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www.brantjeswijn.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 u

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Heemstede – De Yucca (Gloriosa–Palmlelie) vindt zijn oor-
sprong in de woestijn van Noord-Mexico en West-Texas. Is fami-
lie van liliaceae. Deze vaste plant houdt van zon en droge grond. 
De bloeitijd is in juli en augustus. De bloemen zijn wit en de bla-
deren grijsgroen. Een volwassen plant kan wel tot twee en een 
halve meter komen, met stam nog hoger zelfs. Aan een natte 
kwakkelwinter heeft hij een broertje dood. De Yucca geeft een 
extra dementie aan een tuin met succulenten en cactussen.
Gaat het goed met de Yucca dan kunnen ze nieuwe toppen vor-
men, meestal 3 of 5. Wel kunnen zich dan de volgende proble-
men aandienen: laat je al deze toppen doorgroeien dan word de 
plant topzwaar en knapt bij de eerste flinke windvlaag af.
Het is verstandig om zo snel mogelijk de eerste toppen weg te 
halen en alleen de rechtopgroeiende te handhaven. Zo houd je 
de stam recht.

Zomerfoto

Spaarnegeuzen gaan ‘back to the future’

De Spaarnegeuzen hadden de 
eerste week van de zomervakan-
tie hun kamp opgeslagen op ei-
land 9 in de Vinkeveense plas-
sen. Een prachtige locatie aan 
mooi zeilwater. De leden waren 
nog maar net aangekomen toen 
met een knal en veel rook Doc 

binnenviel. Hij had bij het werken 
aan zijn tijdreismachine een fout 
gemaakt waardoor hij in onze 
tijd was beland. Nadat hij van de 
schrik was bekomen vroeg hij de 
hulp van de Spaarnegeuzen bij 
het repareren van zijn machine.
Zo moesten de Dolfijnen het be-

nodigde tijdzand langs de Zee-
verkenners zien te smokkelen. 
Dat bleek niet zo eenvoudig: het 
meeste zand werd onderschept 
maar desondanks kwam er vol-
doende aan de overkant om Doc 
te kunnen helpen. Na het over-
winnen van die hindernis bleek 
Doc brandstof nodig te hebben 
die lag opgeslagen in een zwaar 
beveiligde loods. Na het kraken 
van een aantal codes en het om-
zeilen van de laserbundels in de 
loods gig toch nog het alarm af 
bij het aanraken van de jerrycan 
met brandstof. Door zich voor 
te doen als personeel wisten ze 
gelukkig de wel erg sullige be-
wakers te misleiden en met de 
brandstof te ontsnappen. Na een 
laatste tijdverzamelspel kon Doc 
dan eindelijk Back to the Future.
Tussen alle spellen door werd er 
door alle speltakken druk geoe-
fend met zeilen. Na uitleg en se-
rieus oefenen werden de ma-
noeuvres in spelvorm intensief 
getraind: overstag gaan, gijpen, 
stormrondje en man overboord. 
Tijdens de laatste kampdag was 
de examencommissie onder de 
indruk van de vorderingen zo-
dat uiteindelijk niemand met le-
ge handen naar huis ging. Alle 
leden kregen een bij hun niveau 
passend zeilvaardigheidscertifi-
caat uitgereikt.
Meer weten over scoutingver-
eniging Spaarnegeuzen? info@
spaarnegeuzen.nl of www.spaar-
negeuzen.nl.

Heemstede - Hoe komt Doc weer terug naar de toekomst? 
Dat was het thema van het jaarlijkse hoogtepunt voor de le-
den van scoutingvereniging Spaarnegeuzen. In de loop van de 
week werden door de Dolfijnen en Zeeverkenners de onder-
delen verzameld om de tijdreismachine van Doc te herstel-
len. Naast de opdrachten die ze daarvoor moesten uitvoeren 
stond er een intensief zeilinstructieprogramma met examen 
op de planning.

Yucca in bloei

Oploeven, afvallen, gijpen en overstag gaan moet je wel beheersen als je de ballonnen wilt raken of dat wilt 
voorkomen.
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Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17

ke
ur

sl
ag

er
ko

op
je Barbecue-

worstjes

4 stuks
uit eigen worstmakerij

4.98



 
02   de Heemsteder  •  15 juli 2015

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

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 reage-
ren 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, telefoonnum-
mer 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 toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

 Trefpunt 
Bennebroek

Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 19 juli, ds. P.I.C. Terp-
stra gezamenlijke dienst met 
Heemstede. Aanvang 10.00 
uur. Crèche.

www.pkntrefpunt.nl 

PKN 
Heemstede

Camplaan 18
te Heemstede

Zondag 19 juli, Trefpunt, Ako-
nietenplein 1, Bennebroek: 
gezamenlijke dienst ds. P.I.C. 
Terpstra. Aanvang 10.00 uur. 
Crèche voor kinderen tot 4 
jaar.

 www.kerkpleinheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 19 juli, 10.00 uur. Ds. 
Gerard van Zanden (Pesse)
Zondag 26 juli, 10.00 uur.
Ds. P. Warmenhoven (Leiden)
Zondag 2 augustus, 10:00 uur. 
Prof. Dr. G. Heitink (Benne-
broek)

www.adventskerk.com

Rafaelgemeente 
Nehemia
Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 19 juli, 10.00 uur,
ontmoetingsbijeenkomst o.l.v. 
mevr. J. Penso. Koffi e na af-
loop.
zondag 26 juli, geen dienst.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Camplaan toen en nu (19)

Vanuit verschillende bronnen 
krijgen we informatie. Daarbij 
maken we gebruik van o.a. di-
verse Facebookpagina’s en het 
Noord Hollands Archief.

Hoewel we nog steeds in het lin-
ker rijtje zitten (vanaf de Dreef) 
kunnen we toch niet helemaal 
het rechterrijtje overslaan. Daar-
bij noem ik even Camplaan 34. 
Vanaf februari 1934 zat daar 
zaadhandel J.A. de Vries met o.a. 
ook tuinaanleg. Het bedrijf ver-
huisde in augustus 1936 naar de 
Binnenweg. Voor die tijd heeft 
er ook een fotostudio gezeten. 
In 1931 zien we een advertentie 
van het fotografi sch atelier “De 
Nachtegaal”. Er zijn vooralsnog 
geen beelden van.
Maar verder met Camplaan 35. 
Wie waren de voorgangers van 
het kantoor van de Heemsteder. 
De toenfoto is een fragment van 
een ansichtkaart uit 1956 (met 
bloemenwinkel), die we via Vin-
cent Martin kregen.
Vanaf halverwege de jaren 20 
heeft J. Bouwman de “Eerste 
Heemsteedsche Vischhandel”. In 

juni 1932 staat het pand te koop. 
In oktober van 1932 komt Vlee-
schhouwerij W. van Roode van 
de Achterweg 16 naar Camplaan 
35. Heel lang heeft dhr. Van Roo-
de er niet gezeten, want op 1 de-
cember 1933 opende dhr. P.H. 
Edelaar “Vischhandel ‘De Cam-
plaan’”. Eind februari 1935 gaan 
we over op bloemen als Bloe-
menmagazijn “Flora” wordt ge-
opend. Eind december 1937 ko-
men we de naam Bloemenma-
gazijn Lathyrus van de fami-
lie Ewijk tegen. Hoewel Herman 
Franciscus van Ewijk in 1954 is 
overleden zien we op een kwi-
tantie aan de fi rma Van Scha-

gen uit 1956 de naam ‘Bloemen-
magazijn H.F. van Ewijk Lathy-
rus’ staan. Voordat het kantoor 
van de Heemsteder in 2003 zijn 
intrek op de Camplaan 35 nam 
voor een aantal jaar, zat er een 
meubelstoffeerder. De naam
“De Old Garage” komen we 
ook tegen. De Heemsteder is er 
een aantal jaartjes uit geweest, 
maar houdt sinds 2012 hier weer
kantoor.

De nufoto van Harry Opheikens 
van juli 2015 laat u de vergelij-
king zien, zoals het beeld nu is 
met het kantoor van de Heem-
steder. Er staat nu een boom op 
een andere plek dan in 1956.
Met uw foto’s/verhalen kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl 
of bij De Heemsteder, Camplaan 
35. Wij zorgen er dan voor dat de 
foto gescand wordt. U krijgt de 
originele afbeelding terug.

