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De Oosteinde Tuinenwedstrijd
heemstede – Met recht
de mooiste tuin van deze week, die van mevrouw Jet van Vrede uit de Strawinskylaan 68. De tuinliefhebster schrijft: “Het middelpunt van mijn tuin is
een vijver van 5 kubieke
meter. Er wonen groene en bruine kikkers, salamanders, veel libellelarves en meer dan tien
hongerige vissen. De
vissen zijn per ongeluk gekomen: de eitjes
kleefden aan waterplanten. Er komen ook veel
vogels drinken. Houtduiven vliegen af en aan en
een roodborstje baadt
vanaf een overhangende plant.
Vanaf het bankje achterin heb je een prachtig
uitzicht, maar ook vanaf
het terras dat tegen het
huis aan ligt en zelfs binnen kun je vanaf de eettafel en bank zien wat de
kikker uitspookt en hoe
gulzig de vissen eten.
In het vierkante kastje
links op de voorgrond is
de drukfilter met toebehoren verborgen. Bovenop
het
kast-

Een bijzondere adoptie
heemstede – Voorspoed in het
voorjaar in het ooievaarsnest
aan de Fazantenlaan. Het ooievaars echtpaar begon met 4 eieren, na een broedperiode van
35 dagen kwamen er vier jongen
uit, waarvan er 3 overleefden.
Op 16 juni werden de drie geringd door het ringstation Arnhem met de nummers 499, 500
en 511 en de vermelding HOLLAND. Ze moeten in de winter
in Spanje of Marokko kunnen
zien dat ze uit Holland komen.
Met een sterke kijker kan ooievaarsman Peter den Elzen vanuit
zijn huis op het Tapuitenplein de
nummers op de ringen zien op
de poten van de ooievaars die
op het nest op de Fazantenlaan
zitten. Een nest dat hij zelf gebouwd heeft , net als de andere nesten in Heemstede en Bennebroek. Het nest bij de Kinderboerderij had voor het derde jaar
onbevruchte eieren. Vermoedelijk twee vrouwtjes, maar dat is

moeilijk te zien volgens de mensen van de buitenstations. Peter houdt het erop dat vrouwtjes
kleiner zijn, maar dan nog blijft
het moeilijk om te weten of de
aanspreektitel mevrouw of meneer is. De volkswijsheid houdt
ze nog altijd verantwoordelijk
voor onze kinderschare. Daarin is nooit vermeld dat ze ook
aan adoptie doen. Maar op 15
juli zag Peter op “zijn” nest dat
er een vierde baby ooievaar zat.
Gauw de sterke kijker gepakt
en geen ring aan het pootje te
zien. Later ontdekte hij een ander ooievaarsechtpaar in de
buurt die constant belangstelling hadden voor de jonge ooievaar maar het nest niet durven te naderen, want dan is het
nest te klein. Het jong was door
het echtpaar/pleegouders van
het nest geaccepteerd en kreeg
voedsel. Met de zwarte snavel
nog een baby, die voed je dus!
Met een rode snavel was die be-

slist weggejaagd of nog erger.
De ouders van de geadopteerde ooievaarsbaby zijn vermoedelijk nestloos geworden door
de storm, misschien is hun hoge
nest omgewaaid. Het dichtstbijzijnde bezette nest was in Warmond, waar niet geringd wordt.
Peter kan de herkomst van het
jong niet vinden. Een zeldzame
ervaring voor de Heemsteedse ooievaarsman Peter den Elzen. Hij is nog steeds verbaasd
over deze bijzondere broedperiode waar heel ooievaarsland inmiddels over spreekt. Tot ze echt
uitvliegen kunt u nog genieten
van het proefvliegen van de jonge ooievaars. Donderdagmiddag
gaven ze een prachtige vliegshow als het rollen als een F16,
duiken met de kop naar voren,
doorstarten, koprollen maken en
eenmaal flink in de lucht, lekker
baldadig spelen met elkaar. Een
teken dat ze op zichzelf kunnen
leven en ook niet meer gevoed
hoeven te worden. Ze gaan zelf
achter voedsel aan.
Ton van den Brink

5
je staat een bak met huislook. De waterkwaliteit is
mede door die filter prima, dit jaar
hoefde ik de zuurgraad niet bij te
stellen. Onlangs heb ik wel waterplanten verwijderd: het werd
wat te vol en er werden planten
geel. De landplanten en bloemen moeten roodbladig zijn, of
roze of blauwe bloemen hebben en aantrekkelijk zijn
voor vlinders en bijen. Her
en der staan vruchtdragende bomen en struiken, waarvan
een aantal in de bijbel voorkomen.
Mijn tuin is echt een verlengstuk
van de binnenruimte. Zelfs vanaf
de straat kun je dwars door mijn
huis al zien wat er in de achtertuin gaande is.”!
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Heemstede een sawa rijker
Heemstede - Na de hevige regenbuien van de afgelopen week is Heemstede een sawa rijker. De foto
is gemaakt aan de Kadijk door Herman Oeberius Kapteijn.
Wat is een sawa? De term is Maleis voor rijstveld. Een sawa is grond, omdijkt of ommuurd door lage lemen
walletjes voor het verbouwen van rijst. De velden worden, waar noodzakelijk in een heuvelachtig landschap,
in terrasvorm aangelegd. Omdat rijst in het water groeit is de waterhuishouding zeer belangrijk. De rijstvelden staan voortdurend onder water tot de rijst rijp is en geoogst kan worden. Een bijkomend voordeel van
het onder water zetten is onkruidbestrijding. (bron: Wikipedia)

Heemstede - Links zien we de
spoorlijn en net buiten beeld
het station Heemstede/Aerdenhout uit 1928. Deze luchtfoto van
waarschijnlijk KLM Aerocarto
laat de wijk ten westen van het
station zien; speciale aandacht
voor de Constantijn Huygenslaan - deze foto is gemaakt in
1939 - in 1941 besloot de Duitse bezetter om de woningen
aan linkerzijde(tegen de spoorlijn aan) te slopen ivm beter zicht
spoorlijn/schootsveld.
Straten zoals deze zijn gebouwd
rond 1925 en dus heeft dit rijtje huizen nog geen 15 jaar gestaan; heden is het een grasveld met speelplekje met een
restant van een skatebaan.Reacties naar: Gertjan Stamer via
g.j.stamer@quicknet.nl

INGEZONDEN

Bestemmingsplan voor
centrum discriminerend
INGEZONDEN

Grassprietjes op de
stoep, schandalig!
Heemstede - Hierbij wil ik reageren op de ingezonden brief
van R. de Boer in de Heemsteder van 20 juli. R. de Boer ergert zich aan de grassprietjes die op het trotoir zijn achter gelaten, nou dan heb ik
een verrassing voor R. de Boer,
straks in de herfst liggen er afgewaaide bladeren.
Dan ligt er een schone taak
om die met de bezem zelf op
te ruimen want ik verwacht niet
dat de mensen van Paswerk
die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor het ‘schandalig
achterlaten van hun werkplek’
nogmaals daar verschijnen. En
dan het meer dan schandalige gedrag van die gasten dat
ze daar zomaar hun lunch zitten te nuttigen, belachelijk ge-

woon. Ik stel voor dat De Boer
een brief stuurt naar Paswerk
om te vragen of ze voor die jongens daar geen mobiele kantine kunnen neerzetten, dan
hoeft hij zich in het vervolg niet
meer aan de werkmensen te
ergeren en dat is voor de mensen van de plantsoendienst wel
zo prettig, dat ze droog zitten
en een warm kroketje kunnen
bestellen. Een tip van mij voor
de briefschrijver: volg eens het
8 uur journaal, dan kun je zien
dat er in de hoorn van Afrika
dagelijks honderden mensen
sterven door de droogte, misschien een aardig alternatief
om je over op te winden.
R. Verra
Korhoenlaan 65
Heemstede

Heemstede - Het nieuwe
Heemsteedse bestemmingsplan Centrum e.o. is op 28
april 2011 door de gemeenteraad vastgesteld. Bij de eerdere terinzage-legging van het
plan waren enkele bewoners
van het Lodewijk van Wijkplein
opgekomen tegen het feit dat
hun carports als ‘tuin’ waren
bestemd terwijl voor de carports van de meerderheid van
de bewoners daar - met gelijke woningen - de bestemming
‘wonen’ geldt. De gemeenteraad toonde zich toen niet bereid om deze discriminatie op
te heffen.
Tegen dit plan is op 15 juli 2011 beroep ingesteld bij de
Raad van State. In dit beroep
wordt er o.a. op gewezen dat
het plan ook nog op een andere wijze discrimineert tussen de inwoners van Heemstede. In een aantal wijken o.a. de Bomenbuurt (Lindenlaan e.o.) - zijn de achtererven tot woningbouwgrond bestemd. Van elk achtererf daar,
hoe klein ook, mag tenminste
25 m2 worden bebouwd. Dit
levert daar de dreiging op dat

men aan de achterzijde van de
woning door zij- en achterburen wordt ingebouwd. Andere
wijken in het plangebied - bijv.
de Verzetsliedenbuurt (Kees
van Lentsingel e.o.) - zijn echter van deze dreiging gevrijwaard: Daar zijn de achtererven geheel of grotendeels tot
‘tuin’ bestemd. Sommige inwoners van Heemstede zijn
voor het gemeentebestuur
‘meer gelijk’ dan andere.
Vanwege deze discriminatie
en andere ernstige gebreken
bij de voorbereiding en vaststelling van het plan, is in het
ingestelde beroep tevens aan
de Raad van State verzocht
om het plan te schorsen. Dit
verzoek heeft op zichzelf al
schorsende werking. Het plan
kan dus niet op de beoogde
datum van 22 juli 2011 in werking treden, doch is in ieder
geval geschorst totdat op dit
verzoek is beslist.
Wordt het verzoek door de
Raad van State toegewezen,
dan blijft het plan ook daarna
geschorst.
Mr ir Henk S.M. Kruijer
tel. 023 - 529 28 30
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Hipstamatic Heemstede

