het?
Deelnemers worden gevraagd
vier keer per jaar online een
vragenlijst in te vullen over het
busvervoer van Connexxion in
Noord-Holland (vervoersgebie-

den Haarlem-IJmond, NoordHolland Noord en Gooi en
Vechtstreek). De provincie en
Connexxion gebruiken de uitkomsten om het openbaar vervoer nog beter te laten aansluiten op wensen van reizigers.
Deelname aan het panel kost
een paar minuten en deelnemers
kunnen sparen voor ‘Busjes’. Dat
zijn punten waarmee deelnemers bij Bol.com kunnen winkelen of de punten doneren aan
een goed doel. Ook maken deelnemers kans op een rijles in een
Connexxionbus. Deelname aan
het OV-panel Noord-Holland is
geheel vrijblijvend en anoniem,
per onderzoek kunt u bepalen of
u deelneemt.
Op www.ovpanel-nh.nl zijn de
voorwaarden na te lezen. Op deze website kunnen deelnemers
zich eenvoudig aanmelden.

Let op uw Social Media

Veilige vakantie begint thuis
Regio - De zomervakantie komt voor veel Nederlanders
dichterbij en daarmee ook de mogelijkheid om er even
tussenuit te gaan. Bij terugkomst thuis kan een lekkende
kraan, een huis in vervallen staat of de gevolgen van een inbraak de vakantiepret al snel bederven. Om dit te voorkomen geeft reisverzekeraar en alarmcentrale Allianz Global
Assistance tips om het huis veilig achter te laten.
Bewoonbare indruk
Zorg allereerst dat het huis een
bewoonde indruk maakt tijdens
de vakantie. Installeer een digitale timer en programmeer die
zo dat er op bepaalde tijdstippen overdag of ’s avonds één
of twee lampen aan gaan. Ga
daarnaast op zoek naar een betrouwbaar persoon om de gordijnen te openen, de post weg
te halen, de tuin te sproeien of
de planten op het balkon te verzorgen. Vraag een van de buren om hun auto voor uw garage of huis te parkeren om zo
de indruk te wekken dat er iemand is.
Voorkom ongedierte
Maak op de dag van vertrek de
koelkast leeg en schoon. En trek
de stekkers uit het stopcontact
van alle apparaten. Om ongedierte te voorkomen adviseert
de reisverzekeraar de voerbakken van honden en katten goed
schoon te maken en het vuilnis
naar buiten te brengen.
Bagagelabels
Vakantiegangers die aan hun
koffer een bagagelabel met
daarop het huisadres hangen,
vertellen iedereen daarmee dat
ze niet thuis zijn. Allianz Global
Assistance heeft daarom Lug-

gage Assistant labels en stickers met unieke ID-codes om
aan voorwerpen te hangen.
Door het gebruik van unieke
ID-codes zijn adresgegevens
op bagage overbodig. Hiermee
wordt voorkomen dat inbrekers bijvoorbeeld met het telefoonnummer een adres kunnen
achterhalen.
Social Media
Maak het inbrekers ook niet
makkelijk door op sociale media aan te kondigen dat je de
komende weken met vakantie
bent. “Vakantiefoto’s en ervaringen op sociale media plaatsen is zo gedaan en het is natuurlijk erg leuk om dit te delen.
Toch adviseren wij daar voorzichtig mee te zijn. Denk goed
na voordat je iets post op Twitter of Facebook en wie dat allemaal leest!” aldus Audrey Denkelaar, communicatiemanager
van Allianz Global Assistance.
Meer reistips
Met enkele voorbereidingen en
aanpassingen kan veel tijd, geld
en problemen worden bespaard
en het risico van schade of ongewenste bezoeken wordt verkleind. Kijk voor meer tips en
informatie op www.allianz-assistance.nl/reistips.
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Woensdag
juli
t/m dinsdag 2 september