Kunsthistoricus Michiel Kersten 
start de dag met een wandeling 
door het historische hart van 
Hoorn, met onderweg koffi e met 
gebak. Michiel zal veel vertellen 
over de historie en bezienswaar-
digheden van Hoorn. 
Om 11.40 uur neemt u de 
stoomtrein naar Medemblik, 
aankomst om ongeveer 13.10 

uur. In Medemblik luncht u met 
elkaar aan de haven en dwaalt 
daarna door de oude straatjes 
van Medemblik om via kasteel 
Radboud bij het Bakkerijmuse-
um te komen. Rond 16.00 uur 
gaat u weer richting huis. Op 
dinsdag 4 augustus verzamelt 
de excursiegroep om 8.30 uur 
in de hal van station Heemstede 

voor deze excursie. De kosten 
zijn 23 euro met MJK en 41,75 
euro zonder MJK. Inclusief: kof-
fi e met gebak, Stadswandelin-
gen en museumbezoek, Stoom-
tram en organisatiekosten Cas-
ca. Niet inbegrepen: lunch, con-
sumpties en reiskosten. Opge-
ven en betalen kan aan de kas-
sa in de Luifel d.m.v. betaling. U 

krijgt dan een deelnamebewijs. 
Inschrijven kan ook op www.
casca.nl. Annuleren is na de
uiterste inschrijfdatum niet mo-
gelijk, in verband met al ge-
maakte kosten. Tip: schaf een 
museumjaarkaart (MJK) aan. 
Deze kaart biedt u veel voor-
deel. Voor alle excursies geldt 
dat u goed ter been moet zijn!

Excursie voor senioren

Stadswandeling Hoorn, rit met 
de stoomtram en wandeling door Medemblik
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Voor de derde keer op rij gecertificeerd
De Bibliotheek Zuid-Kennemerland 
getoetst: functioneert prima

In het kader van de Bibliotheek-
vernieuwing is in 2006 besloten 
dat lokale Bibliotheken aan be-
paalde kwaliteitseisen moeten 
voldoen. Certificering biedt een 
garantie voor een constant ni-
veau van producten en dienst-
verlening. Om de vier jaar wor-
den Bibliotheken in Nederland 
geaudit. Sinds de vorige  audit, 
gehouden in september 2010 
zijn de Bibliotheken Haarlem en 
omstreken en Duinrand gefu-
seerd. In een vroeg stadium is 
gewerkt aan onderlinge afstem-

ming van strategie, werkwijzen 
en procedures. 

Uit het rapport komt naar voren 
dat de vestigingen evenwichtig 
verdeeld zijn over het werkge-
bied. Per gemeente wordt er een 
breed pakket aangeboden waar-
in alle kernfuncties zijn opge-
nomen. Het management speelt  
heel goed in op veranderende 
omstandigheden, zoals blijkt uit 
de met gemeente gemaakte af-
spraken. De leiding heeft een 
uitstekende visie op de brede 

Regio - Op 18 en 19 november 2014 is de Bibliotheek Zuid-
Kennemerland gecontroleerd. Deze controle, ook wel audit 
genoemd, is volgens de derde ronde certificeringsnorm 2014 
- 2017 uitgevoerd. De Bibliotheek is getoetst op een aantal 
minimumeisen om vast te stellen of de organisatie volwaar-
dig functioneert. Daarbij is onder meer gekeken naar leider-
schap, strategie, processen, middelen en dienstverlening. 
Uit het auditrapport blijkt dat de Bibliotheek Zuid-Kennemer-
land heeft aangetoond ruimschoots te voldoen aan de voor-
waarden voor certificering en daarmee een betrouwbare en 
toekomstbestendige schakel in het netwerk van openbare  
bibliotheekvoorzieningen is.

Bibliotheek (een Bibliotheek die 
midden in de samenleving staat) 
en weet die dankzij een uitste-
kend evenwicht tussen principi-
ele en pragmatische aanpak in 
de praktijk, ook richting de poli-
tiek, goed over te brengen. Daar-
door is tot nu toe gewaarborgd 
dat in alle Bibliotheekvestigin-
gen een compleet aanbod blijft 
aangeboden ondanks forse be-
zuinigingen. 

Actuele titels worden steeds be-
langrijker in het aanbod. Daar-
om maakt de Bibliotheek sinds 
kort, naast de huidige leveran-
ciers, ook gebruik van een nieu-
we aanbieder zodat klanten nog 
sneller kunnen beschikken over 
de nieuwste materialen.  
Door samen met anderen plan-
nen op te stellen is het mogelijk 
om structureel extra middelen 
te verwerven. Met verschillen-
de gemeenten wordt gediscussi-
eerd over deze nieuwe rol van de 
Bibliotheek. 

Open dag voor belangstellenden op 2 augustus

Haarlem Jamborette illustrerend van start
Regio - Op 26 juli start alweer 
de twaalfde editie van de Haar-
lem Jamborette: een internatio-
naal scoutingkamp dat plaats-
vindt in recreatiegebied Spaarn-
woude, tussen Haarlem en Am-
sterdam. Tien dagen lang kam-
peren hier ruim 3.500 scouts 
van 10 tot en met 17 jaar uit 27 
verschillende landen. Hiermee 
is de Haarlem Jamborette het 
grootste scoutingzomerkamp in 
Nederland deze zomer! Ook 
Heemsteedse scoutingvereni-

gingen zijn present. De Jambo-
rette wordt eens in de vier jaar 
gehouden en het kampthema is 
deze keer ‘Cartoon Your Camp’. 
De scouts zijn verdeeld in vier 
subkampen, die elk een eigen 
avatar hebben. Gedurende het 
kamp geven de scouts kleur, 
vorm en kracht aan hun ava-
tars, die vervolgens zullen groei-
en tot volmaakte themafiguren. 
De deelnemers maken voor het 
eerst kennis met hun avatars op 
zondagavond 26 juli. Dan is de 

kick-off van het kamp met al-
le deelnemers en de 500 vrijwil-
lige medewerkers. Na de ope-
ning is het kamp officieel be-
gonnen en kunnen de deelne-
mers genieten van activiteiten 
die variëren van sportieve, cre-
atieve en typische scouting ac-
tiviteiten rond het kampterrein 
tot excursies naar de Holland-
se hoofdsteden en een pretpark. 
Buiten het programma om kun-
nen de scouts elkaar ontmoeten 
in het café waar elke dag enter-

Bevolking Noord-Holland 
(rondom Amsterdam) groeit fors
Regio - Meer dan verwacht 
groeit de bevolking in Noord-
Holland fors en concentreert zich 
vooral in de oude steden in het 
zuiden van de provincie (Am-
sterdam en omstreken). Dit zorgt 
voor een grote vraag naar nieu-
we woonruimte in Noord-Hol-
land Zuid. Tegelijkertijd vergrijst 
de hele provincie. Dit blijkt uit 
de geactualiseerde bevolkings-
prognose 2015-2040. Gedepu-
teerde Joke Geldhof: “Deze nieu-
we cijfers laten een toenemende 
vraag naar wonen in de zuidelij-
ke regio’s zien. Dat maakt voor-
al het bouwen van extra wonin-
gen in deze stedelijke omgeving 
wenselijk. Door uit te gaan van 
de behoeften van inwoners cre-
eren we de randvoorwaarden 
voor de juiste woning op de juis-
te plaats.”  In 2040 heeft de pro-
vincie Noord-Holland naar ver-
wachting 3,1 miljoen inwoners. 
Opvallend is dat deze groei bijna 
volledig in Noord-Holland Zuid 
plaatsvindt (+358.000 inwoners) 
en maar zeer beperkt in Noord-

Holland Noord (+10.000). In de 
Kop van Noord-Holland gaat 
de bevolking dalen. Deze be-
volkingsgroei betekent tot 2040 
een groei van zo’n 238.000 huis-
houdens en een toename van de 
woningbehoefte van ongeveer 
231.000 woningen in Noord-Hol-
land. Heel Noord-Holland krijgt 
te maken met vergrijzing. In al-
le regio’s verdubbelt het aantal 
65+ers. De toename van het aan-
tal huishoudens in de provincie 
zit vooral in oudere alleenstaan-
den en samenwonenden zon-
der kinderen. Het aantal gezin-
nen met kinderen neemt nauwe-
lijks toe.  In het noorden van de 
provincie leidt de vergrijzing tot 
een daling van de beroepsbevol-
king (-14% in 2040). Noord-Hol-
land Zuid kent door de instroom 
van jongeren nog wel een be-
scheiden groei van de beroeps-
bevolking. 
Het gehele rapport is te vinden 
op http://www.noord-holland.nl/
web/Actueel/Dossiers/Dossier/
Demografie-1.htm.

Bezuinigingsbesluit deels teruggedraaid
Provincie handhaaft subsidies voor 
landschap, cultuur, dorpskernen en sport
Regio - “Geld voor vrijwilligers 
die landschap en natuur in on-
ze provincie onderhouden maakt 
structureel deel uit van het groe-
ne budget.” Zo staat het in het 
Noord-Hollandse coalitieak-
koord ‘Ruimte voor Groei’. Een 
eerder aangekondigde stopzet-
ting van de subsidie aan Land-
schap Noord-Holland is daar-
mee van de baan. Ook aan vier 
andere Noord-Hollandse instel-
lingen blijft de provincie, voorlo-
pig, bijdragen.
Op 30 juni hebben Gedeputeer-
de Staten besloten om, con-
form het coalitieakkoord ‘Ruimte 
voor Groei’ een aantal eerder 
aangekondigde kortingen op 
en stopzettingen van subsidies 
terug te draaien. Zo wordt de 
subsidie van 608.000 euro per 
jaar aan Landschap Noord-Hol-
land voor vrijwilligers terreinbe-
heer niet langer m.i.v. 2017 stop-
gezet, maar structureel voort- 
gezet.

