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Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

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

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Voorwegschool 7A zet zich in voor het goede doel
‘Dat dromen van kinderen gaan leven’
Heemstede - Op woensdag 
13 juli was het eindfeest van 
de Voorwegschool. Youri, die 
in groep 7A zit, is ambassa-
deur van Stichting Kinder-
droomwens. Dit is een stich-
ting die zich inzet voor kinde-
ren met een trauma. Stichting 
Kinderdroomwens wil dat de 
dromen van deze kinderen 

gaan leven, dat deze kinde-
ren een positief gevoel krij-
gen voor de toekomst!
Youri zijn zus, Julie, is in het 
najaar van 2014 overleden 
en zo is hij in aanraking ge-
komen met deze geweldige 
stichting! In drie dagen tijd 
heeft groep 7A samen met 
juf Denise een loterij opgezet 

en armbandjes verkocht. Dit 
heeft uiteindelijk het mooie 
bedrag opgeleverd van 765 
euro! De Voorwegschool be-
dankt iedereen die hieraan 
heeft meegeholpen, speciaal 
de winkeliers die de prijzen 
voor de loterij beschikbaar 
stelden. Zie ook:
www.kinderdroomwens.nl.

BEGRAAFPLAATS
& CREMATORIUM 
WESTERVELD

INLOOP-
AVOND 
VOOR AL UW VRAGEN

27 JULI
18.30 - 21.00 UUR

WWW.BC-WESTERVELD.NL 

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Heemstede – Het beken-
de lied van Wim Sonneveld 
‘Langs het tuinpad van mijn 
vader’ dekt dan misschien 
niet de lading van de verde-
re songtekst maar een tuin-
pad is er wel achter het huis 
van mevrouw Gré van Buu-
ren. Deze mooie, verzorgde 
tuin ligt aan de Oude Post-
huisstraat. 
Hij is meer lang – 16 me-
ter! - dan breed  (7 meter) 
en op deze locatie staan de 
meest bijzondere bloemen. 
Er is ook een plantenkas 
aanwezig om te voorkomen 
dat planten doodvriezen in 
de winter. Het ontwerp van 
de tuin is zo uitgedacht dat 

aan de linkerkant de bor-
ders zijn waarlangs het pad 
naar achteren loopt. Het ga-
zon ligt er mooi bij. “Wij zijn 
niet van de tegeltuinen”, laat 
mevrouw Van Buuren we-
ten. Wel is er een fi jn terras. 
“Als je daar op staat, kijk 
je over de hele tuin uit. De 
schuur is bedekt met klimop 

zodat de focus op de plan-
ten en bloemen is”, aldus de 
tuinliefhebster. 
Ook meedingen naar een 
plekje op de voorpagina én 
de mooie prijs van 100 eu-
ro, beschikbaar gesteld 
door Nijssen Tuin Heemste-
de? U kunt nog meedoen tot 
en met eind augustus. Stuur 
gerust een aantal foto’s op 
van uw kleine of grote tuin 
naar redactie@heemsteder.
nl We zien uit naar de tuinen 
van Heemstede!

Langs het tuinpad van mevrouw Van BuurenLangs het tuinpad van mevrouw Van Buuren
Tuinenwedstrijd



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

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

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

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 zich 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

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 24 juli, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein: 10.00 uur. 
ds. P.I.C. Terpstra.

www.pknheemstede.nl

Jan Miense Molenaerplein 8, 
9 en 10 zou je bijna Jan van 
Goyenstraat 1, 3 en 5 kun-
nen noemen, gezien de loca-
tie en het begin van nr. 7 aan 
de oneven kant van de Jan 
van Goyenstraat. De bouw 
van deze drie aaneengeslo-
ten panden stamt ook uit de 
jaren 20 van de vorige eeuw, 
aldus de bouwtekeningen 
op de site van de gemeente 
Heemstede.
Wel bijzonder is de vermel-
ding van ene L.J. van Wijk 
in de ‘De eerste Heemsteed-
sche Courant’ van 5 oktober 
1928 op de Jan van Goyen-
straat 1, al eerder verteld bij 
nummer 7. Weinig bouwaan-
passingen aan dit pand be-
houdens een erkeraanpas-
sing in 1941.
Boven het winkeltje zit First 
Administratie & Advies (Rem-
co van den Berg), inmiddels 
ook meer dan 10 jaar. Rem-
co (o.a. maker van het foto-
boekje ‘75 jaar Jan van Goy-
enstraat’) vertelt het volgen-
de over dit pand: “Jan Mien-
se Molenaerplein 8 was, toen 
wij het kochten in 1993, een 
normaal woonhuis. Er had-
den twee oudere dames in 
gewoond, één ervan was de 
eigenaar. De ene dame was 
overleden, de andere ging 
naar een verzorgingstehuis. 
Het huis was eigenlijk al door 
iemand anders gekocht voor 
zijn moeder, maar die wil-
de uiteindelijk niet verhuizen, 
dus werd het pand ons recht-
streeks aangeboden.
Mijn vrouw is na een jaar 
(augustus 1994) haar win-
kel begonnen. Er zat een de-
tailbestemming op het pand, 
vermoedelijk omdat nummer 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (33)

9 ook een detailbestemming 
heeft.
‘De Knutselmand’ is gestart 
in de zijkamer, op een opper-
vlak van ongeveer 8m2. Na 
een jaar is een deel van de 
woonkamer bij de winkel ge-
trokken en in 2001 is het he-
le oppervlak van de woon-
kamer winkel geworden. Wij 
zijn toen boven gaan wonen.”
“De Knutselmand is per 1 ju-
li gesloten”, gaat Remco ver-
der. “De ruimte wordt opge-
knapt en gewijzigd en gaat 
4 oktober open als ‘Sfeervol 
bijzonder/mooi’. We gaan dan 
artikelen verkopen van kun-
stenaars (sieraden, keramiek 
etc.), maar ook producten 
van de betere webwinkels. 
Daarnaast willen we een kof-
fi ehoek beginnen, zodat de 
bezoekers ook een kop kof-
fi e of een eenvoudig broodje 
kunnen nuttigen.”
Helaas zijn er niet echt oude 
foto’s van deze drie panden, 
dus is de toenfoto van na 
2000, maar wel als winkel en 
gehaald van de website van 
de Jan van Goyenstraat. 
Nu zijn de ramen dichtge-
plakt, zoals te zien is op de 
nufoto van juli 2016 van Har-
ry Opheikens.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 24 juli, 10.00 uur 
zomerdienst met spreker 
dhr. J. Oosterom.

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 24 juli, Kand.
Jeroen Hagendijk (Leiden).

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 24 juli om 10.00 uur
Ds. Z. de Graaf uit Katwijk.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 24 juli, 10u. dr. G. 
Heitink. Crèche.

www.pknbennebroek.nl                     

Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan Miense Mo-
lenaerplein 8 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-

kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom.
Tips en opmerkingen?
Bel 023-8200170 (kantoor 
Heemsteder).

Vrolijke 
Vrijdag met 

water
Heemstede - Vrijdag 
29 juli is er tussen 15 en 
17 uur bij WIJ Heemste-
de, Herenweg 96, ‘Vrolij-
ke Vrijdag’. Jong en oud 
zijn welkom. Het thema is 
‘water’.