Foto-expositie ‘109 jaar
Sport in beeld’ in museum
Cruquius. Informatie:
www.museumdecruquius.nl.
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“Ze komen nu eenmaal
niet op je schoot zitten”
Heemstede – Marijke Santen (78) kan zich er boos over maken, een artikeltje in de krant over een lokale viswedstrijd.
“Typisch een verhaal dat is geschreven door de hengelaars
zelf, maar zonder enige notie betreffende het leed van de vissen die dergelijk ‘leuk’ evenement moeten ondergaan.” De
Heemsteedse strijdt voor een meer respectvolle manier van
omgang met vissen, de diersoort die zij als fervent kanoster
zo goed kent.
“Het moment dat ik besloot mijzelf in te zetten voor de vissen,
was toen ik met mijn kano over
een dobber heenvoer. Ik had ‘m
niet gezien, maar de hengelaar
was erg kwaad. Ik bedacht me:
Jij moet niet kwaad zijn, ik moet
kwaad zijn. Jij vernielt opzettelijk een levend wezen en ik misschien per ongeluk een dobber”,
verzucht ze. “Ik heb mij toen als
lid van de Dierenbescherming
aangemeld. Ruim 13 jaar geleden zijn we gestart met de Stichting Vissenbescherming waarvan ik secretaris was en nu nog
steeds penningmeester ben.”
Santen is blij met de groeiende
belangstelling voor dierenleed.
Terwijl er vroeger nauwelijks regels waren ten aanzien van de
omgang met dieren is er tegenwoordig wetgeving en zelfs een
Partij voor de Dieren met politieke invloed tot in het Europees
Parlement. Vissen vormen echter een onderbelichte diersoort,
beaamt de penningmeester. “Ze
zijn niet aaibaar, ze geven geen
kopjes en je neemt ze nou eenmaal niet op schoot. Maar vissen zijn gewervelde dieren met
gevoel en een bewustzijn en zij
kunnen daarom lijden door pijn,
angst en door stress. Ze kunnen
ook niet schreeuwen of iets terugdoen. Toen enkele jaren ge-

leden een pijlstaartrog een bekende televisiepersoonlijkheid
doodstak, was het meteen wereldnieuws. Maar meestal moeten vissen de kwelling die mensen ze aandoen lijdzaam ondergaan.”
Erger nog dan een volwassen
hengelaar vindt Santen de werving van schoolkinderen voor de
hengelsport door de overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland. “Kinderen hebben
nog niet de fijne motoriek van
volwassenen en als ze zo’n visje van de haak halen en teruggooien is deze al veel leed aangedaan. Mensen moeten er gewoon van bewust worden dat
het dierenmishandeling is. Zou
je een haak slaan in Fikkie of Minoes, dan zou heel Nederland op
z’n kop staan.”
Visspa voor een zachte huid
Marijke Santen verzet zich ook
tegen andere vormen van vissenleed. Ze is een tegenstander
van de zogenaamde visspa, de
hype waarbij visjes aan handen
en voeten knagen die ons een
zachte huid moeten bezorgen.
“Naast de schadelijkheid voor
de mensen door de verspreiding
van bacteriën, zitten de visjes er
ook niet op te wachten. Ze worden onnodig gestoord en dat levert stress op. Je moet het water

in een vissenkom of bak ook niet
in een keer vervangen, dat moet
geleidelijk gebeuren. Die kennis
ontbreekt vaak.”
Naast het verzet tegen de visrecreatie strijdt de Stichting Vissenbescherming tegen de beroepsvisserij. “Dat is een behoorlijk wrede aangelegenheid.
Met grote netten worden de vissen omhoog gehaald en op het
dek neergekwakt. Daarbij komen inwendige organen in de
verdrukking en sterven ze een
langzame dood. De technologie
om door middel van elektriciteit
een snelle dood te bewerkstelligen bestaat al. Maar daar zit een
kostenplaatje aanvast. Dat kan
dus wel even duren voordat deze
methode wordt toegepast”, zegt
Santen.
“Ik besef dat je niet iedereen
kan afhouden van het eten van
vis, maar een meer humane omgang met vissen zou toch mogelijk moeten zijn. Net als het besef
dat een grote vent met een hengel niet stoer is, maar laf.”
In een verbod op de hengelsport
ziet ze weinig heil. “Je kan individuen aanspreken en ze proberen
te overtuigen dat het verkeerd is
om te vissen voor de lol. Lol voor
wie eigenlijk? Het heeft ook lang
geduurd voordat men zich druk
ging maken over de behandeling
van koeien en varkens. Vissen
zijn ook dieren die niet nodeloos
gekwetst hoeven te worden.”
Voor meer informatie: www.vissenbescherming.nl.
Marijke Santen is te bereiken
via: m.santen@vissenbescherming.nl.
Mirjam Goossens