De Cultuurcompagnie Noord-
Holland blijft een provinciale bij-
drage van 250.000 euro per jaar 
ontvangen voor het program-
ma ‘Cultuureducatie met Kwali-
teit’. De provincie geeft in het co-
alitieakkoord ‘Ruimte voor Groei’ 
aan dat de activiteiten van de 
Cultuurcompagnie verbonden 
zouden moeten worden met het 
bedrijfsleven en het onderwijs, 
zodat ook cultuur een regulie-
re economische activiteit wordt. 
Om die reden worden de overi-

tainment is, bij een kampvuur of 
tijdens de openluchtdisco.
Voor iedereen die een kijkje wil 
komen nemen, houdt de Haar-
lem Jamborette open dag op 
zondag 2 augustus van 14.00 tot 
17.00 uur. Voor de toegangsprijs 
van 5 euro per persoon ontvan-
gen de bezoekers een informa-
tiekrantje, een Jamborette-mok 
en een consumptie. De entree 
van het terrein bevindt zich in 
deelgebied Houtrak, aan de Zui-
derweg 1 in Halfweg.

Bernard Winsemius.

Concert op  Koororgel én 
carillon Bavo Haarlem
Regio - Op zondagmiddag 19 
juli concerteert Bernard Win-
semius in de Grote of St.-Bavo-
kerk te Haarlem. Hij bespeelt 
eerst het unieke carillon van de 
kerk en daarna het historische 

koororgel. Het concert begint 
om 14.30 uur, duurt een uur en 
is gratis toegankelijk.Dit concert 
wordt georganiseerd door de 
Vrienden van de Grote Kerk. Het 
koororgel van de Bavo is minder 
bekend dan het beroemde grote 
Christian Müllerorgel. Het kleine 
orgel is echter enig in zijn soort, 
een juweel, het beluisteren meer 
dan waard. Bernard Winsemius 
is emeritus-stadsbeiaardier van 
Haarlem en Amsterdam.

Sinds 1981 is hij organist van de 
historische orgels van de Nieu-
we Kerk te Amsterdam en free-
lance beiaardier. Hij gaf concer-
ten over de gehele wereld en 
maakte tal van CD-opnamen.  
Op het programma staan wer-
ken van J.S. Bach, W.A.. Mozart, 
C.Ph. E. Bach, H.Scheidemann, 
Abr. van de Kerckhoven, en Lud-
wig Krebs.

ge subsidies aan Cultuurcom-
pagnie met ingang van 2016 wel 
stopgezet. De provincie verstrekt 
in 2015 nog wel een eenmalige 
subsidie van 650.000 euro voor 
de gevolgen van de om- en af-
bouw van de Cultuurcompagnie.
De nieuwe coalitie van de pro-
vincie Noord-Holland vindt de 
bijdrage van de Vereniging van 
Kleine Kernen Noord-Holland 
en het Platform Dorpshuizen 
Noord-Holland aan de vitaliteit 
van het platteland van belang. 
De provincie wil daarom van 
2016 t/m 2019 aan deze twee 
instellingen samen 60.000 euro 
per jaar blijven bijdragen.
In ‘Ruimte voor Groei’ staat dat 
Sportservice Noord-Holland een 

belangrijke bijdrage levert aan 
de sportstructuur in onze pro-
vincie, wat van belang is voor de 
leefbaarheid en de sociale cohe-
sie. Voor de komende jaren, 2016 
t/m 2019, wordt daarom jaarlijks 
120.000 euro bijgedragen aan 
Sportservice Noord-Holland. In 
die periode moet wel toegewerkt 
worden naar een overname van 
deze taak door de gemeenten.
Begin 2015 kregen tien Noord-
Hollandse instellingen te horen 
dat zij minder of helemaal geen 
subsidie meer zouden krijgen 
van de provincie. Het nieuwe 
college van Gedeputeerde Sta-
ten heeft dat besluit voor vijf in-
stellingen (gedeeltelijk) terugge-
draaid.
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Tijd voor twee, WOH bezoekt ouderen
Heemstede – Stichting Wel-
zijn Ouderen, WOH, stelt zich ten 
doel om de zelfstandige woon-
en leefsituatie van ouderen te 
bevorderen. Daar hebben ze in-
middels veel ervaring mee. In het 
centrum aan de Lieven de Key-
laan 24 wordt dagelijks samen 
gegeten, gedanst, gezongen, 
bingo en rummycub gespeeld,  
en vergaderd. De dagopvang 
is er gevestigd en de pedicure 
heeft er een dagtaak. Voor indi-
viduele ouderen geeft dat mooie 
momenten om naar uit te kijken, 

maar voor sommige ouderen 
duren de dagen echt lang. Dan 
komt eenzaamheid om de hoek 
kijken. Er komt weinig bezoek, je 
gaat niet graag in je eentje naar 
winkels of een wandeling ma-
ken.” Ik wil wel eens over iets an-
ders praten dan over altijd het-
zelfde praatje over wel en wee”. 
Dat hoort Tineke Zegwaart veel 
in bezoekje aan iemand die aan-
gegeven heeft bij WOH dat zij of 
hij graag bezoek wil krijgen. Ti-
neke heeft er de tijd voor na haar 
pensionering, zij houdt wel van 

de afwisseling. Je stapt in an-
dermans leven wat heel boeiend 
kan uitpakken. Zij bepaalt sa-
men met de gast hoe ze de be-
zoeken invullen. Een wandelin-
getje? Samen wat boodschap-
pen doen. Het heeft meestal 
wel een oorzaak, zoals slecht ter 
been zijn of slecht zien. Ze gaat 
echter niet met een rolstoel op 
stap. Tineke verzekert de gast 
dat ze veilig de boodschappen 
kan doen of dat kopje koffie kan 
drinken op de Binnenweg. Deel-
name is kosteloos, maar als er 
iets wordt ondernomen waar 
kosten aan verbonden zijn, mu-
seumbezoek, autokosten/ par-
keren of een consumptie, dan 
zijn die voor de gast. Een geliefd 
uitstapje waar soms mooie her-
inneringen bovenkomen. Soms 
neemt Tineke de post door met 
een gast of doet een stukje ad-
ministratie als daar behoefte aan 
is. Dat maakt het voor Tineke ook 
zo afwisselend. Maar het mooist 
is als je die lach ziet als een klein 
bedankje voor die aandacht en 
samenzijn. Voor zowel nieu-
we vrijwilligers als nieuwe gas-
ten, bij Welzijn Ouderen weten 
ze u op weg te helpen. Lieven de 
Keylaan 24 is het adres, telefoon: 
023 5288510 . Iedere maandag 
t/m donderdag van 09.00 -17.00 
uur en op vrijdag van 09.00 tot 
13.00 uur. 
Ton van den Brink 

Foto: Michel van Bergen

Brandje in supermarkt
Heemstede - Bij Plus Super-
markt in Heemstede heeft maan-
dagmiddag kortstondig brand 
gewoed. Rond drie uur is ver-
moedelijk kortsluiting in een 
lamp aan het plafond ontstaan 
waarna er brand uitbrak. De 
brandweer werd gealarmeerd en 
de supermarkt aan de Jan van 
Goyenstraat ontruimd.
 Gelukkig kon de brand al voor 

aankomst van de brandweer 
worden geblust. De persvoor-
lichtster van de Veiligheidsre-
gio Kennemerland heeft aan dat 
een medewerker van de super-
markt is onderzocht op rookin-
halatie maar hij na behandeling 
niet naar het ziekenhuis hoefde.
De supermarkt is met een gro-
te overdrukventilator van de rook 
verlost.

Regio - Sinds kort kunnen kinderen, jongeren en 
gezinnen met hun vragen en problemen terecht 
bij één organisatie die hen verder helpt: Kenter 
Jeugdhulp. Dit is de nieuwe naam waaronder 
de geestelijke gezondheidszorg van Jeugdriagg 
Noord Holland Zuid en de opvoedhulp van OCK 
het Spalier samen verder gaan. Ook verwijzers 
en andere professionals zijn bij Kenter Jeugd-
hulp aan het juiste adres voor informatie, advies 
en doorverwijzing. 