Dichtstorten

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook: de Heemsteder,
Camplaan 35, 2103 GV, Heemstede.
Inzendingen van foto´s kunnen niet worden geplaatst.

kritische lezer
ik vond het e-book beter
bescheiden
hij is ook na zijn dood
heel gewoon gebleven
beul rondt af
sorry ik moet ophangen
cliniclown voor
comapatiënten
je krijgt er wel weinig voor terug
de zin van het leven
en dan moet je het daar
nog maar een keer vragen
pil van drion
nog eentje dan
dierenliefde
we blijven bij elkaar
voor de kat
Marc van Biezen

52 Km te hard

Watertoren

Heemstede – Enige tijd geleden publiceerde De Heemsteder een foto van Reinout Schotman. Het was
een zogeheten Hipstamatic foto, een bijzondere applicatie voor je telefoon waardoor de foto ‘oud’ lijkt.
Hij krijgt een classic look. Deze week de watertoren die zich uitstekend leent voor de Hipstamatic stijl.
Kijk ook eens op www.flickr.com/groups/hipstamatic/

INGEZONDEN

Keuze éénrichtingsverkeer op de
Binnenweg is juiste keuze geweest
Heemstede - Met enige verbazing heb ik, als bewoner van
Heemstede, enkele artikelen
in plaatselijke kranten gelezen
over de vernieuwde Binnenweg
in Heemstede.
Vanwaar die verbazing? De
vernieuwde Binnenweg ziet
er netjes en geordend uit. Het
wandeldeel voor het winkelende publiek is verruimd, (kan op
sommige gedeelten beter) de
fietsers hebben, achteraf gezien, meer ruimte gekregen en
als de automobilisten zich aan
de gematigde snelheid houden
is de veiligheid op de openbare
weg vergroot. Enkele ondernemers met hun zaken op de Binnenweg, zien hun opbrengsten
enigszins dalen en proberen nu
de zwarte Piet bij het Gemeente bestuur te leggen.

Zij geven ondermeer de instelling van het éénrichtingsverkeer de schuld van de terugvallende opbrengsten. Aangevoerd wordt dat daardoor leegstand is ontstaan in het noordelijke deel van de Binnenweg.
Volgens mijn bescheiden mening is dit argument niet reëel.
Vóór de invoering van het eenrichtingsverkeer op de Binnenweg was de exploitatie van een
deel van de winkeliers, dat op
dat moment nog in het noordelijke deel gevestigd was, niet
florissant, en trok weinig bezoekers, enkele uitzonderingen
daargelaten.
Het voormalige postkantoor
zorgde nog enigszins voor wat
loop in dit gedeelte van de weg.
Een tweede reden dat dit deel
van de Binnenweg minder

loop had en heeft, is gelegen
in het beperkte aantal winkels
dat daar gevestigd is door het
handhaven van de woonfunctie
voor de oude panden.
Maar er zijn veel meer ontwikkelingen gaande.
Op de hele Binnenweg volgen de modezaken elkaar regelmatig op. Met veel optimisme wordt de ene na de andere
zaak geopend en binnen zeer
korte tijd weer gesloten. Deze
ondernemers hebben zich danig verkeken op het kostenplaatje en de winstverwachting.
Zij houden te weinig rekening
met een overschot aan dergelijke winkels.
Enige sturing in deze branche
is een moeilijke zaak.
De eigenaar van het kapitale
pand verhuurt, of verkoopt het

Heemstede - De politie hield donderdag 21 juli tussen
15.40 en 18.30 uur een snelheidscontrole op de Cesar
Francklaan. Van de 979 passanten bleken 55 te hard te rijden. Één van de bestuurders reed met een snelheid van 102
km per uur de radarauto voorbij terwijl 50 km per uur is toegestaan. Alle betrokken automobilisten krijgen binnenkort
hun bekeuring thuisgestuurd.

aan de hoogste bieder en in wat
voor een branche hij /zij opereert
is voor hem niet zo belangrijk, als
hij zijn geld maar krijgt. Ook het
gemeentelijk apparaat kan daar
geen invloed op uitoefenen.
De concurrentie is dus zeer
hoog zowel in de kledingbranche als in de voedingssector.
In de voedingssector heeft de
Heemsteedse bevolking de beschikking over 4 supermarkten die elkaar danig beconcurreren. Het is begrijpelijk en wel
sneu dat de particuliere middenstander, met zijn vaak goede artikelen, het moet afleggen tegen
het geweld van het grootwinkelbedrijf. Maar het publiek kiest
daarvoor. “Liever iets minder betalen voor (misschien) wat mindere kwaliteit.” De economische
crisis is hierbij natuurlijk ook een
belangrijke factor. Een groot deel
van de bevolking heeft wat minder te besteden en kiest om die
reden voor goedkopere producten. Een ander deel van het winkelende publiek, ook afkomstig
van buiten Heemstede, doet zich
regelmatig te goed aan hetgeen
de vele restaurants in Heemste-

de te bieden heeft. Deze categorie middenstanders heeft in het
geheel geen last van het éénrichtingsverkeer en geniet vooral in de weekenden van een goede omzet.
Nog een factor waar men in
Heemstede rekening moet houden is dat de bevolking aan het
vergrijzen is. Dat betekent dat de
behoeften voor nieuwe kleding
en het volume van voedsel afneemt. Hebben de middenstanders en gemeentelijk bestuur
wel eens hun gedachten laten
gaan over ontwikkelingen die
wat meer op de ouderen moeten
zijn afgestemd? Naar mijn mening zou daar het overleg tussen
de middenstand en gemeentelijk
bestuur moeten plaatsvinden.
Met wat meer achtergrondinformatie en feiten heb ik aangegeven dat de keuze voor éénrichtingsverkeer op de Binnenweg
een juiste beslissing is geweest
waar we niet op terug moeten
komen.
P.C.Rebel
Brabantlaan 134
Heemstede
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Blijft de Binnenweg
ons gouden straatje?
Heemstede - De Raadhuisstraat en Binnenweg hebben
een redelijk tot goed eerste halfjaar gedraaid behalve een aantal winkeliers die zitten aan de
noordzijde van de Binnenweg
. Hoe kan je dit verklaren? Bekend is dat trekkers als het
postkantoor en Fortisbank zijn
verdwenen. Maar al veel eerder vertrok Boekhandel Blokker
naar het midden van de Binnenweg! De publiekstrekkers zijn nu
weg.
Enkele andere winkeliers stopten, maar onduidelijk is of dat
te maken heeft met de redenen
die nu de ronde doen. Te dure
panden? Vanaf de Raadhuisstraat lopen de huurprijzen op
naar het noorden met de duurste huurprijzen bij Binnendoor.
Een stagnerende markt, althans
zo heet het in ondernemerskringen? Recessie? Kan best een
oorzaak zijn. Veranderd koopgedrag van de klanten? Internetwinkels maken het de klant erg
gemakkelijk.
Veranderde concurrentie door
het Cruquius koopcentrum? Of
is de keuze van de verkeerssituatie rond Raadhuisstraat/Binnenweg een verkeerde keuze
geweest? We vroegen een aantal winkeliers naar hun bevindingen over het eerste halfjaar. De
winkeliers van de Jan van Goyenstraat hebben een goed eerst
halfjaar gehad, met uitschieters
naar boven en beneden. Op de
Binnenweg waren de Noorder-

lingen ontevreden. Ze constateren dat er door de week een
aantal parkeerplaatsen niet bezet zijn, zelfs op de zaterdagen.
Toch zijn er winkeliers die het
goed doen.
Ze verklaren allemaal dat ze er
harder aan moeten “trekken”.
Enkelen doen dat met wekelijkse acties die resultaat opleveren. Niet alle klanten zijn de weg
naar de Binnenweg kwijt, maar
met de laatste verkeersmaartregel op de Lanckhorstlaan is de
onduidelijkheid toegenomen.
WinkelCentrum Heemstede
De leegstand van winkels landelijk in het tweede kwartaal
is stabiel gebleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal.
Nu staat ruim 2,8 miljoen m2
winkelruimte leeg, oftewel 8%
van de totale winkelvoorraad.
Vooral aanloopstraten, kleinere
winkelstrips en buurtwinkelcentra zonder prominente trekker
kampen met groeiende leegstand. CB Richard Ellis noemt
deze leegstand fors en verwacht
bovendien dat de leegstand van
winkelruimte zal blijven toenemen. Dat is een conclusie in de
nieuwste Market View Dutch
Retail Property Market van CB
Richard Ellis.
Het is geen sinecure voor een
winkeliersvereniging om het de
120 leden naar het zin te maken.
Die 120 winkeliers hebben 120
meningen,120 eigen argumenten, eigen zienswijzen, eigen