Expositie werk Marijke van
Lammeren-Dogterom in
voormalig gemeentehuis
Bennebroek, Bennebroekerlaan 5. Vrij toegang, 8.3012.30 uur. Woe: 13.30-16.30
uur. Stillevens en dieren.
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juli tot
Woensdag
woensdag 17 september
Tentoonstelling ‘Arctic’ in
bibliotheek Heemstede. Julianaplein 1. De schoonheid
van verschillende landschappen in o.a Spitsbergen, Ijsland, Canada en Japan. Gratis te bezoeken. www.andregilden.nl en www.bibliotheekzuidkennemerland.nl
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juli
Woensdag
t/m zondag 12 oktober

Vrolijke vazen
en schalen

Heemstede – Casca organiseert een cursus vazen en schalen. In 4 lessen gaat u een vrolijk
gekleurde vaas of schaal maken.
In de eerste les wordt de basis
gemaakt van gipsverband en in
vorm gebracht d.m.v. een ballon
of mal. In de tweede les wordt
deze afgewerkt met Papydur, een
papiermaché klei om het werk
strak af te werken en eventueel
details mee aan te brengen. Tussen de lessen door kan uw vaas
of schaal goed drogen. Nu bent

juli
Woensdag
t/m donderdag 16 oktober
Expositie werk Winnie van
Soest bij Sanquin Bloedvoorziening, Boerhaavegebouw,
terrein KG locatie Zuid, Haarlem. 3e verdieping. Bomen,
bossen met veel kleur. Open
ma-di-do avond van 20.15 tot
21u. Of in de ochtend, dan
tussen di en vrijd, 11.15 tot
12u.

17

juli
Donderdag
t/m zondag 10 augustus
16 leden van KZOD
exposeren in gebouw De
Waag. Titel: Boven is het
Zomer. 50, veelal kleinere
werken, worden te koop
aangeboden. Max. 250,p.werk. O.a. werk van Vera
Bruggeman en Jose van
Waarde. Open: do.t/m zo. 1317u. www.kzod.nl

20

juli
Zondag
Concert van Piet Hulsbos
(Heemstede) op historisch
koororgel in de Grote of
St. Bavokerk in Haarlem.
Aanvang 15.00 uur. Gratis
toegankelijk.

u klaar voor de laatste ronde: het
beschilderen met acrylverf en
verfstiften naar eigen inzicht. Let
op, de vaas/schaal is niet waterdicht. Er kan alleen water in gedaan worden als er een plastic
binnen vaas wordt gebruikt. Deze is bij de docente verkrijgbaar.
De basis materiaalkosten zijn
15,-euro p.p. Er kan helaas geen
les worden gemist of worden ingehaald. Het is raadzaam om zelf
een schort mee te nemen.
Voor meer informatie kijk op
www.letscrea.nl. U kunt zich al
opgeven via www.casca.nl of bel
op werkdagen tussen 9 en 12
uur: tel. (023) 548 38 28 kies 1.