Column 

Een brief van de postbode
Omgangsvormen

Enige tijd geleden, op het inloop-uurtje bij 
de burgemeester. De burgervrouwe, eigen-
lijk. Zij komt iemand ophalen die vóór mij 
zit te wachten. Zij wenst deze persoon een 
goede morgen. En wat antwoordt haar de 
burger?: “Hài ...”.
Sommige mensen zijn vormelijk, anderen 
vormeloos. Ikzelf ben op het stijve af. In mijn 
wijk zeg ik in principe tegen iedereen ‘u’. – 
Dat zal u niet verbazen, want tegen u zeg 
ik ook ‘u’. – Staat er tijdens mijn ronde een 
snotneus aan een deur iets te verkopen aan 
een oudere heer, en deez’ snotneus spreekt 
voornoemde heer aan met ‘jij’, dan roep ik 
van een afstandje bestraffend: “U!” Want
dat kan ik wel maken tegen die snotneus. 
Die woont niet eens in mijn wijk. 
Ach ja, de tijden veranderen. Als mijn kinde-
ren vroeger een aanbod kregen dat ze wens-
ten te accepteren, dan zeiden ze: “Ja graag.” 
Ook dat gaat er een beetje uit. In mijn fl ats 
wil ik nog wel eens, bundel post in de hand, 
binnenkomende bewoners aanbieden: “Zal 
ik even kijken of u iets heeft?” “Doe maar” 
zeggen sommigen dan. Voor mij klinkt dat 
in vertaling: “Welja joh. Als jij dat wilt.” Maar 
die mensen bedoelen eigenlijk gewoon “Ja 

graag.” En 
goed bedoeld 
is voor mij 
goed genoeg. 
Maar nu een 
voorbeeld uit 
mijn buiten-
postbodelijk bestaan. Ik ben aan het col-
lecteren, en vraag iemand: “Wilt u iets ge-
ven voor het puntje-puntje-fonds?” “Nee 
hoor, dank u,” zegt mevrouw. Wat toch echt 
in vertaling luidt: “U biedt mij het genot aan 
om iets in deze bus te doen. Dank u voor de 
moeite, maar ik hoef niet.” 
Ik bood natuurlijk niets aan, ik  vroeg die 
mevrouw om een gunst. Maar omdat het 
wat ongemakkelijk voelt iemand een gunst 
te weigeren, deed die mevrouw maar net of 
ze beleefd een aanbod van mij afsloeg. Heel 
stinkerig. En geen ‘u’, geen ‘graag’, alla, maar 
stinkerigheid, dáár hou ik nou niet van. 
Wie niet de moed heeft om “nee, sorry” te 
zeggen, die doet maar wat in de bus. 
Maar dat dóet u natuurlijk ook altijd. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

postbodelijk bestaan. Ik ben aan het col-

Heemstede - “Dit ‘Juffi e’ kwam vlak voor mijn neus op 
de esdoorn zitten”, vertelt Marenka Groenhuijzen. Ze fo-
tografeerde deze Juffer in haar tuin. Het is een beweeg-
lijk insect dus je moet snel zijn (en stil) met je camera.
Over Juffers is allerlei informatie op online-encyclopedie 
Wikipedia te vinden. Onder meer dat in Europa 49 soor-
ten van juffers voorkomen maar in Nederland ‘slechts’ 26
typen. Er is een verschil met de Libelle, hoewel het nog 
niet meevalt die te ontwaren.
Maar, Juffers zijn over het algemeen lichter gebouwd; 
de ogen zijn relatief klein en staan ver uit elkaar; in rust 
vouwt een Juffer de vleugels achter de rug (met uitzon-
dering van de pantserjuffers), terwijl een echte Libel ze 
spreidt.

Foto: Marenka Groenhuijzen

Zomerfoto

Heemstede - “Al wonen wij al meer dan 25 jaar niet meer 
in Heemstede; wij komen er nog graag. Vooral bij een fi ets-
tochtje strijken wij graag even neer op het ‘uilenbankje’ bij 
het molentje van Heemstede. Even genieten van al het groen 
en de rust”, aldus het echtpaar Duindam uit Hoofddorp. Ook 
afgelopen donderdag stopte het echtpaar hier even voor 
een rustpauze. De Hoofddorpers schrokken: “Heel teleur-
stellend te moeten constateren dat iemand het blijkbaar no-
dig vond deze prachtige bank te beschadigen. Ook een van 
de voor het bankje liggende stoeptegels was verdwenen. 
Heel treurig en respectloos!”

Treurig en respectloos
Lezerspost

Dag oud-
Dorcaspand!
Heemstede - Het gaat best 
wel hard, de sloop van de 
(garage)panden op de Ha-
vendreef. Inmiddels is het 
pand van ‘Dorcas’ (Haven-
straat 49-51) fl ink onderhan-
den genomen. Voorheen was 
het de Suzukigarage en sinds 
2013 het onderkomen van 
tweede-hands-winkel Dor-
cas (die sinds januari 2016 
gevestigd is op de Herenweg 
101). Nu staan er nog wat 
restanten muur en is het al 
aardig op weg een ‘open ter-
rein’ te worden.

Babyshower 
op het water
Regio- Een babyshower op 
het water? Rederij Haerlem 
organiseert leuke babysho-
wers met groepjes tot maxi-
maal 12 personen. U vaart 
door Heemstede en Haar-
lem. Een vaartocht duurt ca 
2,5 uur. Tijdens de tocht kunt 
u genieten van zoete hapjes 
en andere lekkernijen, (non) 
alcoholische drankjes en een 
mooie roze of blauwe taart!
Voor deze gelegenheid wordt 
de salonboot van Rederij 
Haerlem compleet versierd 
met slingers en vlaggetjes.
Voor 390,- euro all-in kunt u 

de babyshower laten verzor-
gen. Als u nu boekt, ontvangt 
u een fl es bubbels cadeau 

om mee te proosten!
Informatie 06-53137837 en 
info@rederijhaerlem.nl.

Versierde boot voor een babyshower.

De voormalige Dorcaswinkel aan de Haven van Heemstede is 
nu een ‘doorkijkwinkel’. De sloop gaat onverminderd verder.
(foto: Harry Opheikens).
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  Tuinwedstrijd met Nijssen Tuin Heemstede

Heemstede - Na-
dat onze tuin en 
met name het 
grasveld de aan-
val met Enger-
lingen niet had 
overleefd, be-
sloten wij om de 
tuin een ander 
aanzicht te ge-
ven. Ruime bor-
ders langs de 
randen en twee 
ronde planten-
bakken in het 

midden vormden 
met de daartussen door slingerende bestra-

ting het getal acht. De foto is gemaakt vanuit het slaapkamerraam 
boven waardoor de vorm van het eigen ontwerp het beste tot z’n 
recht komt. Tegen het huis is een groot terras aangelegd en ach-
terin een kleiner zitje om zo lang mogeluk te kunnen profi teren 
van de avondzon. De inrichting van de borders en bakken is heel 
divers en bestaat voornamelijk uit vaste planten. De keramische 
potten op de paden bieden alle mogelijkheden voor het z.g. zo-
mergoed. De tuin meet 6x13 meter en is omheind met een open 
schutting”, aldus inzenders Theo en Maria Dijkman, wonend aan 
de Kohnstammlaan 34.