ergernissen, eigen successen,
vooral eigen belangen. Daarnaast nog een vijftigtal ondernemers die geen lid zijn! De winkeliersvereniging had een belangrijke stem in de klankbordgroep
van de renovatieplannen van de
Binnenweg. Er is wat overlegd en
vergaderd!
Dat moet je nu niet bagatelliseren. Met elkaar, gemeente en
winkeliers, is er een prachtige
winkelstraat neergelegd, die je
in de wijde omgeving nergens
meer vindt. Een gouden straatje
met een mooie mix van mode en
variatie, waar je nog veel eigenaren achter de toonbank vindt.
Met Kennis, Kwaliteit, Specialisme en Service. KKSS. Met aan-

dacht voor de klant waar het vergeten woord ‘voorkomendheid’
nog steeds begrepen wordt.
Een Heemsteeds fenomeen
dat vooral opgemerkt wordt
door mensen die voor het eerst
gaan winkelen in de Raadhuisstraat/Binnenweg. Dat maak je
in andere zogenaamde ‘gewilde’ koopcentra wel eens anders
mee.
Het maakt van de Binnenweg
nou net dat gouden straatje. Je
kan wel gaan zoeken naar oplossingen om de situatie voor
het noorden te verbeteren, een
publiekstrekker als de bibliotheek in het oude (monumentale) postkantoor, daar zullen gemeente en winkeliers gauw voor

Gratis proefbehandeling
bij LaRiva Raadhuisstraat

Zijn uw voeten al
klaar voor de zomer?
Heemstede - Dat het nu regenachtig weer is met achterblijvende temperaturen mag de
zomerpret niet drukken! Tenminste, niets weerhoudt u om van
de zomer te genieten! Bijvoorbeeld met een mooi paar voeten die ‘klaar’ voor de zomer zijn!
Hoe u dat doet? Bij Hair & Beauty Lounge Heemstede weten ze
er alles van. Hier gaan ze met uw
onderdanen aan de slag om ze
heerlijk zacht, ontdaan van eelt

èn vrolijk of chique gelakt aan u
terug te geven. U kiest voor een
zalige pedicure behandeling met
heerlijke extra’s als een voet- en
onderbeenmassage en een neken schoudermassage. Een uur
lang beleeft u een ontspannen
behandeling, die u kunt afsluiten
met bijkleuren onder de zonnebank. Informeer bij Hair & Beauty Lounge, Blekersvaartweg 14a,
023-5474435. Kijk ook op:
www.hblheemstede.nl

Heemstede - Nog snel even
flink wat kilo’s en centimeters
kwijt? Met LaRiva slankt u af op
de plaatsten waar u dit wilt! Totaal of plaatselijk. Nu met gratis
proefbehandeling!
Met LaRiva is fit en slank zijn
een bereikbaar ideaal voor jong
en oud. Met de methode van LaRiva is het mogelijk om op een
geheel natuurlijke wijze af te
slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse
Thermo Fysische Methode. Bij
deze therapie gaat het om een
combinatie van conditie, beweging en voeding. Deze methode
wordt al ruim 30 jaar toegepast
en is internationaal een groot
succes Daarom kan er vooraf
een schriftelijke centimeter garantie worden gegeven, omdat
het werkt. De Methode bestaat
uit een actief en een passief
deel. Het actieve deel bestaat uit
de doelgerichte bewegingstherapie gericht op totaal afslanken of op specifieke probleemzones. De bewegingstherapie
wordt liggend uitgevoerd in een
warmtecabine. De warmte zorgt
ervoor dat de spieren ontspannen en er met een relatief lich-

te inspanning toch effectief aan
het figuur gewerkt wordt. Omdat
liggend bewegen minder belastend is kunnen ook mensen met
reumatische -, rug -en/of gewrichtsklachten volgens deze
methode bewegen en afslanken.
In het passieve deel geniet het
lichaam van de OzonZuurstoftherapie. De Ozon stimuleert
de bloedsomloop waardoor afvalstoffen sneller worden afgevoerd. De huidconditie verbetert

aan tafel moeten gaan zitten
voor eventuele verkeersmaatregelen. Kunnen gelijk de parkeertarieven onder de loep genomen
worden. Zijn het de tarieven die
de klant afschrikt? De stem van
de winkelier is hier belangrijk,
maar een onderzoek naar het
veranderde gedrag van de klanten naar zijn/haar wensen zijn
minstens zo belangrijk.
Wellicht kan de winkeliersvereniging ondertussen in de nu
leegstaande winkels leuke exposities houden, als showroom benutten of de creativiteit van de
winkeliers erop af sturen.
Dan wordt het achttien karaats
goud op onze Binnenweg.
Ton van den Brink
zichtbaar, cellulite wordt minder
en de elasticiteit neemt toe.
LaRiva geeft ook persoonlijk
voedingsadvies om op natuurlijke wijze af te slanken, maar ook
om slank te blijven. Er wordt naar
een combinatie gezocht van gezond en lekker, afgestemd op uw
leefgewoonten. LaRiva nodigt u
geheel gratis en vrijblijvend uit
voor een persoonlijk gesprek. In
dit gesprek worden u wensen
besproken, uw mogelijkheden
en de daarbij behorende prijzen.
LaRiva, Instituut voor natuurlijke
figuurcorrectie, Raadhuisstraat
27 te Heemstede. Telefoon: 023
547 44 19. www.lariva.nl

Schaduwwandeling 55+
Heemstede - Op twee donderdagen in de maand kunt u wandelen: sportief, gezellig en gezond bewegen in de buitenlucht.
Er wordt in een rustig tempo gelopen. Op donderdag 4 augustus verzamelen de wandelaars
om 10.00 uur bij tuincentrum
Bos op de Vogelenzangseweg.
Via Leyduin gaat u naar de Oase (al zin in koffie?) en dan via
een leuke omweg terug naar het
Panneland (broodje?) Door de
tuinen van landgoed Barnaart
wordt terug gewandeld naar het

parkeerterrein. Een mooie wandeling van ongeveer 11 km.
U kunt lid worden van de wandelclub voor 19,00 euro voor het
hele seizoen of per keer meewandelen voor 2,50 euro. Dan
graag vooraf aanmelden door
betalen bij de Luifel. De prijzen zijn exclusief eventuele reiskosten, toegangsprijzen en consumpties. Voor meer informatie,
aanmelden of afzeggen, of twijfel i.v.m. slecht weer, kunt u bellen van maandag t/m vrijdag van
9-12 uur: 023-548 38 28-1.
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atie voo r deze rub rie k
Hee mstede - De inform
stic hti ng We lzij n Ouwo rdt verzorgd doo r de
ven de Key laa n 24,
Lie
)
OH
deren Hee mstede (W
3-528 85 10, Lieven
Hee mstede, telefo on: 02
ag t/m don derdag
and
ma
de Key laa n 24 op
op vrijda g van 09.00van 09.00-17.00 uur en
13.00 uur.
Samen Eten ‘Het lot beslist!’
Dinsdag 30 augustus is er Samen Eten bij Welzijn Ouderen Heemstede (WOH).
De maaltijden in 2011 worden gekozen door een
gast van Samen Eten. Tijdens de maaltijd wordt
door middel van loting vastgesteld welke gast
het menu voor de volgende maand mag samenstellen. Voor augustus heeft de winnaar het volgende menu samengesteld: Kippensoep, lasagne,
salade en verse vruchten als dessert.
De maaltijd wordt afgesloten met een kop kofﬁe of thee.
Vanaf 12.30 uur wordt men welkom geheten
door de gastvrouwen van WOH.

Seniorennieuws Heemstede
Maaltijdbonnen ad 10,00 euro zijn te koop bij de
receptie van Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00 uur en op vrijdag
van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.
Wie heeft een tandem in bruikleen?
WOH zoekt voor haar project ‘Tijd voor 2’ een
tandem. Zo kan een vrijwilliger er bij mooi weer
op uittrekken met iemand die graag ﬁetst maar
dat niet meer alleen doet.
Mocht iemand in het bezit zijn van een tandem
en deze af en toe willen uitlenen neem dan contact op met WOH: 023- 5288510.
Wie wil als vrijwilliger voor het vrijwilligersvervoer, af en toe met eigen auto iemand begeleiden naar bijvoorbeeld het ziekenhuis of
oogmedisch centrum?
Voor het gebruik van de auto heeft WOH een

Open Dagen
Meelfabriek
Heemstede - Op vrijdag 29 juli en 26 augustus is er van 11.0017.00 uur een Open Dag in de
ateliers van de Oude Meelfabriek, met kunst en ambacht.
Voor info. www.oudemeelfabriek.
nl of. 06-41039231

5e Zondag
in de Kleine
Vermaning
Eveline Hardeman.