Specialistische jeugdhulp
Opvoeden en opgroeien vallen soms niet mee. 
Gelukkig zijn problemen vaak tijdelijk en kun-
nen veel gezinnen met kinderen hun eigen pro-
blemen goed zelf oplossen. Maar soms loopt het 
anders en duurt een vervelende situatie te lang. 
Of er gebeuren dingen waar niemand contro-

le over heeft. Dan kan extra specialistische hulp 
heel welkom zijn.  Kenter Jeugdhulp helpt kinde-
ren, jongeren, jongvolwassenen (tot 23 jaar) en 
hun opvoeders die net dat beetje – of wat meer 
- extra nodig hebben. Kinderen, jongeren en hun 
opvoeders kunnen 7 dagen per week, 24 uur 
per dag een beroep doen op de specialisten van 
Kenter Jeugdhulp.  

Waarom samen verder?
De hulpverleners van Kenter zoeken voortdurend 
naar vernieuwende hulpvormen in de thuissitu-
atie,  De gefuseerde organisatie heeft hiervoor 
meer mogelijkheden, dankzij het combineren en 
integreren van hulp. 
Kijk voor meer informatie op kenterjeugdhulp.nl.  
Neem voor opvoed- en/of  psychische hulp ook 
gerust contact met ons op. 

Kenter Jeugdhulp fonkelend resultaat van fusie

Defecte CV houdt buurt wakker
Heemstede – Een defecte CV-
ketel zorgde in de nacht van 
vrijdag op zaterdag voor de 
nodige overlast in Heemstede. 
Bewoners van een aantal hui-
zen aan de Eykmanlaan konden 
de slaap niet vatten vanwege een 
hard geluid uit een woning. De 
bewoners van het huis waar het 
geluid uit kwam waren echter niet 
aanwezig en dus werd de politie 
erbij gehaald. Na een kort onder-

zoek schakelde deze de brand-
weer in om de woning te betre-
den. Een brandweerman is bo-
ven via een raam naar binnen ge-
gaan. Binnen bleek het harde ge-
luid inderdaad afkomstig van een 
CV te zijn. De stekker is eruit ge-
haald waarna de rust in de buurt 
terugkeerde. Buurtbewoners be-
dankten de politie en brand-
weer en konden weer rustig gaan 
slapen.

Foto: Michel van Bergen

Zwervende heidelibel.

Libellenexcursie
Regio - Interesse in libellen en 
vlinders? Kom dan 19 juli om 11 
uur naar Middenduin, parkeer-
plaats Duinlustweg te Overveen. 
KNNV-gidsen nemen u mee het 
gebied in om deze insecten te la-
ten zien en vertellen u tijdens de 
excursie over de leefwereld en 
voortplanting van deze prachti-
ge dieren.
In verband met weinig parkeer-
gelegenheid: kom op de fiets. 
Kinderen vanaf 9 jaar zijn ook 
welkom. De excursie is gratis en 
duurt maxi maal 2 uur.
Informatie bij Frans Koning, tele-
foon: (023) 528 90 09.

Zagen en timmeren...
Houtbewerking voor kinderen
Heemstede - In de cursus 
‘Houtbewerking’ leren kinde-
ren het echte timmermansge-
reedschap goed te gebruiken. 
Het gereedschap bestaat o.a. 
uit zagen, hamers, beitels, ras-
pen, handboren, timmermans-
potloden, duimstokken en nog 
veel meer. 
Fred van der Pols, de docent, 
heeft een leuk en leerzaam pro-
gramma voor je samengesteld. 
Je maakt bijvoorbeeld een auto, 
een boot, een trein enz. Wil je na 

afloop van deze cursus nog be-
ter leren houtbewerken, dan kan 
je meedoen aan de vervolgcur-
sus houtbewerking. 
De cursus is voor zowel meisjes 
als jongens geschikt en de prijs 
is inclusief materiaal.
De cursus voor 7 t/m 10 jaar is 
van 16.00 tot 17.30 uur en die 
voor 11+ en gevorderden is van 
18.00-19.30 uur. Beide cursus-
sen (12 lessen) worden gegeven 
vanaf donderdag 17 september 
bij Casca in activiteitencentrum 

de Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Opgeven kan via 
www.casca.nl, of telefonisch op 
werkdagen tussen 9 en 13 uur: 
tel. 023-548 38 28 kies 1. 
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Heemstede – Fraaie zomerdagen wisselen elkaar de laatste tijd af met koelere dagen met fl inke re-
genval. Nee, dit is niet het plaatselijke weerbericht maar de inleiding naar de tuin van deze week. 
Daarin zoveel prachtig groen dat het goed doet op vochtige grond. De tuin die deze week in de schijn-
werpers mag staan is die van de familie Van Benten, wonend aan de Kees van Lentsingel te Heemste-
de. De tuinfoto’s zijn rondom de woning gemaakt. De grond meet ongeveer 500 meter.
De prachtige planten in de potten op het terras zijn Agapanthus of Afrikaanse lelie. Met de vijver, 
de hoge bomen op de achtergrond als decor en het fraaie gazon omzoomd met struiken en bloeiers 
springt deze tuin echt in het oog.

“Om de tuin ook in de winter ook aantrekkelijk te houden is die ingericht met veel groene planten, 
buxus en coniferen. Na de winter begint de lente met sneeuwklokjes, winterakonietjes gevolgd door 
talrijke bijzondere bolgewasjes die je niet overal tegenkomt”, vertelt de heer Van Bentem. 
 
Hij is blij met de vele vaste planten die het hele jaar door bloeien en met de eenjarigen in de zomer. 
Daarnaast zijn er aardbeien te vinden in het kasje. Ook de bessenboom geeft vreugde. Het is een tuin 
waar van alles is te zien maar waar groen zoveel rust uitstraalt.

Heeft u ook zo’n fraaie tuin of tuintje waar u blij van wordt? Maak er foto’s van en mail ze naar de 
Heemsteder: redactie@heemsteder.nl Mail gerust vijf foto’s, wij besteden er graag aandacht aan.
Vertel ook iets over uw tuin(hobby) en vergeet vooral adres en telefoonnummer niet. Stel dat u de 
tuinprijs wint! Toch mooi meegenomen, 125,- beschikbaar gesteld door Tuincentrum De Oosteinde 
in Hillegom. 

 

Veel groene planten, zodat de tuin 
ook in de winter aantrekkelijk is

Tuinwedstrijd met Tuincentrum De Oosteinde
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Afrika in de 
bibliotheek

Heemstede - Van 22 juli tot 
16 september exposeert Man-
dy Schoorl haar Afrikafoto’s in 
de Bibliotheek Heemstede, Juli-
anaplein 1. De expositie is gra-
tis te bekijken tijdens openings-
uren van de Bibliotheek. Naast 
haar verschillende drukke banen 
heeft Mandy Schoorl altijd gefo-
tografeerd. Door te fotograferen 
legt zij emoties vast, bij mensen 
en bij dieren. Net als schrijven is 
fotograferen voor haar een ma-
nier om een verhaal te vertellen. 
In de Afrika serie ‘Botswana en 
Namibië’ toont Mandy Schoorl 
foto’s van een reis door Afrika. In 
de sfeervolle foto’s vindt je haar 
liefde terug voor dier en natuur.
Het werk is te zien van 22 juli tot 
16 september, tijdens openings-
uren. Meer informatie via www.
bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Ontwerp en print je eigen 
Minecraft model in 3D
Heemstede - Ga je (nog) niet 
met vakantie en heb je zin in een 
leuke activiteit? Wil je zelf een 
Minecraft model ontwerpen en 
uitprinten in 3D? Kom dan naar 
de Bibliotheek Heemstede en ga 
aan de slag met Tinkercad en de 
Ultimaker 3D-printer. Je krijgt 
ook uitleg over de 3D-printer en 
de software. Je snapt het zo!

Op donderdag 6 augustus van 
13.30 tot 16.00 uur wordt deze 
workshop voor kinderen van 10 
t/m 16 jaar gegeven in de Bibli-
otheek Heemstede (Julianaplein 
1).  De toegangsprijs bedraagt 
7,50 euro; niet-leden betalen 10,- 
euro. 
Reserveer je kaartje via www.bi-
bliotheekzuidkennemerland.nl.