Heemstede – “Dit is de tuin van mijn buur-
vrouw Ans van der Marel (88 jaar) en haar zoon 
Joad. Als buurman wil ik hun tuin nomineren. 
Joad is altijd erg zorgzaam bezig om de tuin er 
prachtig uit te laten zien. Daarnaast mag ik er 
als buurman altijd erg graag van genieten. Ie-
der jaar een geweldige bloemenpracht een feest 
voor het oog!” Ingestuurd door Tom Westerveld, 
mr A. Baron Mackaystraat 5, Heemstede.

Heemstede - “Wij genieten weer volop van ons 
paradijsje. Veel vlinders, bijen en vogels komen op 
bezoek. De kleuren zijn in deze maand schitterend. 
En dan ook nog de zon erbij. Heerlijk! Je zou ieder-
een mee willen laten genieten…”, aldus Thea Cup-
pen wonend aan de Landzichtlaan, Heemstede.

Heemstede - “Ons paradijs-
je met buxus, rozen en zomer-
goed. Hier is het goed toeven. 
Wij wonen aan de Joke Smit-
laan in Heemstede en onze 
achtertuin een tuin van 5 bij 
10 meter. Jaren geleden heb-
ben wij dit zo bedacht en we 
hebben achter in de tuin ook 
een zitje gemaakt zodat we al-
tijd kunnen kiezen uit zon of schaduw.
De beplanting bestaat uit veel clematissen, rozen, jasmijn en kam-
perfoelie zodat we eigenlijk altijd veel bloemen hebben en natuurlijk veel zo-
mergoed; kortom een heerlijke tuin”, aldus Mies Finke. 

Heemstede - Hier een klein impressie van de mooie tuin van 
mijn moeder, mevrouw van Akkeren. Het is een heerlijke tuin 
met zon en schaduw en verschillende plekjes om te zitten, 
schrijft Anne van Akkeren in de mail bij deze mooie foto.

Heemstede - Na meer dan 50 jaar weg 
te zijn geweest uit Heemstede, zijn mijn 
man en ik weer teruggekeerd. Van de 
Zuid-Hollandse klei naar de zandgrond 
van Kennemerland. We wonen hier in 
een appartement aan de Herenweg 
maar - en dat is voor ons heel belang-
rijk – met een kleinschalige tuin!  Het ge-
voel zó naar buiten te kunnen stappen. 
Even kijken naar alle mooie kleuren van 
de Oost-indische kers, of het stekje van 
de Salvia Patens is aangeslagen en of 
de potplanten een slokje water willen. We genieten er elke 
dag van”, zegt Martje Bruning Grapperhaus.
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Heemstede - Zaterdag 
16 juli zwommen diverse 
kinderen af in SportPla-
za Groenendaal voor hun 
zwemdiploma. De volgen-
de kinderen hebben hun 
A, B, of C diploma ge-
haald.

Diploma A
Sammie Aarts, Amin 
Akouaouch, Julian Bak-
ker, Hugo de Bie Leuve-
ling Tjeenk, Emma Bijmolt, 
Max Blom, Fatima Boun-
je, Mariam Bounje, Tidiane 
Brandt, Francesca Bruil, 
Rizq Chahman, Tugay Cil,  
Sophia Cornegoor, Bianca 
Dejonghe, Tom Ettes, Mike 
Fouchier,  Pien Geertman, 
Thijs de Groote, Mateo ’t 
Hart , Flyn van der Heu-
vel, Timo Huisman, Isa-
bella van Huizen, Tobi-
as Jansen, Christiaan van 
der Kamp,   Aron Koe-
man, Renzo Koster, No-
rah Lee,   Cruz Linde-
man, Boris Loeff, Liselotte 
Luijk, Robin Mink, Thijmen 
Mink, Anna Molkenboer,  
Inaya el Moussabahi,  Finn 
Neeven,  Hugo Nijssen, 
Christian Oddens, Nien-
ke van Oeveren, Marjolijn 
van Os, Mick Oyen, Sebas 
Rees, Damian Reumer-
mans, Süveyda Sahin, Ca-
tho de Ruyter van Steve-
ninck, Teun Schenk, Ferre 
Schipper, Jurre Schipper, 
Femke Schotanus, Almi-
na Seyhan, Bo van Sloten, 
Hannah Stoelman, Anish 
Soedhwa, Vignesh Soed-
hwa,  Sem Stokman, Isa-
bel Uithoof,  Mads Tuinen-
ga, Jonne Valkema, Gyli-
an van Veen, Hidde Veld-
man, Emily van der Weide, 
Max Wempe-Breman,  Ri-
che Wijkhuizen, Ole Wille-
kes, Mehmet-Ali Yigit.

Diploma B
Amélie Alderliefste, Siem 

Diploma-
zwemmen
18 juni 2016

van Baars, Merel Benner, 
Hein Berger, Eefje Beu-
kers, Olivier Berkhout, 
Julian Bor, Mika Borg-
hardt, Dhruv Breimer, Sem 
Doeswijk, Emma van Een-
denburg, Teun Faber, Car-
men Gort,  Robin Groen, 
Catharina Halsema,  Stijn 
Harting, Demi Hartman, 
Lisa Hartman,  Lars Hen-
driks, Benjamin Henrich  
, Bastiënne de Hoet,  Gijs 
van der Horst, Tuur van 
den Hurk, Thijs Jacob, 
Eveline Janssen, Sebas-
tiaan Janssen,  Leyla Ja-
waheri,  Raphaël Kosters,  
Floris Koudijs, Ryan Loufi, 
Celeste Meulemans,  Su-
ze Moeliker,  Evi Möhlen,  
Tom Muntjeswerf , Sem 
van der Peet, Tim Rovers, 
Lowiek Ruiter, Wesse Rui-
ter, Liv Schaapsmeerders, 
Janne Speekenbrink, Yan-
nick Stoffers,  Julia van 
Teeffelen, Jenthe Verbo-
ven, Maurits Zuidgeest, 
Ruben de Zwart.

Diploma C
Daniel Abbas Zadeh,  Ry-
an Biesbrouck, Marie-
tou Brandt, Tobias Emme-
rik, Noor Fontein, Valerie 
ten Kate,  Gijs Kok, Philine 
Mackay, Nina Marsman, 
Derek Milton, Casper Ol-
de, Nanou Rijlaarsdam, 
Jelmer van Roy , Femke 
Spoelstra, Guus Stroink, 
Emma Tonino , , Dean van 
der Vlugt, Syb de Vries-
Sophie Ward, Gaby Witte, 
Tess Witte.

Alle kinderen van harte ge-
feliciteerd! 