Nieuwe lichting
exposeert in de Waag
Regio - De komende weken
vindt evenals afgelopen jaren
een speciale zomerexpositie in
de Waag aan het Spaarne te
Haarlem plaats. En wel van vier
recentelijk afgestudeerde beeldende kunstenaars. Het Bestuur van de kunstenaarsvereniging KZOD (“Kunst Zij Ons
Doel”) zocht zelf contact met
vier represantanten van een
nieuwe lichting beeldende kunstenaars met als achterliggend
doel om ook de verjonging binnen KZOD op deze wijze vorm te
geven. Eveline Hardeman, Marja
ten Hoorn en Harm Jellema afgestudeerd aan de Kunstacademie in Haarlem en Annelies van
Nieuwmegen afgestudeerd aan
de Amsterdamse Hogeschool
voor Kunsten, werden door het
bestuur uitgenodigd om deze zomer gedurende een aantal
weken in de Waag te exposeren.
De werken van deze vier beeldende kunstenaars zijn vanaf donderdag 28 juli tot en met

zondag 14 augustus te bezichtigen in Galerie De Waag aan het
Spaarne 30 te Haarlem. De feestelijke opening vindt op zondag
31 juli om 16.00 uur plaats. De
openingstijden zijn donderdag
tot en met zondag van 13.00 tot
17.00 uur. Zie ook www.kzod.nl

Heemstede - Op de 5e zondag, vlak voor Hemelvaart, stond
in de Kleine Vermaning aan de
Postlaan te Heemstede het verhaal van de Emmausgangers
centraal. In dat verhaal zijn twee
van Jezus’ leerlingen onderweg,
als er plots een man naast hen
komt open. Trouwe Bijbellezers
weten al dat dit Jezus is. Het is
een van de laatste momenten
waarop de leerlingen Jezus zullen zien.
Als je een vraag mocht stellen,
wat vraag je dan? Daarover gingen de bezoekers van de 5e zondag in gesprek. Het leverde verrassende, ontroerende en prikkelende verhalen op. Kleine geloofsbelijdenissen. De volgende
5e zondag is op 31 juli. het Thema zal dan zijn “Ik ga op reis en
neem mee...”
Aanvang: 10.30 uur in de Kleine Vermaning, Postlaan 16 te
Heemstede.

Dienst PKN
Heemstede

Annelies van Nieuwmegen.

Heemstede - Zondag 31 juli
houdt de Protestantse Gemeente Heemstede dienst in de Pinksterkerk: 10.00 u. ds. W. van Galen. In Kennemerduin: 10.30 u.
zangdienst. Oude kerk: geen
dienst.

vergoedingen systeem. Wij vragen mensen die
op afroep beschikbaar zijn.
Als vrijwilliger voor ‘Tijd voor 2’ zo één keer in
de 2 weken een mevrouw gezelschap houden en
af en toe samen met haar naar de winkels gaan.
Voor beide vacatures kan contact worden opgenomen met WOH, tel: 023-5288510.
Voor in de agenda
Dit jaar wordt de Dag van Ouderen in Heemstede gevierd op woensdag 28 september. Het programma wordt verzorgd door Shanty Koor VOC.
Reserveer vast deze datum in de agenda.
Nog een datum om alvast te noteren: zaterdag 1 oktober is er Open Huis in de geheel verbouwde Pauwehof. Dan worden alle cursussen
en activiteiten gepresenteerd en kan men zich
inschrijven.
www.welzijnouderenheemstede.nl

Burgerlijke
Stand
Heemstede

Veteranencafé
niet op 2 aug.

Heemstede - Veteranen, let op:
Op dinsdag 2 augustus is het Veteranencafé, wegens vakantie,
gesloten. De eerstvolgende bijeenkomst is op 6 september in
de 1e Aanleg Heemstede.

Kofferbakmarkt
(vanaf 30 juni t/m 24 juli 2011)

Huwelijken:
B.J.G. Braas & M.S. de Mare
M.T.L. Louman & L. van Brug
A. Kormos & A.M. de Bell
D.C.M. van Es & E. Verspaget
A. van der Heiden & W.A.
Zippro
D. Mantz & C.A. Splinter
R.J.M. van Kampen & M.M.
Stroomer
E.I. Jutte & M.E. Verkerk
B. van Iperen & N. Kuhlman
A. Jonk & A.H. van der Hulst
R. Hondema & M.C. Bijpost
J.B. Muller & J. van Wijk
D.L. Mirani & L. van den
Bergh
B.C. Boerema & E. Calmero
Geboorte:
Geen geboortes.

Bennebroek - Zondag 31 juli wordt een kofferbakmarkt in
Bennebroek gehouden.
Op het evenemententerrein Middendorp aan de Bennebroekerlaan staan die dag weer vele
tientallen uitgeladen kofferbakken met een diversiteit aan gebruikte goederen.
Aan deze markt kan iedereen,
ongeacht het wel of niet in het
bezit zijn van een kofferbak,
deelnemen. Een ideale mogelijkheid om overbodig huisraad,
te krappe kleding of uitgelezen
boeken van de hand te doen. De
kosten voor een staanplaats variëren van 15 tot 20 euro.
De markt duurt van 09.30 tot 16
uur en zowel de toegang als het
parkeren is gratis. Voor meer informatie of reserveringen belt u
met MIKKI, 0229-24 47 39. Of
kijk op: www.mikki.nl.

Fietstocht, bustour en
lezing Welzijn Bloemdaal
Bennebroek - Dinsdag 9 augustus staat een korte fietstocht
(ca 30km) op het programma
van Welzijn Bloemendaal. Het
gaat om de Poldertocht met koffiestop naar kunst in de Polder.
Start 10.00 uur van voormalig
gemeentehuis te Bennebroek.
Info: 023 584 5300.
Vrijdag 19 augustus: bustochtje rondje Waterland met een bezoek aan de Theetuin

Kosten 12,50 euro. U wordt thuis
opgehaald om ca 11.00 uur en
weer thuisgebracht ca 15.30 uur.
Maximaal aantal deelnemers
is 6. Aanmelden: Tel. 023-584
5300. Donderdag 18 augustus.
Lezing en Rondwandeling Ambachtelijks- Heerlijkheid Bennebroek. Aanvang 10.00 uur tot
12.15 uur. Plaats: Huis te Bennebroek Kosten 3,00 euro. Aanmelden: Tel. 023 584 5300.
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Heemsteder Puzzel juli

Nieuwe ronde, nieuwe prijzen! Los de puzzel op en schrijf het gevonden woord op een (brief-)kaart. Oplossingen kunnen worden
gestuurd naar: De Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. De prijs is deze keer een mooi aquarium met pomp en verlichting, beschikbaar gesteld door ‘HEEMS sinds 1822’. De meest
complete dierenspeciaalzaak, gevestigd aan de Kanaalweg 7 in
Heemstede. Kijk ook eens op: www.heems.nl Oplossingen insturen voor woensdag 3 augustus. De oplossing van de vorige puzzel
was ‘voetgangerstunnel’.

KRUISWOORDPUZZEL

KRUISWOORDPUZZEL

1

1

2

Juli 2011 - Kennemerlandpers

Horizontaal 1. wegglijden met de wielen van een auto; 7. oud
Nederlands betaalmiddel; 12. Indische praatvogel; 13. schijnreden
(voorwendsel); 14. boomsoort; 15. in opdracht (afk.); 17. van
geringe lengte; 19. kleur van de haat; 21. oude lengtemaat; 22.
rivier in Friesland; 24. jokkebrok; 27. bladgroente; 28. gewicht; 30.
deel van dag; 31. paling; 32. titel van vroegere heersers over Peru;
33. muzieknoot; 35. opsporingsinstallatie; 37. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 38. kwetsuur; 41. duw (stoot);
42. onderbed;
44. opening
46. bekendebeelden
(oud) Braziliaanse
Verticaal
1. voorwerp
dat (spleet);
door terugkaatsing
vormt; 2.
internationale betrekkingen (afk.); 3. zwarte kleverige stof; 4.
voetballer;
47.
smal
sportvaartuigje;
48.
(studenten)
studiekring
Europeaan; 5. karakter (inborst); 6. oude Italiaanse muntsoort; 7.
kookgerei;
8. melkklier;
9. mager
(frêle);50.
10.smoezelig;
vice-president
(afk.); in
en debatclub;
49. Europese
hoofdstad;
52. plaats
11. schoeisel bij het paardrijden; 16. sterk ijzerhoudende grondsoort;
18. mannetjeshond;
20. Eastern
Air Lines56.
(afk.);
21. Europe-58.
Zwitserland;
54. het tegengaan
(dijk/dam);
slaapplaats;
se landbouw confederatie (afk.); 23. deel van zeilschip; 25. bak
(joke);
26. akelig;
29. inwoner
van Moskou;
32. arts
vogelsoort;
61. een27.enknevel;
ander (afk.);
62. kweker;
64. nationaal
sport
voor inwendige ziekten; 34. steensoort; 36. R.K. sacrament; 37.
overleg (afk.);39.65.verdieping;
(klink)nagel;
67. meetkundig
lichaam;43.68.
hoeveelheid;
40. ongevuld;
42. lengtemaat;
gebrek (behoefte); 45. groef in karton of papier; 46. café-kroeg
schaakterm;
70. deelNations
van ladder;
72. afscheiding
omheining;54.73.
(Engels);
51. United
Association
(afk.); 53.of
kippenloop;
stemming waarbij men geen uitkomst meer ziet; 55. hark (riek); 56.
grote laadbak voor puin; 76. jongensnaam; 77. ondernemingsraad
stadsmestvaalt; 57. overjas van dunne stof; 59. kooksel, gerecht
van gepelde gerst; 60. Europeaan; 62. verhoging in een theater;
(afk.); 78. kostbaar zeer hard bleekgroen gesteente; 79. bijdehand
63. vierkante rugzak voor soldaten; 66. Europeaan; 67. de handeling
van 81.
bieden;
69. ogenblik;
vordering;
kroeg; 74.
(gevat);
selenium
(scheik.71.afk.);
82. flauw73.(melig);
83.meisafloop
jesnaam; 75. sieraad; 78. kledingstuk; 80. bloeimaand; 82. int.
vliegtuigkenteken
85. boksterm (afk.).
(slot); 84. deel vanNoorwegen;
hals; 86. schildersgerei;
87. menigte supporters bij sportevenementen.