Honkbal
De zomerstop komt voor 
RCH-Pinguïns als geroepen

Aan de verdediging lag het za-
terdag in Meppel niet. Met 4-1-
6-0 en 2 runs tegen in 7 innings 
kon Hylke van Viersen op een 
goede wedstrijd terugzien en 
ook closer Lars Werkman deed 
wat van hem verwacht mocht 
worden. Aan slag schoot RCH 
echter zwaar tekort en dat op 
een pitcher (Jop Strick), die bij 
de laatste confrontatie in Heem-
stede 12 honkslagen in 3 1/3 in-
ning had moeten incasseren. Na 
een honkslag van Tommy Va-
der in de 2e inning gingen maar 
liefst 16 slagmensen achter el-
kaar uit, waarbij Strick maar 2 x 
3 slag nodig had en de rest aan 
zijn fielders overliet. In de 9e in-
ning, op reliever Michael Schaaf-
sma, kreeg RCH zowaar 2 hon-
ken bezet bij nul nullen, maar 
boorde een dubbelspel, gevolgd 
door een grounder, de laatste 
Heemsteedse illusies de grond 
in. 
Zondag in Heemstede liet de Ra-
cing aan slag heel wat meer zien 
dan een dag tevoren, maar te-
genover de 14 honkslagen stond 
een net zo groot aantal Meppel-
se hits en, wat erger was, daaruit 
scoorden de Devils 10 runs te-
genover de Racing slechts 4, al 
moet daarbij gezegd worden dat 
de bezoekers 8 x 4 wijd kregen 
tegenover de thuisploeg geen 
enkele. 
RCH begon goed aan de wed-
strijd, nam in de 1e inning een 

1-0 voorsprong op hits van Koen 
Werkman en Ferd van Stekelen-
burg (vandaag 4 uit 4) en zag 
ook starter Dion Steyl de eer-
ste 2 innings schadevrij doorko-
men. Maar in de 3e inning ging 
het mis. Na 2 x 4 wijd, 5 honk-
slagen en een veldfout stond het 
1-5, was er nog niemand uit en 
kreeg Robin van Eis de ondank-
bare taak toebedeeld om uit de 
inning te komen. Dat ging hem 
redelijk goed af en bij 1-7 mocht 
RCH aan de inhaalslag begin-
nen. Op hits van Jessey de Jong, 
Koen Werkman, Ferd van Steke-
lenburg en Jimmy de Jong werd 
nog in de 3e inning 2 x gescoord 
en leek er met een 3-7 tussen-
stand nog perspectief te zijn. 
Maar daarna kwam de wedstrijd 
in een stroomvertraging en werd 
voortgekabbeld naar een onbe-
dreigde 10-4 overwinning voor 
de bezoekers uit Meppel.

De stand:
Quick  28-28
RCH  28-20
Sparks  28-18
Blue Devils  28-12

De competitie wordt nu onder-
broken door de zomerstop. Bij 
de hervatting speelt RCH-Pin-
guïns op zaterdag 8 augustus 
om 14.30 uur in Amersfoort te-
gen Quick en een dag later thuis 
om 14.00 op het Heemsteedse 
Sportpark.

Heemstede - Uit de gedrevenheid waarmee rode lantaarndra-
ger Blue Devils dit weekend RCH-Pinguïns tegemoet trad was 
duidelijk te merken dat de Meppelaren zich nog lang niet bij 
degradatie hebben neergelegd. Na 4 nederlagen op rij is er 
voor de Racing nog geen reden voor paniek, maar valt het wel 
te hopen dat na de zomerstop voldoende spirit getankt zal zijn 
om de negatieve spiraal te doorbreken.

Bridgecursus 
bij GSV 

Heemstede
Heemstede - Woensdag 21 ok-
tober 2015 start bij GSV Heem-
stede de beginnerscursus bridge 
onder leiding van de ervaren 
bridgedocente Driek Brons-
geest-Schoute. Vanaf de eerste 
les speelt u al met kaarten in de 
hand. De lessen worden met veel 
persoonlijke aandacht in een 
rustig tempo gegeven. De cursus 
bestaat uit 14 lesavonden. De in-
schrijving kan bij Ina Roest, tele-
foon: 023-7851531 of per email: 
cmcroest@hotmail.com. De les-
tijden zijn van 19.30 uur tot 22.00 
uur in het GSV-Centrum, Fr. 
Schubertlaan 37 Heemstede. De 
cursusprijs bedraagt 125,- euro. 
Het cursusboek (Leer bridge met 
Berry Westra deel 1) is verkrijg-
baar bij de docente  (12 euro).

Cursus ‘In Balans’/Valpreventie 
bij GSV Heemstede
Heemstede - Hoe ouder u 
wordt hoe meer risico u loopt om 
te vallen. Duizeligheid, een los-
se stoeptegel, stijfheid, minder 
spierkracht of slechte schoenen 
kunnen een val veroorzaken. 
De cursus ‘In Balans’ is ontwik-
keld voor de groep ouderen om-
dat jaarlijks 1/3 deel van hen valt 
en dit niet alleen botbreuken 
maar ook valangst en een gevoel 
van hulpeloosheid kan geven.
De cursus ‘In Balans’ bestaat uit 
veel informatie, praktische oefe-
ningen, testen en ervaringen uit-
wisselen met elkaar. En wordt 
door twee zeer ervaren docen-
ten gegeven. Een goede balans 
werkt positief door op het wel-
zijn, de gezondheid en voorkomt 
vallen.

U bent van harte welkom op de 
gratis informatiebijeenkomst op 
dinsdag 8 september 2015, 
van 10.00 tot 11.30 uur in het 
GSV-Centrum, Franz Schubert-
laan 37 te Heemstede.
Na afloop kunt u zich inschrijven 
voor de cursus van 3 bijeenkom-
sten. Aansluitend aan de cursus 
kunt u de training van 15 bijeen-
komsten volgen.
Bent u verhinderd op 8 septem-
ber 2015 of heeft u vragen dan 
kunt u  contact opnemen met  
Cokky Bentvelsen tel.nr. 023-
5255857 óf ’n email sturen naar 
cbentvelsen@hotmail.com óf 
naar het  secretariaat secreta-
ris@gsvgymnastiek.nl  Wacht 
niet te lang, er is een maximum 
aantal plaatsen.

Jeu-de-
boulesclub 
Haarlem
Regio - De gezelligste en leuk-
ste jeu-de-boulesclub van Haar-
lem speelt op een unieke plek in 
Schalkwijk, aan de Belgiëlaan, 
op het veld van de Gouden Gooi. 
Er spelen recreanten maar ook 
een aantal mensen in compe-
titieverband. De speelavonden 
zijn dinsdag en donderdag vanaf 
19.30 en op woensdag en zater-
dag vanaf 13.00 uur. Kom eens 
langs om te kijken en te genie-
ten van het spelletje.

Heemstede - Tennisvereni-
ging HBC houdt van 1 tot en 
met 9 augustus op het tennis-
park aan de Sportparklaan een 
Open Tennistoernooi. 
Er wordt gespeeld in vele cate-
gorieën, of je nu beginner bent 
of wat meer ervaren, voor ie-
dereen is deelname mogelijk. 
Nieuw dit jaar is de mogelijk-
heid om in te schrijven voor 
mensen met speelsterkte 4. 
Er zijn inmidels al veel inschrij-
vingen. 
Naast alle wedstrijden kan men 

genieten van hapjes, maaltij-
den en drankjes. Op vrijdag 7 
augustus worden bijna tradi-
tioneel heerlijke gamba’s be-
reid, is er een Open Podium en 
een loterij voor de deelnemers. 
De hoofdprijs is een tennisrac-
ket, beschikbaar gesteld door 
Sport 200 Heemstede. Ook kan 
je een privé tennisles winnen 
van Tennisschool Haarlemmer-
meer.
Voor het vernieuwen van een 
bespanning in je racket is er 
een bespanservice aanwezig. 

Open Tennistoernooi HBC

FAMILIEBERICHTEN
Nu ook oNLINE





Geef antwoord op de vragen

U kunt de oplossing mailen, opsturen of
brengen  t/m VRIJDAG 18 JULI naar:

•   Wie wint de Gele trui: ......................................................................................................................................................

•   Voor de hoeveelste keer start de Tour de France in Nederland: ...........................................................

•   Hoeveel Nederlandse tourwinnaars hebben we gehad: ..........................................................................

Naam: ..................................................................................................................................................................................................................

Adres: ...................................................................................................................................................................................................................

Postcode: ...................................................................Woonplaats: ..........................................................................................................

Telefoonnr.: ...................................................... mobiel: .............................................................................................................................