Heemstede - Prachtig 
weer, een vrije zondag. In-
grediënten om een zomer-
se markt te doen slagen. 
De Trotsmarkt, de eerste 
keer in Heemstede, geor-
ganiseerd op de Vrijheids-
dreef was een leuk suc-
ces. Een deel van de dreef 
– waar nog een bomen-
rij staat, aan de kant van 
wandelbos Groenendaal 
– was ingericht met aller-
lei kraampjes. Nieuwsgie-
rig en belangstellend keur-
de het publiek de ambach-
telijke producten, met lief-
de gemaakt en van harte 
aanbevolen. De sfeer was 
gemoedelijk. ‘Trots’ zijn de 
verkopers op hun – meest 
– zelfgemaakte artikelen. 
Deze aflevering, op 17 juli, 
was de eerste in een reeks 
van drie. Elke derde zon-
dag van de maand strijkt 
de Trotsmarkt neer op de 
Vrijheidsdreef. Tot en met 
september.
Joke van der Zee

Eerste Trotsmarkt
een feit

Verfhandel Ree wil droom 
realiseren met crowdfunding
Heemstede – Een prachtig 
ruime winkel met een unieke 
uitstraling. Dat is de droom 
van ondernemer Jasper de 
Zwart van Verfhandel Ree. 
Deze droom kan per septem-
ber uitkomen door het vrij-
komen van buurpand (Life-
style) en het vernieuwen-
de concept dat hem is aan-
geboden door ‘Home Made 
By’. Niet langer kasten ver-
schuiven om elke vierkante 
meter optimaal te benutten 
maar beschikken over een 
ruime winkel met een unieke 
uitstraling! Voldoende ruim-

te voor een totaal aanbod 
van (professionele) verf, be-
hang, raamdecoratie, vloeren 
en producten voor woonsty-
ling. Overzicht, een fijne am-
biance, trendsettend en een 
bron van inspiratie. Bijzonde-
re producten tegen een zeer 
toegankelijke prijs en boven-
al de vertrouwde hoge ma-
te van service, enthousiasme 
en persoonlijke (deskundige) 
adviezen, maken Home Ma-
de By Ree onderscheidend.
De Zwart wil deze droom ook 
op unieke wijze realiseren 
want het plan is om finan-

ciering via crowdfunding op 
te zetten. Belangstellenden 
die willen investeren kunnen 
contact op nemen met Jas-
per de Zwart via de website. 
U leest er alle informatie:
http://www.verfhandelree.nl/
acties/crowdfunding-bij-ree.
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Heemstede – Heemste-
de kent tal van kunstwer-
ken, bijzondere panden 
en prachtige huizen. Als 
het object in zijn totali-
teit wordt afgedrukt zie je 
meestal meteen wat het is 
en waar het zich bevindt. 
Maar wat als slechts een 
deel zichtbaar is? Weet je 
het dan nog thuis te bren-
gen? De komende tijd zal 
de Heemsteder details van 
bekende en minder be-
kende locaties in beeld 
brengen onder de noemer 
‘Ken je Woonplaats – weet 
u waar dit is?’. Oplossin-
gen kunnen op onze Fa-
cebookpagina worden ge-
post. 
De hint van deze eerste aflevering: ook als het windstil is, 
wappert de vlag. Waar is dit?

Mooi straatbeeld
Heemstede - Fietsend door de Amaryllislaan te Heem-
stede werd Jos erg vrolijk van de boomspiegel t.h.v. num-
mer 16. “Hoe makkelijk is het om je laan of straat meer-
waarde te geven”, vindt hij. Er mag best meer aandacht 
komen voor mensen die zelf initiatief nemen voor een 
mooier straatbeeld, zegt Jos in zijn mailtje.  

Heemstede - ‘Dromen langs de vaart’ zou boven dit tekstje 
kunnen staan. Op een zonovergoten dag kun je lekker weg-
dromen langs de Leidsevaart gezeten, zo ongeveer tegenover 
het oude pompstation. Dat pand trouwens, niet op de foto te 
zien, is in 1853 gebouwd als pompstation van de voormalige 
Amsterdamsche Duinwater-Maatschappij. Het is niet meer 
in gebruik als zodanig en heeft nu een museumfunctie. Wel 
op afspraak. Het bijzondere gebouw is vandaag de dag 
ook provinciaal monument. Meer weten? Kijk eens op de 
site van de historische vereniging: www.hv_hb.nl  Terug naar 
2016, naar het water dat Heemstede rijk is. Langs de Leidse-
vaart in de Rivierenbuurt kun je een klein wandelingetje 
maken langs het water. De kijkrichting is naar het zuiden, 
naar Vogelenzang en verder. Het bootje op de voorgrond 
(hoewel met zijn neus in de andere richting) heeft mis-
schien wel zin in zo’n tochtje.                        (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (9)

Heemstede 30 juni /m 14 juli 2016
 

Huwelijken
30-06-2016 Tjerk E. Eijsberg & Flor M. Betancourth Toro
30-06-2016 Anthal Zandvliet & Rachelle I. M. Griekspoor
01-06-2016 Dennis Cramer & Madelein e. Alberts
01-07-2016 Sietse Makelaar & Mariska L. Jong
01-07-2016 Robin Floor & Jeroen Martijn
01-07-2016 Tanja M. van ’t Hooft & Vanessa Engel
02-07-2016 Gabriella C.H. C. Piccione & Darren R. Clarke
07-07-2016 Gabi Vriesekoop & Ruchi Singh
07-07-2016 Martijn feenstra & Talitha O. van de Kaaden
08-07-2016 Bob van der Linden & Barbara J. R. van der Mark
08-07-2016 Robertus J. M. Das & Jolanda C. Wildeman
09-07-2016 Paul B. Schavemaker & Maartje M. M. Broekmans
12-07-2016 Dimitri Röllich & Elise L. Roskam

Geboorten
05-07-2016 Cristopher P. V. Kronenburg
12-07-2016 Mare E. Rohaan

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstandExcursieclub 50+ WIJ Heemstede
Stadswandeling en museumbezoek Nijmegen
Heemstede - Op de laat-
ste excursie van het seizoen 
van WIJ Heemstede is Mi-
chiel Kersten de gids. Het 
betreft een wandeling door 
het historische hart van Nij-
megen met een bezoek aan 
de Stevenskerk en – indien 
mogelijk – het Stadhuis en 
de Waag. Natuurlijk wor-
den de Kannunikenhuizen 
uit circa 1400 in de Stevens-

straat niet overgeslagen. Na 
de lunch is er een rondlei-
ding door Museum Het Valk-

hof, met de schitterende ver-
zameling Romeinse arche-
ologie. Rond 15.30 gaat de 
groep weer huiswaarts. U 
reist met het openbaar ver-
voer en dient wel goed ter 
been te zijn. Inschrijven kan 
tot uiterlijk 29 augustus. Voor 
informatie over de kosten en 
excursie belt u 023-5483828 
of kijkt u op:
www.wijheemstede.nl.

Rijdende winkel 
met panne
Heemstede - Op de hoek 
Binnenweg/Cloosterlaan in 
het centrum van Heemstede 
stond dinsdag 12 juli een rij-
dende winkel met panne. De 
winkel blokkeerde de Cloos-
terlaan vanaf 11.15 uur. Het 
betrof een defecte brandstof-
pomp. Het is slechts een klein 
instrument maar het was niet 
direct voorradig. Pas in de na-
middag was er een geschik-
te berger paraat om de grote 
wagen te verslepen. De poli-
tie assisteerde hierbij zodat 
de berger met de lange sleep 
in tegengestelde richting de 
Binnenweg veilig kon ver-
laten. Op de foto (van Nico-
le van Dalen) koppelt de ber-
ger de rijdende winkel aan de 
sleepwagen.