Sonrise, sport met boodschap

Heemstede
– Als maandagen allemaalbeelden
verschillend.
Verticaal 1. voorwerp
dat door terugkaatsing
vormt;De2.hemiddag de ballonnen feestelijk le dag letten ze op elkaar en beinternationale
(afk.); oordelen
3. zwartedekleverige
4.
zijn
opgelaten,betrekkingen
zijn er net geander metstof;
het plaknoeg kinderen om een partij- ken van stickers: grijze stippen
Europeaan;
5. karakter
(inborst); 6. voor
oude de
Italiaanse
muntsoort;
7.
tje
te voetballen.
Even opfrissen
lelijke en
domme Nerfmet
een drankje,
dan met9.zijn
al- (frêle);
landers
gouden sterren
kookgerei;
8. melkklier;
mager
10. en
vice-president
(afk.);voor
len in het gras luisteren naar een de mooie Nerflanders. Wout was
verhaal.
Er zijn
inmiddels
veel 16.
zo’n
lelijk
exemplaar beplakt
11. schoeisel
bij het
paardrijden;
sterk
ijzerhoudende
grond-met
kinderen op het sportveldje aan grijze stickers. Hij lijdt daar erg
soort;
18. mannetjeshond;
Easternonder
Air Lines
(afk.);weinig
21. Europede
Meerweg
gekomen om20.
mee
en gaat
de straat
te doen aan het weekprogram- op. Totdat hij Lucia ontmoet, die
se
landbouw
confederatie
(afk.);
23.
deel
van
zeilschip;
25.
bakbema van Sonrise en de Athletes in helemaal niet met stickers
Action. Een samenwerking tus- plakt is. Bij haar vallen ze eraf.
(joke); 26. akelig; 27. knevel; 29. inwoner van Moskou; 32. arts
sen de gezamenlijke kerken en Lucia vertelt hem over Eli, de
de
houtsnijder,
haar met37.liefvoorchristelijke
inwendige sportorganisatie
ziekten; 34. steensoort;
36. R.K.diesacrament;
Athletes in Action.
de en zorg gemaakt heeft en
van haar houdt
zoals zij is. 43.
“Onthoeveelheid; 39. verdieping; 40. ongevuld;
42. lengtemaat;
De een is een ster, de ander is dek zelf maar bij de houtsnijgebrek
45. groef
in karton
papier;
46. café-kroeg
een
nul.(behoefte);
De Nerflanders
zijn een
der of
hoe
dat gaat”
zegt ze tespeciaal volkje; ze zijn van hout, gen Wout. Wout gaat bij Eli op
(Engels);
51.
United
Nations
Association
(afk.);
53.
kippenloop;
54.van
gemaakt door de houtsnijder Eli, bezoek en ontdekt de liefde

stemming waarbij men geen uitkomst meer ziet; 55. hark (riek); 56.
stadsmestvaalt; 57. overjas van dunne stof; 59. kooksel, gerecht

3

3

4

4

5
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Horizontaal 1. wegglijden met de wielen van een auto; 7. oud
Nederlands betaalmiddel; 12. Indische praatvogel; 13. schijnreden
(voorwendsel); 14. boomsoort; 15. in opdracht (afk.); 17. van
geringe lengte; 19. kleur van de haat; 21. oude lengtemaat; 22.
rivier in Friesland; 24. jokkebrok; 27. bladgroente; 28. gewicht; 30.
deel van dag; 31. paling; 32. titel van vroegere heersers over Peru;
33. muzieknoot; 35. opsporingsinstallatie; 37. toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (afk.); 38. kwetsuur; 41. duw (stoot);
42. onderbed; 44. opening (spleet); 46. bekende (oud) Braziliaanse
voetballer; 47. smal sportvaartuigje; 48. (studenten) studiekring
en debatclub; 49. Europese hoofdstad; 50. smoezelig; 52. plaats in
Zwitserland; 54. het tegengaan (dijk/dam); 56. slaapplaats; 58.
vogelsoort; 61. een en ander (afk.); 62. kweker; 64. nationaal sport
overleg (afk.); 65. (klink)nagel; 67. meetkundig lichaam; 68.
schaakterm; 70. deel van ladder; 72. afscheiding of omheining; 73.
grote laadbak voor puin; 76. jongensnaam; 77. ondernemingsraad
(afk.); 78. kostbaar zeer hard bleekgroen gesteente; 79. bijdehand
(gevat); 81. selenium (scheik. afk.); 82. flauw (melig); 83. afloop
(slot); 84. deel van hals; 86. schildersgerei; 87. menigte supporters bij sportevenementen.
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de houtsnijder voor iedere Nerflander. Wout begrijpt hoe speci61 wat de andeaal hij is, ongeacht
re Nerflanders van hem vinden.
Deze boodschap is van wezenlijk
belang voor iedereen, het maakt
niet
65 uit wat
66 andere mensen van
je denken, God houdt van je.
Wout loopt de deur uit bij Eli
en de eerste grijze stip valt van
zijn72lijf. Dit verhaal werd maan73
dag voorgelezen nadat de kinderen gevoetbald hadden. Na het
verhaal begint Jesse Timmer met
zijn breakdance demonstratie,
dat77is de start om mee78te doen in
het vrije veld. Het wordt zomaar
een heuse breakdance workshop voor 6 tot en met 12 jaar.
Dinsdag konden
82 ze meedoen
aan een creatief programma
met een graffiti artist. Woensdag
was het spetteren op de water-
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glijbaan en in de pannakooi konden ze proberen de bal door de
62 van een tegenstander63te
benen
spelen en de bal weer in eigen
bezit te krijgen. In de avonduren
werd er gejaagd op de vossen
67door kinderen van 13 tot6818 jaar.
Het programma voor donderdag heeft vanaf 14 uur enkele
sportclinics en de freestyler Jos-

74

46

59

60

hua komt. Met in de avonduren
weer de bekende Amerikaanse
64 waar veel ouders hun
barbecue,
vakantie voor uitgesteld hebben. Welkom donderdag dus op
het sportveldje aan de Meerweg
waar
69 Sonrise70u laat kennisma71
ken met de andere kant van de
Kerk.
Ton van den Brink
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Historisch Museum in Hoofddorp

Haarlemmermeer en Ringvaart:
gemaakt door mensen en gemalen
Regio - Aan de Bosweg, aan de
rand van het Haarlemmermeerse bos, staat het Historisch Museum Haarlemmermeer. Het is
een verrassend veelzijdig museum over het ontstaan van de
Haarlemmermeerpolders maar
er is veel meer te zien. Van tijd
tot tijd presenteert het museum
aparte tentoonstellingen. De tijdelijke, maar zeker ook de vaste tentoonstelling is het bekijken
echt waard. Heemstede grenst
aan ‘de Haarlemmermeer’ maar
wie weet eigenlijk van de geschiedenis af van dit gebied?
Wie nu gaat shoppen in Hoofddorp denkt er vast niet aan dat
deze plaats ‘maar’ 160 jaar oud
is. Heemstede bestaat al vanaf de 13e eeuw. Hoofddorp
heette in het prille begin van
het onstaan van Haarlemmermeer Kruisdorp, vandaar ook de
Kruisweg. In 1852 werd de grote
polder drooggelegd.
Niet door mensenhanden, maar