Burgerlijke Stand
Heemstede
(27 juni t/m 7 juli 2014)

Huwelijken:
Mark Koene & Mandy Rosema
Rudi A. Schomaker & Nathalie Meruma
Machiel J.T. Denie & Alexandra van der Horst
Vishaal R. Khoenkhoen & Astrid M. Sewnandan
Rick Koene & Daisy P. Becht
Robin Beekhof & Eléonore W.E. Verweij
Pepijn J. de Jonge & Lisette D. van Wijngaarden

Nieuws

informatie van de gemeente Heemstede, 16 juli 2014
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In deze uitgave:
- Omgevingsvergunningen
- Handhavingsacties
- Overeenkomst Havendreef

Volg ons via Facebook
en Twitter!
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf
een afspraak maken.
Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Sociale zaken:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Telefoon (023) 548 58 68.
Loket Heemstede:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Op de foto Burgemeester Marianne Heeremans met de preventiemedewerkers.

Buurtauto Stop Woninginbraken
Een veilige woning heeft u zelf in de hand
In Heemstede rijdt sinds vorige week een
‘Buurtauto Stop Woninginbraken’ rond.
Met de auto bezoeken preventieteams
wijken die inbraakgevoelig zijn. Daar gaan
zij in gesprek met bewoners en geven gratis
voorlichting over het beter beveiligen van
hun woning en wat ze nog meer kunnen doen
om de kans op een inbraak te verkleinen.
De preventieadviseurs geven ook uitleg over
hoe mensen verdachte situaties kunnen
herkennen en melden.
Een gezamenlijke aanpak tegen woninginbraken
wordt steeds belangrijker. Daarom werken 38

gemeenten, politie en Openbaar Ministerie in
Noord Holland samen in deze campagne.
De buurtauto wordt ingezet in wijken en buurten
waar veel wordt ingebroken. In veel gevallen
komt het voor dat inbrekers terugkomen op
hetzelfde adres of in de directe omgeving
daarvan. De inbreker kent namelijk de buurt,
vluchtroutes en het type woningen waardoor hij
terugkomt. Mensen zijn zich hier vaak niet van
bewust, terwijl het treffen van maatregelen juist
dan belangrijk is.
Meer weten over deze campagne en het
voorkomen van woninginbraak?
Kijk op www.stopwoninginbraken.nl.

Wat doe jij op Burendag?
Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe
Egberts, organisatoren van de landelijke
Burendag. In 2013 vierden in Nederland
ruim 1 miljoen mensen Burendag. Dit jaar
valt Burendag op zaterdag 27 september en
de initiatiefnemers willen hier net zo’n groot
feest van maken als vorig jaar.
500 euro van het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven en
bevordert zo de samenhang tussen groepen
mensen. Burendag brengt mensen dichter
bij elkaar. Het Oranje Fonds biedt daarom
buurtorganisaties met goede ideeën een
bijdrage tot 500 euro om plannen, die ze met
en voor de buurt willen oppakken, op Burendag
uit te voeren. U kunt een bijdrage aanvragen
als u Burendag viert op 26, 27 of 28 september
2014. Het aanvraagformulier moet uiterlijk

1 september bij het Oranje Fonds binnen zijn.
Meer informatie en aanmelden kan via
www.burendag.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Glipperweg 40A het plaatsen van een dakkapel
op het zijgeveldakvlak wabonummer 13298,
ontvangen 1 juli 2014
- Blekersvaartweg 29 het kappen van 1 spar
Wabonummer 13368, ontvangen 3 juli 2014
- Kerklaan 59 het kappen van 1 prunus
Wabonummer 13396, ontvangen 3 juli 2014
- Zandvoorter Allee 7 het doorbreken van muren

op de begane grond Wabonummer 13402,
ontvangen 3 juli 2014
- Cruquiusweg 27 het plaatsen van een verlichte
zuil Wabonummer 13403, ontvangen 3 juli 2014
- Franz Leharlaan 86 het plaatsen van een raam in
de zijgevel Wabonummer 13426, ontvangen 4
juli 2014
- Van de Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5 het
kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer
13479, ontvangen 7 juli 2014

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedure)
- Van de Veldekade 1 en 7 en Vondelkade 5 het
kappen van 3 kastanjebomen Wabonummer
13479, verzonden 11 juli 2014
Reageren? Zie Inzien, reageren, bezwaar maken.