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats
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Herdenking Syb Talma door Historische 
vereniging Heemstede Bennebroek
Bennebroek – Met een 
kranslegging met rode bloe-
men op zijn monumenta-
le graf eerde de HVHB, His-
torische Vereniging Heem-
stede Bennebroek, vori-
ge week dinsdag het overlij-
den op 12 juli 1916 van Ari-
tius Sybrandus Talma. Het 
graf ligt links van de NH kerk 

aan de Binnenweg in Ben-
nebroek, waar hij de laatste 
twee jaar van zijn leven do-
minee was. Een rode domi-
nee, zo benadrukten Mauri-
ce Limmen, voorzitter CNV, 
en historicus Gerard van 
Krieken vooraf in de kerk. In 
1891 had Talma zich aange-
sloten bij de Antirevolutio-
naire Partij (ARP) van Abra-
ham Kuyper. Hij zat van 1901 
tot 1908 voor de ARP in de 
Tweede Kamer als vertegen-

woordiger van het Friese dis-
trict Tjietjerkstradeel, nadat 
hij daar SDAP-leider Pieter 
Jelles Troelstra nota bene in 
diens eigen thuisdistrict, had 
verslagen. Talma was in zijn 
tijd een van de bekendste 
politici en debaters van Ne-
derland en voor protestantse 
arbeiders een boegbeeld met 

een groot gezag.
Niet voor niets had hij als bij-
namen ‘De Leeuw van Pa-
trimonium’ en ‘De rode 
dominee’. Hij werd minister 
van Landbouw, Nijverheid en 
Handel, waar indertijd ook de 
sociale wetgeving onder viel. 
Eigenlijk Minister van Arbeid, 
want Talma probeerde met 
een enorme ambitie en werk-
kracht de achterstand die er 
was op het gebied van soci-
ale wetgeving in te halen. Hij 

kwam met een groot aantal 
sociale wetten waarin de ar-
beidsduur voor vrouwen en 
jongeren werd beperkt. In de 
Bakkerswet probeerde Tal-
ma ook de nachtarbeid voor 
mannelijke bakkers te rege-
len, maar de Tweede Kamer 
vond dat hiermee de vrijheid 
van arbeidsuitoefening in het 
gedrang kwam en dat voor-
stel sneuvelde. Wel legde 
Talma het fundament voor on-
ze AOW door de ouderdoms-
uitkering die gold vanaf 70 
jaar. Dat mocht want je hoef-
de je hand als arbeider niet 
op te houden voor iets wat 
je beschouwde als achterge-
steld loon. De Bloemendaal-
se Wethouder Richard Kruijs-
wijk vond dat je geschiede-
nis belangrijk moet vinden. 
Er is een mooie kerk nage-
laten. Een kerk van Adriaan 
Pauw met de pauwen over-
al te zien. Talma hield meer 
van de mussen en de zwa-
luwen, vergelijkbaar met de 
arbeiders en ouderen. Hij was 
eigenlijk ook minister van 
Natuur en maakte een Vogel-
wet. Hij werd in Bennebroek 
onthaald door de gemeente 
en werkte er twee jaar tot hij 
op 52-jarige leeftijd overleed. 
Kruijswijk vindt dat hij een 
graf heeft met een kunsthis-
torische waarde. Met de twee 
mannen, waarvan er een be-
tekenisvol omhoog kijkt en 
de ander juist naar beneden. 
Met deze bijeenkomst eerde 
Marc de Bruijn, bestuurslid 
HVHB met de genodigden, 
de man die rust zocht in Ben-
nebroek.
Ton van den Brink

Inloopavond op Westerveld
Regio - Westerveld organiseert op woensdag 27 juli weer 
de maandelijkse inloopavond. Geïnteresseerden kunnen 
dan zonder afspraak van 18.30 tot 21.00 uur binnenwan-
delen en vragen stellen. De medewerkers van Westerveld 
staan klaar met een kopje koffie in de toonzaal, waar ook 
de uitgebreide collectie gedenktekens, urnen en assiera-
den te bekijken is.
Ellis Verkerk, teamleider Info & Nazorg, geeft informatie 
over de verschillende mogelijkheden voor gedenkplekken 
en monumenten:. ,,U kunt altijd een eigen plek uitzoe-
ken in het gedenkpark. Een plek omringd door weelderig 
groen, op een heuvel of juist op een open plek. Wester-
veld heeft zoveel moois, er is altijd wel een plek die aan-
spreekt. Ook bij de keuze van een monument adviseren 
wij u graag.”
Om juiste keuzes te kunnen maken is het van belang om 
te weten wat er allemaal mogelijk is. Om hierbij te hel-
pen heeft Westerveld een ‘Wensenformulier’ ontwikkeld. 
Ook dat kunnen bezoekers van de inloopavond bekijken 
en meenemen naar huis. Zie ook www.bc-westerveld.nl.

Regio - “Wanneer geen toe-
stemming wordt gegeven om 
naar het buitenland te gaan, 
dan moet de ouder die toe-
stemming nodig heeft naar 
de rechter stappen op grond 
van art. 1:253a BW. De reden 
dat geen toestemming gege-
ven wordt, ligt mogelijk in het 
vermoeden dat het niet om 
een vakantie gaat maar om 
een permanente wijziging 
van de verblijfplaats.” 

Aan het woord is Hans van 
Son,  de Scheidingsmakelaar, 
is MfN- registermediator.
“Op grond van de Schengen-
grenscode controleert de Ko-
ninklijke Marechaussee kin-
deren die met één ouder of 
alleen reizen extra om inter-

nationale kinderontvoering te 
voorkomen. Een van de fac-
toren waar de Marechaus-
see oplet, is de achternaam 
van het kind. Het komt voor, 
zeker nu kinderen een eigen 
paspoort hebben en moeders 
hun meisjesnaam in hun pas-
poort hebben staan, dat het 
kind een andere achternaam 
heeft dan de ouder waar hij 
mee reist. Degene die met 
het kind reist, kan gevraagd 
worden om aan te tonen dat 
er toestemming van de ge-
zaghebbende ouder of ou-
ders is.” Om problemen en 
vertraging op het vliegveld 
te voorkomen, wordt aange-
raden om de volgende docu-
menten mee te nemen: ver-
klaring toestemming voor va-

kantie door invulling formu-
lier ‘Reizen met een minder-
jarige naar het buitenland’. 
Een recent uittreksel gezags-
register, een recent uittrek-
sel Basisregistratie Personen, 
een internationale geboorte-
akte, kopie van paspoort van 
toestemminggevende ouder 

Tips van Scheidingsmakelaar
Gescheiden vakantie

en eventueel uitspraak met 
betrekking tot gezag en om-
gang en eventueel het ou-
derschapsplan. Ook een ko-
pie van het retourticket van 
het kind is handig om mee te 
nemen. 
“De internationale geboorte-
akte is op te vragen in de ge-
meente waar het kind gebo-
ren is. Het uittreksel van de 
BRP is verkrijgbaar bij de ge-
meente waar het kind is inge-
schreven. Het uittreksel ge-
zagsregister kan men opvra-
gen bij de rechtbank.”  Hans 
van Son heeft inmiddels 350+ 
scheidingsmediations bege-
leid waardoor 700 mensen 
weer een nieuwe perspectief 
hebben gekregen. Reageren? 
06-21236301 of son@schei-
dingsmakelaar.nl

Hans van Son.