Ook sportieve prijzen van Fit4Lady en Rijwielspecialist Hart

Doe mee aan ons Tourspel en win een
gratis seizoen sporten bij GSV

Heemstede – De Tour de France is al een paar dagen on-
derweg. Na een magnifi eke start in Utrecht, reden de ren-
ners door naar Zeeland om op een uniek stukje Neder-
land – de werken op Neeltje Jans – te fi nishen. Wat een 
mooie plaatjes leverde dat op. Het sportieve evenement 
heeft – het zal u niet ontgaan zijn – een Hollands tintje dit 
jaar. Ook renners van Nederlandse bodem zoals DuMou-
lin, Robert Gesink, Bauke Mollema en Laurens ten Dam 
zijn tijdens de Ronde van Frankrijk natuurlijk een beetje 
favoriet. We zijn toch trots op hun staat van dienst, ook 
al winnen ze de Tour niet. Omdat het dit jaar een speci-
ale Tour is, want: de start in Nederland, brengt de Heem-
steder een Tourspel. Voorspel wie de uiteindelijke gele 

trui-winnaar is en beantwoord nog twee vragen. Doet u 
mee? U kunt er leuke prijzen mee winnen zoals een sei-
zoen gratis sporten bij GSV! In overleg kiest u een leuke 
sport of bezigheid bij deze echt Heemsteedse sportver-
eniging. Ook Rijwielspecialist Hart stelt een mooie prijs 
ter beschikking: een kwaliteits hogedruk fi etspomp, voor 
de echte sportfi etser! En… last but not least, Fit4Lady 
Heemstede stelt een prijs ter beschikking voor de spor-
tieve vrouw: een week gratis aan je conditie werken bij 
deze gezellige sportclub alleen voor vrouwen in de Raad-
huisstraat. 
De Heemsteder is blij met deze leuke sportieve prijzen. 
Hieronder vindt u wat u moet doen! 

 de Heemsteder
 CAMPLAAN 35 • 2103 GV HEEMSTEDE
 REDACTIE@HEEMSTEDER.NL

 Bij meerdere goede oplossingen  
 beslist het lot.
 Over de uitslag kan niet worden  
 gecorrespondeerd.
 Slechts één oplossing per
 persoon/huishouden!

DOE MEE EN LEVER IN VÓÓR 18 JULI

Wie wint de Tour? Win leuke prijzen!Wie wint de Tour? Win leuke prijzen!
Laatste kans
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Bibliotheek 
Heemstede
Vrijdag 17 juli 10.00-12.00 
uur, handige tips voor je tablet 
als ‘e-books’ installeren op je 
tablet. tips & trucs. Bibliotheek 
Heemstede, Julianaplein 1, 
Heemstede. Toegang gratis. 
Info: 023-5115300.

Kinderactiviteit
Donderdag 6 augustus van 
13.30–16.00 uur in de Bi-
blio-theek Heemstede, Ju-
lianaplein 1 te Heemste-
de workshop Minecraft mo-
del ontwerpen in 3D. Voor 
kinderen van 10 t/m 16 jr. 
Deelname: 7,50 euro; niet-
leden betalen 10,- euro. 
Reserveer via www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl.

Kofferbakmarkt
Zondag 9 augustus van 8.00 
tot 16.00 uur op de Dorpswei-
de van Wijk aan Zee.
Meer informatie: www.koffer-
bakmarktwijkaanzee.nl.

Natuurexcursie
Zondag 19 juli libellenex-
cursie olv KNNV-gidsen in 
Middenduin Overveen. Ver-
trek: parkeerplaats Duinlus-
terweg. Ook voor kinderen v.a 
9 jr. Deelname is gratis. Info: 
Frans Koning, telefoon: (023) 
528 90 09.

Sportevenement
Zaterdag 1 t/m 9 augus-
tus Open Tennistoernooi HBC 
Heemstede, Sportparklaan. 

Strandfeest
Zaterdag 18 juli swingend 
strandfeest voor 30 jaar en 
ouder bij De Haven van Zand-
voort, strandpaviljoen 9, Bou-
levard Paulusloot, Zandvoort.  
Met dj. Muziek van jaren 80 
tot nu. Aanvang 17.30 uur met
saté buffet (online reserve-
ren) of a la carte menu  .  Feest: 
19.00-23.50 uur.
Kaarten: 10,- via www.Swing-
steesjun.nl, aan de deur tot 
18.00 uur 10,- daarna 13,-.
Info: 023-3020206 of 06-1893 
8260.

Tentoonstellingen/
exposities

Zaterdag 18 juli t/m 20 au-
gustus Werk van KZOD-
leden in de Galerie Arti-Shock 
in de Schoolstraat 26, Rijswijk.

Zie www.kzod.nl, www.face-
book.com/kunstzijonsdoel  en 
www.galerie-arti-shock.nl.

Zondag 19 juli tussen 14.00-
17.00 uur presenteert Gal-
lery Odyssey een ‘zomer ex-
po’, Pelikaanlaan 3 Heemste-
de. Cubaanse kunst met on-
der andere werken van Carlos 
Casas. Ingang vanaf de trap-
kant.
www.galleryodyssey.com
www.facebook.com/galleryo-
dyssey

T/m 2 augustus Kunstenaars 
uit de Haaglanden expose-
ren in de Waag, Haarlem. ‘Zo-
merse reisimpressies’, uitwis-
selings-expositie, organisatie: 
KZOD en Arti-Shock.

Woensdag 22 juli tot 16 
september, tijdens openings-
uren van de Bibliotheek, foto’s 
van Mandy Schoorl. Onder-
werp: Afrika. Loc: Julianaplein 
1, Heemstede. Geen entree. 
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl Tel. 023-5115300.

Augustus, september en 
oktober werk van Loes Hill uit 
Heemstede bij het Theehuis 
Cruquius, Cruquiusdijk. Acryl-
werken, veelal landschappen 
en bloemen. Meer info:
www.loeshill.nl.

T/m 8 september Nieuwe 
kunstexpositie op Huis Ley-
duin. Met kunstenaars Corrie 
Swaak, Erik de Bree en Hel-
muth van Galen. Thema’s  in 
hun werk zijn de landschap-
pen van verdwenen werelden, 
het landschap van patronen 
en imaginaire landschappen. 
Op werkdagen: 11.00-15.00. 
Entree: 2,50 euro. Leidsevaart-
weg tussen nummer 49 en 51, 
Heemstede. 

De Waterkoets.

Vaarexcursie
Zondag 26 juli met de sa-
lonboot ‘de Waterkoets’ naar 
Frans Hals Museum en Ley-
duin. Organisator: Landschap 
Noord-Holland. Duur: 12.00 
tot circa 17.00 uur. Reserveren 
noodzakelijk via info@dewa-
terkoets.nl. Of: 023-5259822. 
Meer informatie over deze 
dagtocht en prijzen is te vin-
den op www.gaatumee.nl.

AgendA

Tummers winnaar Gelato Festival Amsterdam
Heemstede – Het Gelato Fes-
tival is het belangrijkste ijs eve-
nement uit Florence. Een festi-
val dat helemaal draait om ijs-
jes? Het Gelato Festival gaat de-
ze zomer on tour door Italië. Je 
kunt ijs proeven in Rome, Tu-
rijn, Riccione en Milaan. Het fes-
tival strijkt ook neer in Amster-
dam Dit weekend was het ijs 
proeven in Amsterdam op het 
Marie Heinekenplein. De ijsma-
kers van patissier Tummers gin-
gen de uitdaging aan. In twee 
weken tijd maakten wereldkam-
pioen chocolaterie Ronald van 
Haarlem, de ambitieuze chocola-
tier Jeroen Heemskerk en eige-
naar Tummers, Vincent van den 
Bosch het lekkerste ambachtelij-
ke ijs. Ronald kent de uitdagin-
gen, Jeroen gaat ze aan, Vincent 
wint graag! De drie bedachten 
een mimosa ijs, een combinatie 
van champagne en Cyprus sor-

bet, een creatie van Marijke van 
den Bosch, maar helaas niet ge-
schikt voor onder de 18 jaar van-
wege de alcohol. Als tweede be-
dacht men de aardbei met bal-
samica, zuur en zoet bij elkaar, 
moet altijd lukken. Maar dan 
werk je wel met Italiaanse pro-
ducten waar de Italianen zelf be-
ter in zijn. Waar zijn we goed in? 
Vanille en roomijs van Hollandse 
koeien, gecombineerd met koffi e 
karamel. Groeit op 1400 meter 
hoog in Panama van waar Boot 
de Kotowa, de  karamelachtige 
koffi e, levert. Het ijsje wordt ge-
dompeld in en dubbele espres-
so en die drink en lepel je op. 
De Italiaanse jury koos voor de-
ze toch traditionele smaak waar 
een andere succesvolle ijsberei-
der, Jacques Vos, met een aard-
appelijsje tweede werd.  De ijs-
makers van Tummers, Roland 
en Jeroen gaan, met eigenaar 

van Tummers, Vincent van den 
Bosch en echtgenote Marijke, 
zich nu beraden over hun deel-
name begin oktober in Floren-
ce, waar ze als Nederlandse win-
naar meedoen met de Europe`s 
Best Gelato Master. Met deelne-
mers uit Rome, Milaan, Turijn en 
Londen. Zeg maar het Europe-
se kampioenschap ambachtelijk  
ijsmaken. Inmiddels heeft Tum-
mers op de Binnenweg Heem-
stede in de vriezers de lekker-
ste smaken, wel tien stuks, lig-
gen met namen als Pecan cara-
mel, Kotowa experience, Sorbet 
exotique, sorbet aardbei, sor-
bet meloen, abrikoos, sinas en 
mango. En natuurlijk de lekker-
ste volgens de Italianen, de va-
nille roomijs. In cups en als pak. 
In Hoofddorp aan de Kruisweg 
ook als schepijs. Kwaliteit loont 
ook bij een koud kunstje!
Ton van den Brink  