Anterieure exploitatieovereenkomst Havendreef
Burgemeester en wethouders van Heemstede
maken op grond van artikel 6.24 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat de gemeente
Heemstede en Havendreef BV + De Haven
Heemstede BV uit Heemstede op 4 juli 2014 een
anterieure exploitatieovereenkomst hebben
afgesloten ten behoeve van de te bouwen
woonwijk Havendreef aan de Havenstraat en
de Kanaalweg in Heemstede. Het gebied wordt
omsloten door de haven (zuid), het Heemsteeds
Kanaal (oost), de Zandvaart/Johan Verhulstlaan
(noord) en de Heemsteedse Dreef.

De herontwikkeling heeft ook betrekking op (delen
van het water van) de haven, het Heemsteeds
Kanaal en de Zandvaart. De overeenkomst
heeft geen betrekking op de in het gebied
gelegen bestaande woningen en tuinen aan de
Heemsteedse Dreef en de Havenstraat.
Het plan voor Havendreef omvat de bouw van
61 eengezinswoningen, 15 appartementen, een
horecavoorziening, een detailhandelsbedrijf
(dierenspeciaalzaak) en parkeerplaatsen, alsmede
de inrichting van de openbare ruimte.

In de overeenkomst zijn de wederzijdse
verplichtingen en het verhalen van kosten
vastgelegd. Overeenkomstig artikel 6.2.12 van
het Besluit ruimtelijke ordening ligt een zakelijke
beschrijving van de inhoud van de overeenkomst
vanaf donderdag 17 juli 2014 gedurende 6 weken
ter inzage in het raadhuis. Ten aanzien van de
overeenkomst kunnen geen zienswijzen/bezwaren
worden ingediend.
Kijk voor meer informatie op www.heemstede.nl bij
plannen en projecten.

Vaartuig Reggelaan tussen huisnummer 12 en 14
De buitengewoon opsporingsambtenaren van
bureau Handhaving van de gemeente hebben
een donkerblauwe/zwarte sloep, met de volgende
belettering aan de zijkant van de boot:
YS-28-68, afgedekt met een zilverkleurig afdekzeil,
aangetroffen in het water aan de Reggelaan
tussen huisnummer 12 en 14. Dit vaartuig is,
zonder vergunning, aangelegd aan grond dat in
eigendom is van de gemeente. Het is verboden

zonder vergunning op deze plaats een ligplaats in
te nemen (artikel 3, eerste lid, van de Verordening
openbaar water Heemstede).
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot
30 juli 2014 de gelegenheid om zijn vaartuig buiten
Heemstede te brengen dan wel een ligplaats in
te nemen met waar dit aan openbare grond met
een vergunning wel is toegestaan. Als de eigenaar

geen gehoor geeft aan dit verzoek, wordt het
vaartuig in opdracht van het college verwijderd
(bestuursdwang). Het vaartuig wordt dan voor
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen.
Binnen die periode kan de rechtmatige eigenaar zijn
vaartuig ophalen tegen betaling van de gemaakte
kosten. Voor vragen kunt u contact opnemen
met bureau Handhaving, via het algemene
telefoonnummer 14 023.

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders
heeft het voornemen om de volgende personen
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
Per 20 mei 2014
- R.H. Bosman, geboren op 10-01-1988, Oosterlaan 8

- R.G. Głowacki, geboren op 04-07-1969,
Havenstraat 63
Per 10 juli 2014
- J.J. de Koning, geboren op 17-06-1943,
Von Brucken Focklaan 18

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
binnen zes weken na plaatsing van deze publicatie
hierop reageren door contact op te nemen met de
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon 023-5485868).

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u inzien tijdens de
openingstijden van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
of op afspraak. U kunt ze ook opvragen via
postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl,
dan ontvangt u ze per e-mail.
Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk
Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart
gepubliceerd.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het
college van burgemeester en wethouders. De termijn start op de
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader
‘Beroep’.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan
het college van burgemeester en wethouders, postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan:
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.

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