Aan(ge)slagen
Moe

word je ervan
Een vreemde dag
zo na een ramp

Hoe kun je
de wereld verlaten
met als wapenfeit
dat je het leven,

het einde daarvan
in handen hebt?
Een sterveling
die anderen 

de dood oplegt.
Doden verdienen

herinnering,
Moordenaars 
Vergetelheid.

 
Joke van der Zee
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Evenementen
Zaterdag 30 juli t/m vrij-
dag 5 augustus Opbouw 
Europees Kampioenschap 
Zandsculpturen. Div loca-
ties in Zandvoort. Deel-
nemers aan het werk van 
9.00-17.00 uur.
Meer informatie: 
www.zandacademie.nl of
 www.vvvzandvoort.nl.

Muziek
Zaterdag 30 juli America-
na Roots Country & Blues 
concert Zandvoort. Bij het 
Wapen van Zandvoort op 
het Gasthuisplein. Met 
BBQ vooraf (wel kaarten 
nodig) va 18.00 uur. Con-
cert (gratis toegang) be-
gint om 20.00 uur.
Info: 023-7431556 of 06-
19427070.

Tentoonstellingen
T/m 24 juli ‘Dansen als de 
Zomer’, nieuwe Waag-ex-
positie van KZOD. Met di-
verse exposanten, sfeer-
vol licht en zomers werk. 
Opening: 10 juli. 16.00 uur. 
Spaarne 30, Haarlem.

Donderdag 28 juli t/m 
zondag 14 augustus 
Kunst uit de Haaglanden in 
De Waag en Kloostergan-

gen, beide te Haarlem. Or-
ganisator: KZOD. Uitwis-
selingsexpositie met Arti-
Brak. Zie verder:
www.kzod.nl / www.arti-
brak.nl  en Facebook.

T/m 1 augustus Werk van 
Henk-Claire Loeffen in de 
foyer van Theater de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Werk is eveneens te koop.

T/m 21 augustus ‘Wen-
kende Verten’, digitale fo-
towerken samengesteld uit 
diverse fotografi sche on-
derdelen, van Tessa Verder. 
Te zien bij 37PK Platform 
voor Kunsten, Groot Hei-
ligland 37 in Haarlem. Toe-
gang: vrij. Info: 023-551 84 
32 en info@37pk.nl.
www.37PK.nl.

T/m 1 september Aqua-
rellen van Ineke Meijer in 
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51 Sant-
poort-Noord. Kijk op www.
inloophuiskennemerland.nl

Themabijeenkomst
Vrijdag 29 juli Tabletcafé 
met tips en trucs door me-
diacoaches. 10.00–12.00  
uur. Gratis toegang, Bibli-
otheek Haarlem Centrum, 
Gasthuisstraat 32 in Haar-
lem. www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl

AgendAAgendA
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Een uniek diner in het bos

Heemstede – Op woens-
dagavond 13 juli jl. vormde 
het Groenendaalse bos het 
decor van een unieke beleve-
nis. Edmond en Sander, twee 
bevriende ondernemers, 
hadden het idee gelanceerd 
om een diner te organiseren 
op een bijzondere locatie. In 
Hein Uitendaal van Landgoed 
Groenendaal vonden de cre-
atievelingen een enthousias-
te bondgenoot die er meteen 
voor te porren was. “Het leek 
ons gewoon een goed plan: 
een grote lange tafel, feeste-
lijk gedekt en met mooie ver-
lichting op een open plek in 
het bos”, vertelt Edmond. 
Woensdagavond viel alles op 
zijn plaats, het weer werk-
te mee, het 5-gangen me-
nu was van grote klasse en 
zelfs de Schotse Hooglan-
ders kwamen nieuwsgie-
rig een kijkje nemen. Veer-
tig genodigden die elkaar 
niet of maar zijdelings ken-
den, beleefden een topavond 

vol verrassingen. Want hoe is 
het om geblinddoekt naar de 
stilte van het bos te luisteren 
die slechts door het spel van 
een violiste werd verstoord. 
Het enige minpunt was mis-
schien dat het eenmalig diner 
betrof, hoewel Edmond en 
Sander alweer zoeken naar 

een nieuwe unieke locatie 
en Hein kansen ziet voor een 
herhaling. In een allesbehal-
ve zorgeloze zomer zijn er 
gelukkig nog mensen te vin-
den die liever verbinden dan 
verdeeldheid zaaien. En dat is 
best uniek.
Mirjam Goossens

Theatercoördinator Martje Veldhuis: 
“We zijn erg verwend met allerlei grote namen”
Heemstede – Martje Veld-
huis nam enige tijd geleden 
de functie van theatercoör-
dinator over van Leo Koot bij 
Theater de Luifel. In septem-
ber start het nieuwe seizoen 
van Podia Heemstede in The-
ater de  Luifel en de Oude 
Kerk. Martje werpt vast een 
blik op het nieuwe seizoen.
Martje Veldhuis: “We heb-
ben komend seizoen weder-
om een volwaardig program-
ma met prachtige voorstel-
lingen: we zijn erg verwend 
met allerlei grote namen.  
Ook voorstellingen voor de 
jeugd en jongeren. Voor de-
ze groep hebben we voor-
stellingen met een after par-
ty, vier in totaal. Vorig sei-
zoen hebben we dit ook ge-
daan in samenwerking met 
Plexat en jongerencoödinator 
Mike Doodeman: een groot 
succes. De foyer van de Lui-
fel wordt dan iets anders in-
gericht, er wordt muziek ge-
draaid, er worden cocktails 
geshaket die je kunt proeven 
en het eerste drankje is gra-
tis. Ik noem er twee. Zo heb-
ben we op 24 september zo’n 

after party  in de Luifel na de 
voorstelling van stand up co-
medians Daniel Arends en 
Patrick Laureij. Patrick komt 
trouwens nog een keer terug 
op 24 maart met zijn voor-
stelling ‘Dekking Hoog’. Op 
28 oktober nog een after par-
ty, na de cabaretvoorstelling 
‘Zonde(r) voornemens van 
Javier Guzman. Neem dan je 
eigen vinyl platen mee, zodat 
je zelf je eigen muziek kunt 
draaien. Dat wordt echt ge-
zellig. Er zijn ook wat leuke 
verrassingen, maar die hou-
den we nog even geheim. De 
artiest kan na de voorstelling 
nog even langslopen op de 
after party en aanschuiven of 
een cd’tje verkopen. We heb-
ben natuurlijk geen echte ar-
tiestenbar en dat maakt het 
juist allemaal heel intiem en 
persoonlijk. 
Wat betreft de kindervoor-
stellingen vind ik ‘De Bonte 
Hond’ op 12 maart voor peu-
ters (2+) een aanrader, waar 
op een speelse manier de 
‘Aaipet’ wordt belicht. Ik ben 
aangeschoven bij enkele kin-
dervoorstellingen en ik vind 