**
Uittip
bij u in
de buurt
**

wel door een viertal gemalen,
waarvan Cruquius er één is.
Overigens is het realiseren van
de Ringvaart daaraan vooraf gegaan. De vaart is door noeste
handenarbeid gerealiseerd, in
acht jaar tijd. Deze informatie is
prachtig in beeld gebracht in het
museum, met veel foto’s en toegankelijke tekst. Wie het museum binnengaat, begint met een
korte film over de ‘Waterwolf’,
hoe het immens grote water dat
Haarlemmermeer heette, werd
genoemd. Het water ‘vrat’ land
als een hongerige wolf. Hoewel steden als Leiden en Haarlem economische redenen hadden om het grote Haarlemmermeer te laten bestaan, werd uiteindelijk na talloze jaren ‘vertraging’ toch besloten tot inpoldering. Nu, na ruim anderhalve
eeuw is het verkregen land niet
meer weg te denken: Schiphol,
boerderijen, steeds meer woningbouw, snelwegen maar ook

natuurgebieden. Wie terug in de
tijd wil stappen en alles over het
ontstaan van dit land wil weten,
doet er goed aan eens een bezoekje aan het Historisch Museum te brengen. Het is zo ingericht dat het ook voor kinderen
niet alleen leerzaam maar vooral leuk is.
Vaste tentoonstelling
Zo is er een nagebouwd marktplein van vroeger, met winkeltjes
en een oud schooltje. Ga gerust
aan de oude schoolbankjes zitten. Kijk naar de oude schoolfoto’s, wie weet komt u een oudfamilielid tegen... Aan Schiphol
wordt ook aandacht besteed: de
verkeerstoren van vroeger is nagebootst en er staat een cockpit.
Een schuurtje van een smederij
vol met oud gereedschap staat
er en je kunt zó de receptie in
van het aloude hotel de Beurs.
Verder staan er oude agrarische
machines opgesteld. Tot zo ver

de vaste tentoonstelling. ‘Naar
de Grote School’ over onderwijs
in Haarlemmermeer tussen 1852
en 1945 en de tentoonstelling
‘Haarlemmermeer op de kaart
gezet’ over cartografie in Haarlemmermeer tussen 1936 en
2010 zijn tijdelijke tentoonstellingen. Alle informatie is te vinden
op onze website www.historischmuseum-haarlemmermeer.nl.
Oude kaarten
Wist u dat Nederlanders al eeuwen geleden bekend waren om
hun kaartproductie? Een vakman die kaarten maakt heet een
cartograaf. Het was een bijzonder beroep toentertijd met bijzondere meet- en tekeninstrumenten.
Er zijn diverse soorten kaarten zoals topografische kaarten,
weerkaarten, waterkaarten, politieke kaarten, stafkaarten, satellietkaarten en natuurlijk zijn
er ook talloze kaarten van Haarlemmermeer. Een cartograaf
heeft als doel aan de hand van
een kaart antwoord te geven op
ruimtelijke vragen, en wel zo dat
de kaartlezer de informatie goed
begrijpt. Kaarten worden pas
sinds enkele jaren (sinds 1980)
digitaal gemaakt, en we zijn er al
helemaal aan gewend geraakt.
Vergeten hoe die handgemaakte kaarten er uit zagen vroeger?
Bent u benieuwd naar het vak-

manschap? Kom dan eens langs
en vergelijk de oude kaarten met
de nieuwe! De tentoonstelling
‘Haarlemmermeer op de kaart
gezet’ geeft een kijkje in de oude wereld van het kaarten maken in Haarlemmermeer tussen
1936 en 2010. Bekijk een verzameling prachtige instrumenten,
aan Meer Historie geschonken
door Haarlemmermeerse kaartenmaker G.J. van Beem (werkzaam bij de gemeente tussen
1970 en 2008).
Informatie
Nieuwsgierig geworden? Bezoek
het museum, Museumkaarthouders krijgen overigens gratis koffie in de zomerperiode. Het museum is geopend van 1 april tot 1
november (dinsdag t/m zondag)
tussen 13.00 en 17.00 uur. Tussen
1 november en 1 april (alleen zaterdag en zondag), van 13.00 tot
17.00 uur.
Rondleiding en groepsbezoek
na afspraak (ook mogelijk op tijden dat museum gesloten is).
Het museum is toegankelijk voor
rolstoelrijders en er is voldoende
parkeergelegenheid. Volwassenen betalen 3,50 euro toegang;
kinderen tot 18 jaar 2,50 euro.
Ga dan naar www.historischmuseum-haarlemmermeer.nl
voor meer informatie. Of bel: 023
5620437.
Joke van der Zee.
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Bijlsma en Eric J. Coolen) in
de Refter van het stadhuis
te Haarlem. Titel ‘Werk In Uitvoering’. Schetsen, ontwerpen
en tussenfases van Nieuwe
Gracht Producten. Een uniek
kijkje achter de schermen.
Tijdens kantooruren (gratis)
te bezoeken. www.nieuwegrachtproducties.nl

Exposities
Tot vrijdag 29 juli
• Expositie Wim Altena
in Raadhuis Heemstede:
Landschappen, bloemen en
dieren. Info: Tel. 023-5294239.
T/m eind juli
Agnes van PietersomManché exposeert in het
gezellige
Theehuis
De
Cruquius aan de Ringvaart
nabij Heemstede.
De collectie bestaat uit schilderijen in verschillende technieken, o.a. olieverf, acrylverf,
aquarel en pentekeningen.
Openingstijden zijn van 10.00
uur tot 17.30 uur.

•

T/m zondag 31 juli
• Inge Dobbe-Berken exposeert baby- en kinderfoto’s In het Kennemer Gasthuis locatie zuid. De expositie is een doorsnee van haar
werk sinds 2006, met verschillende thema’s en zowel in
kleur als zwart-wit. Inge fotografeert de kinderen op unieke wijze, met alleen natuurlijk
licht, zowel binnen als buiten.
Dagelijks te bezichtigen op de
vide boven de centrale hal. Inge zelf is werkzaam op de afdeling verloskunde van het
Kennemer Gasthuis.
\

T/m dinsdag 30 augustus
• Expositie van Annemarie Sybrandy en Renske Hoekstra in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek aan de Bennebroekerlaan 5. De tentoonstelling
wordt geopend op donderdag 7 juli om 20.00 uur. De
openingstijden zijn: maandag
tot en met vrijdag van 8.30 –
12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur.

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

Regio
Exposities
T/m zaterdag 30 juli
• Expositie Nieuwe Gracht
Producties (Michaëla J.

Foto: José van Tubergen.
T/m zondag 7 augustus
• Expositie in De Vishal te
Haarlem Crtl-Z. Ctrl-Z is op
de PC de sneltoets voor ‘undo’
en is de titel van de expositie
met beelden vervaardigd door
een 3D-printer.
Met vijftien exposanten is dit
de eerste grote tentoonstelling in Nederland met werk
van beeldend kunstenaars die
gebruik maken van deze techniek.
Opening: zondag 3 juli om 16.00 uur – 17.00 uur.
Grote Markt 20 - Haarlem.

gelijken met theaterdecors
waar echt en onecht zich met
elkaar vermengen. Hij ontwerpt en bouwt sets voor mode en lifestyle fotografie voor
nationale en internationale
tijdschriften.
Daarnaast ontwerpt IJM winkelin- terieurs en etalages.
De schilderijen van Corinne Bonsma gaan over herinnering. Net als Visser werkt
ze vanuit een decorachtige
situatie. Ze bouwt in haar atelier stillevens met dierbare voorwerpen uit haar verleden.
Info: www.galerie37.nl
T/m eind augustus
• Expositie ‘(op)getekend,
en meer’. De tentoonstelling biedt een overzicht van
ca. 60 coproducties van bioloog en columnist René Marcelis (Castricum) en beeldend kunstenaar Kees Verbeek (Eindhoven). René Marcelis en Kees Verbeek deelden
al lang een fascinatie voor insecten, voordat het toeval hen
bijeen bracht.
Hun samenwerking leidde
onder meer tot een serie columns met aquarellen voor het
kwartaalblad Vlinders van de
Vlinderstichting, onder de titel
‘(op)getekend’. Eerder maakten zij voor het Noordhollands
Dagblad enkele jaren lang de
serie ‘De aard van het beestje’, resulterend in een gelijknamig boekje.
Info De Zandwaaier Overveen,
023-5411123 (di. t/m zon) en
www.np-zuidkennemerland.nl.
T/m zondag 11 september
Tentoonstelling ‘Ovartaci – Oppergek’ in Museum Het Dolhuys. De bekendste outsiderkunstenaar
van Denemarken werd geboren als Louis Marcussen, maar
noemde zich later ‘Ovartaci’, wat ‘Oppergek’ betekent.
Hij verbleef maar liefst 56 jaar
in de psychiatrische inrichting van Aarhus in Denemarken waar hij uitgroeide tot het
‘hoofd der dwazen’. Ovartaci (1894 – 1985) was gefascineerd door het vrouwelijk schoon en wilde zelf ook
graag vrouw zijn. Op 22 juli 1951 heeft hij zichzelf met
een beitel ontmand en maakte
een schilderij met als titel ‘De
dag van mijn bevrijding’. Locatie: Schotersingen 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688.