Maak kennis met de Griekse en 
Romeinse goden en helden
Heemstede - De cursus my-
thologie biedt een kennisma-
king met de Grieks/Romeinse 
goden- en heldenwereld. De on-
derwerpen worden steeds geïl-
lustreerd en toegelicht door do-
cent Henk Huurneman aan de 
hand van kunstwerken van 800 
voor Chr. tot heden.  Bij elk the-
ma worden passages gelezen uit 
de mythologische verhalen zo-
als ze zijn verteld door Griekse of 
Romeinse auteurs, zoals Ovidius, 
Vergilius, Homerus en de trage-
diedichters - steeds in een mo-
derne vertaling. Ook de achter-
gronden van de mythologie ko-
men aan bod: waarom de ver-
halen ontstonden en waarom ze 
nog steeds aanspreken. Daarbij 
komt een stukje psychologie om 
de hoek kijken, met name uit de 
school van Jung.
Aan de orde komen onder meer: 
de Olympische goden, Zeus’ 
vrouwenveroveringen, de verha-

lencycli rond Herakles, de Ar-
gonauten, Kreta, Thebe, Orfeus 
en de Onderwereld, Amor en 
Psyche en de zwerftochten van 
Odysseus. Tijdens de cursus be-
spreekt Henk mythologieboe-
ken die op de markt zijn. Aan 

het eind van cursus ontvangen 
de cursisten een cd-rom met alle 
getoonde PowerPoints. 
De cursus Klassieke mythologie 
is bij Casca in de Luifel, Heren-
weg 96, 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 9.00 en 
13.00 uur.
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Heemstede

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

Volg ons op
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Veranderingen APV
- Omgevingsvergunningen

26 september
Wat doe jij op Burendag?

“Mag het wat zachter?”

Veranderingen OV-Taxi 
Zuid-Kennemerland/IJmond

Die vraag stellen het Oranje Fonds en Douwe 
Egberts, organisatoren van de landelijke 
Burendag. Burendag is een jaarlijks terugkerend 
feest op de 4e zaterdag in september, dit jaar 
op 26 september. Het is een dag waarop buren 
gezellig samen komen en waarbij veel mensen 
iets goeds doen voor elkaar en de buurt.

450 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 450 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 25, 26 of 
27 september 2015. Meer informatie, inspiratie en 
aanmelden kan via www.burendag.nl.

Iedereen wil graag prettig wonen in een leuke 
buurt. Soms lukt dat niet omdat de relatie met 
de buren niet goed is. De oorzaak daarvoor 
is vaak iets kleins dat langzaam uitgroeit tot 
een confl ict dat het woonplezier bederft. Een 
goed gesprek doet wonderen. Vrijwilligers van 
Buurtbemiddeling helpen als u dat zelf niet 
goed lukt. Voorkom ergernis en bespreek uw 

Voor de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond 
gaan er twee dingen veranderen voor reizigers 

Veranderingen OV-Taxi 
Zuid-Kennemerland/IJmond

Voor de OV-taxi Zuid-Kennemerland/IJmond 
gaan er twee dingen veranderen voor reizigers 
zonder WMO-indicatie. Voor reizigers met 
WMO-indicatie verandert er niets.

problemen met de buren. Op 
www.problemenmetjeburen.
nl leest u over mogelijke 
burenproblemen en hoe die zijn 
op te lossen! 

Buurtbemiddeling Heemstede 
Telefoonnummer: 023 569 88 83

zonder WMO-indicatie. Voor reizigers met WMO-
indicatie verandert er niets.

Per 1 juli 2015: 
Verhoging van het OV-tarief
Vanaf 1 juli 2015 geldt een nieuw OV-tarief. In 
voorgaande jaren is de provinciale bijdrage aan de 
OV-taxi sterk gestegen. De provincie vraagt vanaf 
1 juli 2015 een hogere bijdrage van OV-reizigers, 
zodat een verdere stijging beperkt wordt. Het WMO-
tarief blijft gelijk.

Per 1 januari 2016: Geen OV-taxi 
meer voor reizigers zonder WMO-
indicatie 
Vanaf 1 januari 2016 zal de OV-taxi verdwijnen voor 
reizigers zonder WMO-indicatie. De provincie raadt 
reizigers zonder WMO-indicatie aan om vanaf 1 
januari 2016 van het regulier OV gebruik te maken. 
U kunt uw reis plannen via de volgende website: 
http://www.connexxion.nl/.
Voor reizigers met een WMO-indicatie blijft de OV-
taxi in 2016 gewoon rijden.



Nieuwe APV:
Vergunning nodig voor venten, sluitingstijden voor terrassen

Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- P.C. Hooftkade 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 24457, 
ontvangen 26 juni 2015

- Tussen nieuwe Kwakelbrug en Nijverheidsweg, 
wandelpad met hekwerk t.b.v. Kwakelbrug, 
wabonummer 24464, ontvangen 26 juni 2015

- Lorentzlaan 67, plaatsen fietsoverkapping, 
wabonummer 24549, ontvangen 1 juli 2015

- Laan van Bloemenhove 17, het plaatsen van 
een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 24575, ontvangen 30 juni 2015

- J.H. Weissenbruchweg 3, het wijzigen van 
de bestemming “verkeer” naar “wonen”, 
wabonummer 24579, ontvangen 1 juli 2015

- Landzichtlaan 54, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 24581, ontvangen 1 
juli 2015

- Eikenlaan 48, het kappen van een beuk, 

wabonummer 24412, ontvangen 26 juni 2015

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedure)
- Amstellaan 28, het plaatsen van een 

erfafscheiding, wabonummer 20999, verzonden 
10 juli 2015 

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Het ‘Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke 
Verordening’ is met ingang van 14 juli 2015 
op een aantal punten gewijzigd. Het college 
heeft de veranderingen op 7 juli 2015 met 
het ‘Wijzigingsbesluit Aanwijzingsbesluit APV’ 
vastgesteld. 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen zijn:
- Rookverbod in bossen tussen 1 maart en 1 

november
 De APV bevatte al een verbod om in bossen 

en duingebieden of binnen een afstand 
van 30 meter daarvan te roken. Nieuw is 
dat bovengenoemde specifieke periode is 
aangewezen.

 Honden bij Het Oude Slot
 Het park bij Het Oude Slot is verboden voor 

honden. Hierdoor konden hondeneigenaren 
Het Oude Slot, De Theeschenkerij en De 
Trouwkapel ook niet bezoeken. Het nieuwe 
Aanwijzingsbesluit maakt dit wél mogelijk. 
De uitdrukkelijke voorwaarde daarbij is dat de 
honden aangelijnd moeten worden en de in het 
Aanwijzingsbesluit aangeduide paden moeten 
worden gebruikt.

- Geen grote voertuigen parkeren aan oostzijde 
Nijverheidsweg

 In de praktijk kunnen grote voertuigen (langer 
dan 6 meter) al niet meer parkeren op deze plek, 
door een parkeerverbod en aanleg van (kleinere) 
parkeerhavens. 

- Artikel over incidentele festiviteiten geschrapt
 In de onlangs vastgestelde nieuwe APV is het 

maximaal te houden incidentele festiviteiten 

geregeld, daarmee is het oude artikel overbodig 
geworden.

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via 
www.zoek.officielebekendmakingen.nl. 
Ook ligt het besluit ter inzage in het raadhuis.

Bezwaar mogelijk
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen 
het gewijzigde Aanwijzingsbesluit binnen een 
periode van 6 weken na de dag van deze publicatie. 
Hoe u bezwaar maakt, leest u onder het kopje 
‘Inzien, reageren, bezwaar maken’ elders in deze 
uitgave.

Omgevingsvergunningen

Aanwijzingsbesluit APV

Voor het verkopen aan de deur of op straat 
in Heemstede is voortaan een vergunning 
van de gemeente nodig. Hetzelfde geldt voor 
het werven van donateurs voor een goed 
doel. Daarnaast komen er sluitingstijden voor 
terrassen. Dat zijn de grootste wijzigingen in 
de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV), die de raad op 25 juni 2015 heeft 
vastgesteld. De nieuwe APV geldt vanaf 14 juli 
2015. 

Verkoop aan de deur of op straat
Voor collecteren is in Heemstede een vergunning 
nodig, maar voor venten en voor de werving van 
donateurs gold dat nog niet. Daar komt met de 
nieuwe APV verandering in. Voor venten, waarbij 
het gaat om de verkoop van goederen of diensten 
aan de deur of op straat, zoals de verkoop van 
stroopwafels,  is nu een ventvergunning vereist. 
Het werven van donateurs voor goede doelen  
was tot op heden vergunningsvrij, maar is in feite 
een vorm van collecteren en in de nieuwe APV is 
daarvoor een collectevergunning nodig. 

Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt 
het niet, dan kunt u in de eerste plaats de verkoper 
vragen om zijn legitimatiebewijs en de vergunning. 
Heeft de verkoper geen vergunning, dan kunt u dit 
melden bij de gemeente (gemeente@heemstede.
nl) of bij de plaatselijke politie (0900-8844). Als u 
wordt bedreigd of er is sprake van spoed dan belt 

u 112. Op de website van ConsuWijzer staan de 
rechten die u als koper heeft - zoals het recht op 
informatie en het recht op bedenktijd - op heldere 
wijze uitgelegd. 
Zie: https://www.consuwijzer.nl/thema/verkoop-
buiten-verkoopruimte. 

Sluitingstijden terrassen
Op dit moment gelden voor terrassen dezelfde 
sluitingstijden als voor restaurants, cafés, snackbars 
en sportclubs, namelijk tot 01.00 uur doordeweeks 
(zondag tot en met donderdag) en tot 03.00 
uur in het weekend (vrijdag en zaterdag). In de 
nieuwe APV komen er aparte sluitingstijden voor 
terrassen. Om de geluidsoverlast in de avonden te 
minimaliseren, mogen terrassen doordeweeks van 
07.00 tot 23.00 uur open en in het weekend van 
08.00 tot 24.00 uur.

Ook voor feesten in restaurants, cafés en sportclubs 
(oftewel incidentele festiviteiten) gaat er iets 
veranderen. Nu hoeven inrichtingen zich bij 
incidentele festiviteiten tot de sluitingstijd niet aan 
de geluidsnormen te houden. In de nieuwe APV 
mag de overschrijding van geluidsnormen duren 
tot 23.00 uur doordeweeks en tot 24.00 uur in het 
weekend. Ook komt er een bovengrens aan de 
maximaal toegestane geluidswaarde.

De volledige APV vindt u via www.heemstede.nl/
politiek-en-organisatie/lokale-regelgeving

Beperking van het 
maximaal aantal 
honden in Wandelbos 
Groenendaal
Ook nieuw in de APV is dat het maximum 
aantal honden per persoon in wandelbos 
Groenendaal wordt teruggebracht van 6 
naar 3 honden. Dit is een gevolg van het 
Beheerplan wandelbos Groenendaal dat de 
raad op 26 maart 2015 heeft vastgesteld. 
Hierin staat dat de raad het wenselijk 
vindt het aantal honden per persoon in 
het wandelbos te beperken van maximaal 
6 honden naar maximaal 3 honden per 
persoon. Dit ter bescherming van het groen 
en ter beperking van overlast. 

Het standpunt van de raad is nu wettelijk 
geregeld in de nieuwe APV. De gemeente 
gaat nog regels opstellen voor een 
ontheffing van deze beperking. 



Brugmansia engelentrompet.

Bloemenpracht in de Haarlemmer Kweektuin
Regio - Juli is een kleurige en 
fleurige maand in de Stads-
kweektuin te Haarlem. Veel vaste 
planten en bomen staan in bloei 
maar ook éénjarigen en hees-
ters verspreiden hun geuren en 
tonen hun bloemenpracht. De 
bijen van de bijenstal hebben 
keus genoeg. Ze kunnen naar 
de bloemperken bij en op de ru-
ine met groot kaasjeskruid, wil-
de pastinaak, ruigklokje, een 
campanuala die het overal doet, 
zwarte toorts Acanthus, wilgen-
roosje.
De diverse soorten varens zon-
der bloemen maar met hun 
mooie blad zijn zeker ook de 
moeite waard om te bekijken. 
Hemerocallis of ééndagslelie 
bloeien onafgebroken met hun 
eetbare bloemen. Diverse soor-
ten Lysimachia kleuren de tuin 

met hun donkere of groene bla-
deren. De bloemen komen er 
ook aan. 
Via de lindebomen vliegen de 
bijen naar de wilde bloemenak-
ker op de voormalige boomkwe-
kerij. Tegenwoordig is die plek 
ook door bezoekers te bewande-
len. Op dit moment staan er bij-
enlokkende éénjarigen zoals ko-
renbloem, Phacelia die in het Ne-
derlands heel toepasselijk Bijen-
voer heet, en teunisbloem. Voor-
dat de insecten de bloemenak-
ker bereiken komen ze langs het 
hek aan de Kleverlaan waar Bo-
rage (komkommerkruid), lupi-
nen, groot kaasjeskruid, dag-
koekkoeksbloem, toorts, stokro-
zen en hartgespan de aandacht 
trekken. Te veel om op te noe-
men. U kunt beter zelf een kijkje 
komen nemen. 

Is het buiten niet aangenaam 
van temperatuur dan kunt u al-
tijd in de kas naar de Duitse 
pijp komen aanschouwen. De-
ze Aristolochia grandiflora heeft, 
zoals al uit de tweede latijnse 
naam blijkt, enorme grote bloe-
men (grande = groot en flora = 
bloem). De klimplant lokt met 
zijn vleeskleuren en aasgeur zijn 
bestuivers. De insecten kunnen 
de bloemen niet verlaten. Pas 
als de bestuiving na twee da-
gen heeft plaatsgevonden wor-
den de beestjes vrijgelaten. Hier-
na verwelkt de bloem. Als u ge-
luk heeft ruikt u de bloemen van 
de Plumeria rubra of Frangipa-
ni. Deze tropische tempelboom 
kan 5 tot 7 meter hoog worden 
in de streek waar hij oorspron-
kelijk vandaan komt. In Mexico, 
Centraal Amerika en Venezue-

la staat hij in parken maar ook 
op begraafplaatsen en bij tem-
pels. Wordt het u te warm in de 
kas dan staan vóór de kassen de 
kuipplanten. Deze overwinteren 
in de kas omdat ze niet geschikt 
zijn voor onze koude en nat-
te winters. In de zomer staan ze 
buiten. De felrode bloemen van 
de Koraalstruik (boom), Erythri-
na crista-galli springen direct in 

het oog. Ook de grote trompet-
vormige bloemen van de Brug-
mansia suaveolens zullen u niet 
ontgaan. Zij geven , vooral in de 
avond, een bedwelmende geur 
af. Deze Engelentrompet wordt 
in Brazilië als struik in het park 
aangeplant. In de fuchsiahoek 
staan hele gewone maar ook bij-
zondere bellenplanten. De Fuch-
sia paniculata komt uit Mexico 
en ziet er helemaal niet uit als 
een fuchsia. De roze bloemetjes 
worden opgevolgd door eetbare 
bessen met een fris zure smaak 
zoals bij een kiwi. De kippen van 
de dierenweide vinden ze heer-
lijk en springen graag een paar 
centimeter om zelfs de hoogste 
bes aan de struik nog te pakken. 
Medewerkers van NME Haarlem 
nodigt u graag uit om in deze zo-
mermaanden eens een kijkje te 
komen nemen in de Haarlem-
mer Kweektuin, Kleverlaan 9 te 
Haarlem waar voor de kinderen 

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’.

Nieuwe regelgeving

Verwijdering fietsaanhanger Spaarnzichtlaan 

Algemene Plaatselijke Verordening
Op 25 juni 2015 heeft de gemeenteraad de 
Algemene Plaatselijke Verordening vastgesteld. 

Beleidsregels ontheffing van de verplichting 
tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Heemstede 2015

Op 14 april 2015 heeft het college de 
Beleidsregels ontheffing van de verplichting 
tot arbeidsinschakeling en tegenprestatie 
Participatiewet, IOAW en IOAZ Heemstede 2015 
vastgesteld. 

Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2015

Op 8 juni 2015 heeft de gedelegeerd functionaris 
het Sociaal Statuut Gemeente Heemstede 2015 
vastgesteld. 

Lees de volledige bekendmakingen in het 
digitale Gemeenteblad via www.zoek.
oficielebekendmakingen.nl

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende voertuig in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

- Een lichtblauwe fietsaanhanger op het trottoir ter 
hoogte van Spaarnzichtlaan 1.

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 

onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren. 

Bestuursdwang
De eigenaar van bovengenoemde fietsaanhanger 
krijgt tot en met 14 dagen na de datum van deze 
publicatie de gelegenheid zijn fiets van de weg te 
verwijderen of ervoor te zorgen dat het voertuig 
weer in goede rijtechnische staat verkeert. Als de 
betreffende fietsaanhanger binnen deze termijn 
niet van de weg is verwijderd of nog steeds in een 

onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt 
deze in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die 
periode kan de eigenaar zijn voertuig ophalen bij de 
milieustraat aan de Cruquiusweg 47 tegen betaling 
van de gemaakte kosten. Heeft u vragen over 
deze publicatie, neem dan contact op met bureau 
Handhaving via het algemene telefoonnummer 14 
023.
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