ze eigenlijk altijd fantastisch, 
ook voor volwassenen. De 
voorstellingen zijn naar ge-
lang de leeftijd interactief en 
wat korter, omdat de span-
ningsboog bij kleine kinde-
ren kort is. Na afl oop van 
zo’n voorstelling proberen we 
ook nog met iets leuks te ko-
men.  Uniek is Ghijs van Rijn 
op 28 december in de Ou-
de Kerk met het muzikale 
sprookje ‘Peter en de Wolf’ 
(3+) van Prokofjev. En voor 
de jeugd (6+) tevens ‘Kodo, 
het geheim van de Samurai’ 
door Ida van Dril op 18 de-
cember. De kinderen hoeven 
zich dus in de kerstvakantie 
niet te vervelen. 
Ik ben ook liefhebber van Cor 
Bakker. Hij opent het seizoen 
op 16 september waarbij hij 
Ivo Janssen en Fay Classen 
ontvangt in de Oude Kerk. 
Een prachtig jazz eerbetoon 
aan Louis Armstrong is de 
voorstelling ‘Louis’ op 21 ok-
tober in de Luifel. De voor-
stelling van Erik van Muis-
winkel & Justus van Oel is 
verplaatst van 17 september 
naar 9 oktober. En de voor-

stelling op 4 november van 
De Jong & Van Santen komt 
helaas te vervallen. Maar no-
teer in ieder geval onze Open 
Dag, op 18 september in de 

Luifel van 14.00 - 17.00 uur, 
vrije toegang”, aldus Martje.
Meer info en kaart op:
www.podiaheemstede.nl.
Bart Jonker
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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 (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Verwijdering fietswrakken
- Nieuwe regelgeving

HeemstedeNieuws in de zomer
In de vakantieperiode zullen er weinig tot geen 
redactionele artikelen in deze gemeentelijke 
uitgave staan. De komende periode ontvangt u dus 
een ‘HeemstedeNieuws light’ in de brievenbus. 

U leest het laatste nieuws van de gemeente ook op 
Facebook.com/gemeenteheemstede en  
Twitter.com/heemstede.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Beethovenlaan 14, doorbreken muur, maken 

dakterras met balkonhek, plaatsen dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, wijzigen 
en vergroten kozijnen voorgevel en aanpassen 
trappen, wabonummer 46717,  
ontvangen 4 juli 2016

- Dinkellaan 35, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 46755, 
ontvangen 5 juli 2016

- Cruquiusweg 116a, het wijzigen van de 
bestemming bedrijfsruimte naar woonruimte, 
wabonummer 47155, ontvangen 6 juli 2016

- Bronsteeweg 10, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 46946, ontvangen 6 juli 2016

- Rembrandtlaan 16, het wijzigen van reclame, 
wabonummer 47184, ontvangen 7 juli 2016

- Zandvoortselaan 168, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en vergroten 
van een dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 47201, ontvangen 7 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeergarage, wabonummer 43591, 
ontvangen 13 juni 2016

- Jan Miense Molenaerplein 9, wijzigen 
bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
ontvangen 15 juni 2016 

- Binnenweg 21, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43800, ontvangen 14 juni 2016

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

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure)
- Zandvoortselaan 84, het inrichten van het 

terrein als parkeerplaats, wabonummer 43591, 
ontvangen 13 juni 2016.

Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen. 
Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 89 + 91, het doorbreken van een niet-

constructieve muur (brandscheiding) t.b.v. het 
samenvoegen van twee winkels, wabonummer 
44231, verzonden 15 juli 2016

- Erasmuslaan 12, het plaatsen van een 
dakopbouw, dakkapel op het voor- en 
achtergeveldakvlak en een kozijn in de garage, 
wabonummer 41659, verzonden 15 juli 2016

- Koediefslaan 2, het kappen van een beuk, 
wabonummer 44924, verzonden 15 juli 2016

- Wipperplein 6, het vernieuwen van de 
kapconstructie, aanpassen balklaag zoldervloer, 
wabonummer 41115, verzonden 15 juli 2016

- Crayenestersingel 13, het doorbreken van een 
muur, wabonummer 42676, verzonden 15 juli 
2016

- Javalaan 11, het plaatsen van een dakopbouw, 
wabonummer 43301, verzonden 15 juli 2016

- Herenweg 15, het plaatsen van een schuur/
garage, wabonummer 41751, verzonden 15 juli 
2016

- Binnenweg 194, het plaatsen van een hekwerk op 
een aanbouw, wabonummer 38165, verzonden 
18 juli 2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan
(reguliere procedures)
- Jan Miense Molenaerplein 9, het wijzigen van de 

bestemming naar wonen, wabonummer 44056, 
ontvangen 15 juni 2016

Weigering omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Reinier van Holylaan 10, het plaatsen van een 

carport, wabonummer 43794, verzonden 18 juli 
2016

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.



Verkeersbesluit

Nieuwe regelgeving 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
ontwerp-omgevingsvergunning 

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij het 
appartement Meijerslaan 266 (Westerduin) als 
gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats ten 

Uitvoeringsregels maatschappelijke 
ondersteuning Heemstede 2016
Op 5 juli 2016 heeft het college de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2016 
vastgesteld. Hiermee komen de Uitvoeringsregels 
maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 
te vervallen.

Inloopstal voor paarden Leidsevaartweg 
ongenummerd 
Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Heemstede maken op grond van het bepaalde 
in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) bekend dat de gemeenteraad een 
ontwerpverklaring van geen bedenkingen heeft 
afgegeven. Deze verklaring heeft betrekking 
op de door burgemeester en wethouders 
vastgestelde ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het, in afwijking van het bestemmingsplan 
“Landgoederen en Groene Gebieden”, bouwen van 
een inloopstal voor paarden aan de Leidsevaartweg 
ongenummerd (kadastraal bekend gemeente 
Heemstede, sectie B, nummer 9531).

De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de 
ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende 

behoeve van de bewoner. Verzonden 11 juli 2016. 
Het besluit ligt vanaf 21 juli 2016 zes weken ter 
inzage. 

Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2016
Op 12 juli 2016 heeft het college het 
Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2016 vastgesteld. Hiermee komt 
het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 
Heemstede 2010 te vervallen.

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Lees de volledige bekendmaking in het digitale 
Gemeenteblad via zoek.officielebekendmakingen.nl

stukken liggen met ingang van donderdag 21 juli 
2016 gedurende 6 weken ter inzage.

Waar kunt u de stukken inzien? 
De ontwerpverklaring van geen bedenkingen en 
de ontwerp-omgevingsvergunning zijn digitaal te 
raadplegen op de websites www.heemstede.nl en 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0397.OVstalleidsevweg-0101). Ook liggen 
de ontwerpen gedurende bovengenoemde termijn 
ter inzage in de publiekshal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 te Heemstede. 