•

• Blik op Haarlem, tekeninTm zondag 28 augustus
• Briesie op die solder /
Watter geheue praa, tentoonstelling bij Galerie 37,
Groot Heiligland 37 Haarlem.
Grenslijn tussen styling, design en beeldende kunst. Het
werk van Visser is kleurrijk, divers en laat zich het beste ver-

gen en prenten van Cornelis van Noorde (1731-1795)
in het Noord-Hollands Archief, Jansstraat 40, Haarlem. Cornelis van Noorde was
een veelzijdig kunstenaar. In
allerlei technieken (tekening,
aquarel, ets, gravure, houtsnede) leverde hij werk voor
de drukkerij en lettergieterij van Johannes Enschedé,
maakte hij portretten en voorstellingen van dieren en reli-

gieuze onderwerpen en vervaardigde hij kopieën naar oude meesters. Voor meer informatie en speciale activiteiten
rond de tentoonstelling: www.
noord-hollandsarchief.nl De
toegang is gratis.

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

Persfotografen aangevallen.
T/m zondag 6 november
• In het Historisch Museum Haarlem de tentoonstelling ‘Een eeuw persfotografie in beeld’ over het
ontstaan van het unieke fotoarchief van Spaarnestad
Photo Haarlem.
Naast beelden van Sophia
Loren, Miles Davis en Ernest Hemmingway zijn er ook
foto’s te zien zijn met een sociaal-politieke lading zoals bijvoorbeeld de laatste foto van
president Allende vlak voor
zijn executie.
Historisch Museum Haarlem,
Groot Heiligland 47. Tel. 023
542 24 27 www.historischmuseumhaarlem.nl

T/m woensdag
30 november
• Haarlemse nachten in Hotel Lion d’Or, verkooptentoonstelling van textielkunstenares Michaëla J. Bijlsma en illustrator en Eric
J. Coolen. Kruisweg 34 in
Haarlem. www.nieuwegrachtproducties.nl

Theater
Vrijdag 29 juli;
vrijdag 5 en 12 augustus
• Zandbaktheater in het

Molenpark Zwoele zomeravonden met luchtige verhalen en live muziek.
Stichting Vertelkunst Haarlem
(SVH) presenteert voor het
derde jaar Het Zandbaktheater bij de grote zandbak in het
Molenpark in Schalkwijk. V.a.
20.30 uur. Entree: uw gift.
Voor meer informatie: vertelkunsthaarlem@kpnmail.nl
www.vertelkunsthaarlem.nl

Dienst SEIN
Regio - Kerkdiensten Stichting Epilepsie Instellingen Nederland houdt op terrein ‘de
Cruquiushoeve’, in gebouw
‘de Rank’, Spieringweg 801, in
Cruquius houdt een viering op
zondag 31 juli om 15.00 uur
met pastor Els van Dongen.

Dienst in
het Spaarne
Regio - Zondag 31 juli om
10.00 uur vindt in de kerkzaal in het Spaarne Ziekenhuis in Hoofddorp een kerkdienst plaats. Het is een
dienst van Woord en Tafel
met een oecumenisch karakter. Iedereen is welkom,
zowel patiënten alsook bezoek. Voorganger is pastor dhr. F. Bossink. De zang
wordt ondersteund door
cantor dhr. E. Vriens. (communieviering)

Twee van
230 te hard
Heemstede - Woensdagmiddag 20 juli vond tussen
16.00 en 17.00 uur een snelheidscontrole plaats aan
de Valkenburgerlaan. Ruim
230 weggebruikers passeerden de controle. Twee
automobilisten en twee
bromfietsers reden te hard
en daarnaast droeg één automobilist geen gordel. Alle
overtreders hebben een bekeuring gekregen.

Zomeravondzangdienst

Bennebroek - De Hervormde Gemeente Bennebroek
(PKN), Binnenweg 67 Bennebroek organiseert zondag
3 augustus om 19.30 uur een
zomeravondzangdienst.
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Het leukste speelbos van Nederland?
Denk mee op SpeelbosMeermond.nl!

Het schooljaar is afgelopen. Misschien ga
je
op
vakantie,
misschien blijf je in
Nederland. Hoe dan
ook, je hebt vast wel
even tijd om op de
nieuwe website www.
speelbosmeermond.nl
te kijken. Op deze site
kun je namelijk jouw
idee achterlaten om van het natuurgebied Meermond de mooiste speelplek
van Nederland te maken. En dat
maakt je vakantie natuurlijk alleen maar
leuker!

Een speelbos
Meermond is een nieuw natuurgebied aan
het Spaarne, achter de gemeentewerf,
naast de weilanden van Hageveld en tegenover museum Cruquius. De ingang vind je
bij de Cruquiusweg 49. In het natuurgebied
heb je alle ruimte om te spelen. Dat kunnen

we nog leuker
maken; met een
speelbos! Want in
een
speelbos
kun je in bomen
klimmen, hutten
bouwen en je
lekker
uitleven.
Als het speelbos
klaar is, komt er
een speciaal pad
doorheen. Dit pad geeft uitleg over het
milieu en de omgeving. Zo leer je spelenderwijs de geheimen van de natuur kennen.

Meedenken?
Spelen in de natuur vindt de gemeente
Heemstede belangrijk. Om dat zo goed
mogelijk te doen hebben we jouw hulp nodig.
Wat zou je graag willen doen in het speelbos? Hoe moet het eruit zien? Dat kunnen
we met elkaar bedenken. Heb je een goed
idee? Laat dit achter op de nieuwe site
www.speelbosmeermond.nl.

Iedereen mag meedenken, ook je ouders,
de buren, vriendjes en vriendinnetjes.

2 0 11

Campagne
‘Nog geen
BN'er’?
Kennemerland is een van de veiligste
regio`s in Nederland. Om dat te
behouden moeten burgers, ondernemers, gemeenten en politie samen
werken. Om daar een impuls aan te
geven, is de campagne Nog geen
BNer? gestart. Want samen werken
aan veiligheid, dat is waar Burgernet
voor staat! Lees meer in deze
HeemstedeNieuws.

Zij kunnen ook weer op jouw idee stemmen.
Uiteindelijk worden de beste ideeën uitgevoerd, en is Heemstede een geweldig
speelbos rijker!



Zomertijd voor Heemstede


Nieuws





In de zomer(vakantie)tijd verschijnt
HeemstedeNieuws in beperkte vorm.
Uiteraard worden wekelijks de officiële
bekendmakingen gepubliceerd, zoals
u gewend bent. Wel verschijnen er
in deze vakantieperiode minder
redactionele artikelen.

In deze HeemstedeNieuws:

Volg ons op:

• GBA uittreksel niet nodig
inschrijving middelbare school
www.youtube.com/gemeenteheemstede

heemstedetweet

HeemstedeConnect (group)

• Werk aan de weg

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Campagne ‘Nog geen
BN`er?’
Kennemerland is een van de veiligste regio's in Nederland. Om dat te behouden
moeten burgers, ondernemers, gemeenten en politie samen werken. Om daar een
impuls aan te geven, is de campagne 'Nog geen BN'er?' gestart. Iedere crimineel
moet weten dat er in Kennemerland wel heel veel ogen en oren zi jn, de kans op een
aanhouding is groot. Hulpbehoevenden worden snel geholpen en wijken worden
adequaat gewaarschuwd bij een ramp of crisis.
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GBA uittreksel niet
nodig voor inschrijving
middelbare school
In tegenstelling tot wat veel ouders en/of
verz orgers denken z ijn z ij niet verplicht
om bij de inschrijving van hun kind een
uittreksel uit de GBA aan de school te
overleggen. Het is dus niet nodig dat
ouders speciaal naar het gemeentekantoor komen voor een uittreksel. Dit
betekent voor ouders dat z e reistijd,
verlofuren en onnodige leges- en reiskosten besparen. Het bespoedigt ook
het inschrijvingsproces op school.


Burgerservicenummer

geslachtsnaam en voorletters

geboortedatum en geslacht
Eén van onderstaande documenten moet
daar nog bijgevoegd worden:

het uitschrijvingsbewijs van de basisschool

een paspoort of identiteitsbewijs
een geboortebewijs of een afschrift van

de persoonslijst die bij geboorte door de
gemeente is verstrekt

Welke stukken wel aanleveren?
Voor de inschrijving bij een school moet u
de volgende informatie aan de school
geven:

Let op: de zorgpas kan hiervoor niet
gebruikt worden want dit is een document
die niet door de overheid is uitgegeven.






Werk aan de weg
César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Samen werken aan veiligheid,
dat is waar Burgernet voor staat
Twee jonge kinderen en een bejaarde dame
in nood zijn al dankzij Burgernet thuisgebracht. Met 196 mensen is uitgekeken
naar een inbreker in Bloemendaal. Die
bedenkt zich nu wel een tweede keer. In
Haarlemmermeer zijn twee acties geweest,
waarvan een met positief resultaat.

Daarom… Doe mee!
In alle bussen, gebouwen en op straat komt
u Burgernet tegen. Op de radio zoals WildFM
en op alle lokale zenders is Burgernet te
horen. U kunt de radiocommercial ook
beluisteren op de campagnepagina van
burgernetkennemerland.nl.