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken? 
Gedurende bovengenoemde termijn (dus tot 
en met woensdag 31 augustus 2016) kunt u 
mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen 
over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
en ontwerp-omgevingsvergunning. Schriftelijke 

zienswijzen moeten worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van Heemstede, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede of via e-mail 
gemeente@heemstede.nl. Voor het mondeling 
indienen van zienswijzen kunt u contact opnemen 
met de heer G. Klaassen of de heer B. ter Haak, 
beiden van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Hun 
gegevens vindt u hieronder.  Voor zowel de 
schriftelijke als de mondelinge zienswijzen geldt, dat 
gemotiveerd moet worden aangegeven op welke 
onderdelen van de ontwerp-omgevingsvergunning 
de zienswijze betrekking heeft.

Contact
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u 
contact opnemen met de heer G. Klaassen (023-
5485765) of de heer B. ter Haak (023-5485766). 
U kunt ook een e-mail sturen aan gemeente@
heemstede.nl o.v.v. stal Leidsevaartweg.

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat aangetroffen:

Händellaan, t.h.v. het gebouw met huisnummers 
120 t/m 174
- een zwarte damesfiets, merk Highlander, 
 met platte voorband
- een groene damesfiets, merk Batavus, 
 met platte achterband

Spaarnzichtlaan t.h.v. nr 1
- een paarse damesfiets, merk Germaani, 
 met platte achterband

Burgemeester van Lennepweg t.h.v. nr. 50 
- een paarse, merkloze kinderfiets,  

met platte banden

Raadhuisstraat
- t.h.v. nr. 53: een blauwe damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 60: een zwarte damesfiets, merk BSP,  

met platte achterband
- t.h.v. nr. 88: een zwarte herenfiets merk Delta, 

met platte achterband

Binnenweg
- t.h.v. nr. 52: een blauwe damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 61: een zwarte damesfiets, merk Van 

Speijk, met platte banden
- t.h.v. nr. 61: een groene damesfiets merk Batavus, 

met platte banden
- t.h.v. nr. 75: een paarse herenfiets, merk Giant, 

met platte voorband
- t.h.v. nr. 77: een zwarte damesfiets, merk Batavus, 

met platte achterband en losse ketting
- t.h.v. nr. 97: een grijze herenfiets, merk Gazelle, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 138: een paarse herenfiets, merk Gazelle, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 149: een zwarte, merkloze damesfiets, 

met platte achterband
- t.h.v. nr. 149:  een witte herenfiets, merk Gazelle, 

met platte voorband

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

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 14 dagen na datum van deze publicatie 
de gelegenheid hun fiets van de weg te verwijderen 
of ervoor te zorgen dat de fiets weer in rijtechnische 
staat verkeert. Als de betreffende fiets binnen deze 
termijn niet van de weg is verwijderd of nog steeds 
in een onvoldoende rijtechnische staat verkeert, 
wordt de fiets in opdracht van het college van 
burgemeesters en wethouders verwijderd en voor 
een periode van maximaal 13 weken opgeslagen. 
Binnen die periode kan de eigenaar zijn fiets 
ophalen bij de milieustraat aan de Cruquiusweg 47 
Heemstede tegen betaling van de gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14023.



Heemstede - Jurre van der 
Linden, winnaar van de Gitaar-
lem Talent Award 2015, ver-
zorgt deze maand optredens 
in alle zorgcentra van Stich-
ting Sint Jacob. Onder meer 
in Bosbeek, Heemstede. Zijn 
publiek is grotendeels 80+ en 
vaak dementerend. Voor de-
ze kwetsbare groep ouderen 
speelt Van der Linden (19) een 
speciaal programma: Terug in 
de Tijd. Rabobank Haarlem en 
Omstreken is sponsor van de 
tournee.
Het jonge muzikale talent uit 
Driehuis zingt al sinds zijn 
14de met veel plezier en suc-
ces voor bewoners van diver-
se zorgcentra in Zuid-Kenne-
merland. Hij begeleidt zich-
zelf op piano en gitaar. Van 
der Linden doet ook mee aan 
talentenjachten en treedt op 
tijdens feesten, markten en 
in de kroeg, maar het oudere 
publiek heeft zijn hart gesto-
len. “Dit is heel bijzonder om 
te doen. Mijn doel is men-

sen met mijn muziek te raken 
en de reacties van deze ou-
deren zijn hartverwarmend. 
Zij waarderen een optreden 
meer dan welk publiek ook.”
In november vorig jaar won 
Van der Linden de Gitaarlem 
Talent Award 2015. In ge-
sprek met sponsor Rabobank 
Haarlem en Omstreken ont-
stond het idee voor een zo-
mertournee langs de zeven 
zorgcentra en het centrum 
voor revalidatie van Stichting 
Sint Jacob. De hele maand 
juli speelt Van der Linden op 
dinsdag en donderdag drie 
keer een halfuur op één van 
de locaties. Ook deze klein-
schalige optredens zijn mo-
gelijk gemaakt door de Ra-
bobank.
Muziek heeft alle aandacht 
binnen Stichting Sint Jacob. 
De zorginstelling biedt ex-
cellente, liefdevolle zorg aan 
kwetsbare ouderen. Woord-
voerder Michèle Hartevelt: 
“Het is onze missie ervoor te 

Heemstede - Onlangs berichtte de Heemsteder al over 
het mozaïekkunstwerk dat een plaatsje kreeg in huize 
Bosbeek. Via sponsoring en een workshop kon het werk 
in vijf weken worden gerealiseerd. Op 10 juli werd nog 
eens getoost op dit bijzonder werkstuk, ‘de Pauw’.

Een toost op ‘De Pauw’

zorgen dat cliënten zich op-
timaal thuis voelen bij Sint 
Jacob. Wij ervaren dat mu-
ziek daarin een belangrijke 
rol speelt. Zeker bij cliënten 
met dementie. Muziek brengt 
hun gedachten tot rust en 
helpt gevoelens en emoties 

Ouderen stelen hart Jurre van der Linden

Zomerdeadline: insturen voor 
maandag 12.00 uur

Heemstede – In verband met de zomerperiode, wanneer 
zowel de opmaakstudio als de redactie van de Heemste-
der minder druk bezet zijn, wordt een afwijkende dead-
line aangehouden. Zorgt u er s.v.p voor dat redactiebe-
richten en advertenties vóór maandag 12.00 uur binnen 
zijn. Redactieberichten en foto’s stuurt u naar redactie@
heemsteder.nl en advertentiemateriaal kan naar aanle-
ver@heemsteder.nl of verkoop@heemsteder.nl Deze ver-
anderde deadline is van kracht tot en met maandag 8 
augustus. Daarna is de uiterste aanleverdag en –tijdstip 
weer gewoon op dinsdag, 12.00 uur.

te uiten. Bovendien haalt mu-
ziek dierbare herinneringen 
naar boven. De optredens 
van Jurre zijn een waardevol-

le aanvulling op onze zorg.” 
Meer informatie, Bosbeek: 
Glipperdreef 209, Heemste-
de. Telefoon: 023-892 9900.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht, Raadhuisplein 1. 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’.
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