Speciaal voor onze
Burgernetters
Als blijk van waardering voor uw deelname, heeft u de mogelijkheid om producten

van SelectaDNA (www.sdna.nl) tegen een
fikse korting aan te schaffen. SelectaDNA is
een transparante vloeistof om goederen
onzichtbaar te merken. Elk pakket heeft een
code die wordt ingevoerd op een speciale
website. De database die zo ontstaat
wordt gebruikt door de politie. Als gestolen
goederen zijn gevonden, kan de politie
nagaan of deze gemerkt zijn.

Burgernet ook voor
ondernemend Kennemerland
Speciaal voor de ondernemers en
winkeliers zijn in samenwerking met het
RPC Kennemerland extra overvallenen
agressietrainingen
georganiseerd.
U geeft zich op via de website van
Burgernetkennemerland.nl.
Wilt u meer weten over de campagne,
acties en aanbiedingen. Gaat u dan naar
www.burgernetkennemerland.nl

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u uitgebreide informatie over wonen, werken
en recreëren in Heemstede. Bez oek www.heemstede.nl voor hetdigitale loket

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de
Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.
Binnenkort vinden er ook nachtwerkzaamheden plaats aan de Schouwbroekerbrug. De
werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de gemeente Haarlem.
Werkzaamheden
Om de kwaliteit van de brug te verbeteren wordt de onderzijde van het beweegbare brugdeel gereinigd en geschilderd. Ook worden de pijlers van de brug gereinigd en gerepareerd.
Om overdag de doorvaart van schepen niet te stremmen vinden deze werkzaamheden in
de nacht plaats.
Planning
De nachtelijke werkzaamheden zijn gepland van maandag 1 tot vrijdag 19 augustus. Deze
worden op werkdagen tussen 22.00 en 06.00 uur uitgevoerd.
Bereikbaarheid
De brug blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk voor zowel gemotoriseerd verkeer
als voor fietsers en voetgangers. Er zijn geen gehele afsluitingen van de brug gepland.
Meer informatie over het project Schouwbroekerbrug vindt u op de website www.haarlem.nl/
schouwbroekerbrug.

Kruispunt Cruquiusweg - Javalaan
Tot en met 29 juli worden op het kruispunt Cruquiusweg - Javalaan nieuwe fiets- en voetgangersoversteken aangelegd. Fietsers moeten lopend oversteken. Dit wordt met bebording
aangegeven. De werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.

(producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen (bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Rectificatie

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking
getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een
aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de
verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode
zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en
dus volgens het oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v.
bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook
bekend in deze rubriek.

Op 6 juli 2011 hebben wij gepubliceerd dat wij voornemens zijn een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van:

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 22 juli 2011)

Het gaat echter om een aanvraag omgevingsvergunning voor niet alleen afwijken van het
bestemmingsplan, maar ook voor bouwen en brandveilig gebruik bouwwerken. Dit laatste
brengt mee dat het hier een uitgebreide procedure betreft en dat aanvraag en ontwerpbesluit niet vier maar z es weken ter inzage liggen. Dit dusvanaf 7 juli 2011.

Omgevingsvergunning voor afwijken bestemmingsplan
Beethovenlaan 56
het uitbreiden van een woonhuis
Omgevingsvergunning voor bouwen
Glipperdreef 105-111
het dichtmaken van een opening onder
het appartementencomplex
Von Brucken Focklaan 1
het wijzigen van de voorgevel

2011.165

2011.182
2011.203

Omgevingsvergunning voor kappen
Raadhuisplein 25
het kappen van een conifeer
Bosboom Toussaintlaan 48 het kappen van een berk
Schielaan 26
het kappen van 3 coniferen

2011.200
2011.179
2011.170

Omgevingsvergunning voor slopen
Adriaan Pauwlaan 19
het verwijderen van asbest

2011.196

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 28 juli 2011 van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar
maken. Zie kader.

Herenweg 37

het verbouwen van een kantoorruimte
naar een kinderdagverblijf

2011.147

Hierbij hebben wij aangeven dat het verzoek vanaf 7 juli 2011 gedurende 4 weken van
maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
ter inzage ligt bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1.

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan
de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden
tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 08.30 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 13.00 uur.

Uitschrijvingen GBA

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de
volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van 6 weken:

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (GBA)

Meer en Boslaan 15

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat
dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op,
waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de verhuizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te
traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met
onbekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat
ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs
bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan
worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de
AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing
gedaan wordt.

het plaatsen van een erfafscheiding

2011.194

De beslistermijn wordt verlengd in verband met ons voornemen een omgevingsvergunning
te verlenen voor afwijking van het bestemmingsplan. In dit kader krijgen belanghebbenden
de gelegenheid vooraf zienswijzen in te dienen (zie hieronder) waardoor de reguliere beslistermijn van 8 weken onvoldoende is. Door dit besluit is de totale beslistermijn 14 weken
vanaf ontvangst van de aanvraag. De aanvraag is ontvangen op 4 juli 2011.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het
bestemmingsplan
Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking
van het bestemmingsplan te verlenen:
Meer en Boslaan 15

het plaatsen van een erfafscheiding

2011.194

Het verzoek ligt vanaf 28 juli 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de
periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de volgende personen met
onbekende bestemming uit te schrijven:
T.D. Nobels, geboren 07-03-1960, Binnenweg 1 A per 29-06-2011
R.C. Ingenluyff, geboren 21-12-1961, Erasmuslaan 2 per 28-06-2011
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van de bekendmaking hiervan bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college
van burgemeester en wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ Heemstede). Ook
kunnen belanghebbenden bij onverwijlde spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem).
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Los drijvende roeiboot Heemsteeds Kanaal ter hoogte van Spaarneborgh
De gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente hebben
geconstateerd dat een licht blauwe polyester boot los dreef in het Heemsteeds Kanaal ter
hoogte van de Spaarneborgh.
Op grond van artikel 20 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren zijn de gemeentelijk opsporingsambtenaren van bureau Handhaving bevoegd
onbeheerde vaartuigen, welke in de wateren worden aangetroffen, te meren, te verhalen en
in bewaring te nemen voor rekening en risico van de eigenaars dan wel beheerders.

Meldpunt overlast
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden

Bovengenoemd vaartuig is gelicht en in bewaring genomen. Dit vaartuig wordt vanwege de
zeer slechte staat voor een periode van 2 weken - met ingang van 27 juli 2011 - opgeslagen,
op kosten van de eigenaar. Binnen deze periode kan de rechtmatige eigenaar zijn vaartuig
ophalen onder betaling van de gemaakte kosten. Indien het vaartuig niet wordt opgehaald,
zullen burgemeester en wethouders het vaartuig laten vernietigen.
Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar
maken

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door
binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en
de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is
aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging,
schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ
Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Overlast

Meer weten?

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meld-

Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat
Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of
wanneer u niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen
het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift
van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

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

nummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Zomerfeest Pierewiet
CASCA groot succes!
Heemstede - Zoals ieder jaar
organiseert
Kinderdagverblijf
Pierewiet een feestweek voor de
kinderen en de ouders. Dit jaar
stond het thema Reuzen en Kabouters centraal. Iedere ochtend
was er een leuke activiteit met
als hoogtepunt het grote feest
op vrijdag 15 juli waarvoor alle
kinderen en ouders waren uitgenodigd. Mede door de zon en
de hoge opkomst was het wederom een zeer groot succes.
Dit jaar is gekozen voor het the-

ma Reuzen en Kabouters. Dit
thema sluit aan bij Uk & Puk. Uk
& Puk is een totaalprogramma
met activiteiten voor kinderen
van 0 tot 4 jaar, die de spraaken taalvaardigheid, sociaalemotionele vaardigheden en
motorische en zintuiglijke vaardigheden ontwikkelen.
De week begon op maandagochtend 11 juli met het schilderen van huizen voor de reuzen
en de kabouters. Dit was een
groot feest. Niet alleen de kwas-

ten werden gebruikt, maar ook
de handen. Na de lunch hebben de kinderen het liedje van
Kabouter Spillenbeen gezongen
terwijl ze op een bal (die rood
met witte stippen heeft) heen en
weer wiebelden. Dinsdag zijn er
baarden, mutsen en laarzen bepakt met verschillende materialen.

Woensdag was taartdag. Er werden taartjes gekneed van rivierklei. Deze hebben ze later in de
week in zoete kleuren geverfd.
Later op de dag was er een heuse poppenkastvoorstelling. Deze ging over de reus die de slingers van het feest van kabouter
Spillenbeen en Bim weghaalde.
Donderdag zijn er voetafdrukken

gemaakt van Reuzen (pedagogische medewerkers) en Kabouters (kinderen).
De week werd afgesloten met
het grote feest. Alle kinderen en
hun ouders waren uitgenodigd
om naar het reuzen- en kabouterdorp te komen kijken. Aan deze oproep werd massaal gehoor
gegeven. Mede door de zon en
het springkussen was het een
groot succes.
Kinderdagverblijf
Pierewiet
maakt onderdeel uit van stichting Casca en is te vinden op de
Molenwerfslaan 9 te Heemstede. Voor meer informatie kunt u
terecht op de website of bellen
naar 023-5483833.

