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Gezin Al Obaidy heeft
nog een laatste kans

Heemstede - De hoop op definitieve vestiging in ons land is voor
het gezin Al Obaidy, dat vanuit
Irak naar Nederland vluchtte en
een tijd in Heemstede woonde,
nog niet verkeken. Enige tijd geleden besteedde de Heemsteder
aandacht aan de hachelijke situatie van de familie. Zahra, Amer
en hun kinderen mogen niet in
ons land blijven. Zij zien echter
het geweld toenemen in hun geboortland: onlangs is nog een familielid vermoord op grond van
afkomst. Hun advocaat ziet nu
een mogelijkheid om een verzoek in te dienen bij de immigratiedienst om het gezin te laten blijven. Daar zijn hoge kosten aan verbonden. Een aantal
buurtgenoten uit Heemstede wil
de Iraakse familie helpen en probeert zoveel mogelijk sponsors
te vinden.
Update
Inmiddels wonen Amer, Zahra en
hun kinderen Ibrahim, Mohammed en Hisham in uitzetcentrum Emmen. Daar kan het gezin
vooralsnog niet worden uitgezet omdat Irak uitzetting tegenwerkt. In Emmen maakt de familie er het beste van, Zahra zag
hoe moeilijk de kleine kinderen
het hadden. Zij kunnen nog niet
naar school en hingen maar wat
rond op het terrein, er was ook
agressie onderling. Ze spraken
elkaars taal niet dus echt spelen
deden ze ook niet.
Zahra heeft het Asielzoekerscentrum om een ruimte gevraagd en nu heeft ze daar een

kinderopvang opgezet. Ze heeft
26 kindjes van 0 tot 4 jaar onder
haar hoede en inmiddels zijn er
2 moeders als hulp bij aanwezig.
Het Centraal Orgaan opvang
asielzoekers (COA) wilde niets
investeren, er waren dan ook
geen tekenmaterialen, papier,
puzzels, boekjes, autootjes,
treintjes of iets van dien aard.
Buurtgenoten en vrienden uit
Heemstede hebben al die zaken
aangeschaft en zijn met 2 auto’s vol spullen naar Emmen gereden.
Zahra wordt ook door zowel de
medewerkers als de bewoners
gevraagd als tolk als er problemen zijn met de communicatie.
Amer, zorgt de meeste tijd voor
de kinderen en neemt het huishoudelijke werk op zich.

kwam het bericht dat een neef
van Zahra was vermoord. Hij was
29 jaar oud en net getrouwd met
een Soenitische vrouw terwijl
hij zelf uit een Sjiitische familie
stamt. Dit was de reden voor de
moord. Zahra en Amer zijn zelf
ook een gemengd stel. Het sektarisch geweld neemt toe.

Hulp
De voormalige Heemsteedse buren van het gezin willen nu alles op alles zetten om de familie hier te houden. De advocaat
van Zahra, Amer en hun kinderen gaat binnenkort een verzoek
‘vergunning tot voortgezet verblijf’ op humanitaire gronden indienen bij de IND, de immigratie- en naturalisatie dienst.
Als dit verzoek wordt gehonoreerd komt dat in de praktijk
Situatie Irak
neer op een permanente verIn Irak is het nog steeds niet vei- blijfsvergunning. Het is de enilig voor het gezin. Vorige week ge kans die het gezin nog heeft.
De overheid heeft een drempel
opgeworpen voor degenen die
een dergelijk verzoek willen indienen: er zijn hoge legeskosten
aan verbonden. Het gaat om een
bedrag van 2.850,00 euro. Vluchtelingenwerk Nederland is mogelijk bereid een deel hiervan uit
een fonds te bekostigen maar
het leeuwendeel moet dan nog
worden betaald. Mocht u mee
willen sponsoren, dan kunt u uw
bijdrage overmaken naar:
Stichting Beheer Derdengelden
Advocatenkantoor Oudegracht,
rekeningnummer: 3989600, o.v.v.
bijdrage legeskosten familie Al
Obaidy.

Tuinenwedstrijd met De Oosteinde
Bennebroek - Daan Hendriks uit Bennebroek vertelt dat door de regen van de
laatste tijd alles in de tuin er
prachtig bij staat.
“Alleen de rode roos heeft de
soms pittige wind niet geheel
overleefd”, zegt de Bennebroeker, wiens tuin zich aan
de Van Gendtlaan 7 bevindt.
“In en langs de vijver genieten de vaste bewoners, kikkers, vissen, libelles, juffers,
vlinders, en dergelijke van de
zon. Aan de andere kant hebben we een border met al-

lemaal vaste planten en een
klein poeltje met riet. Daar
doen de kleine kikkertjes zich
te goed aan de muggenlarven.”
Misschien dat deze tuin met
zo veel ingredienten wel een
prijs verdient! Tuincentrum
De Oosteinde uit Bennebroek
zal begin september weer alle inzendingen bestuderen en
dan de drie meest mooie uitzoeken. Natuurlijk hoort daar
een prijs bij; een waardebon
die bij het leuke tuincentrum

te verzilveren is.
De redactie gaat op bezoek
bij de drie winnaars om te informeren naar de tuinhobby.
Dus houdt u van uw tuin en
mag ‘ie gezien worden? Stuur
dan uw foto in: redactie@
heemsteder.nl.
Afgeven/opsturen naar het
kantoor aan de Camplaan
35, 2103 GV Heemstede mag
ook! Vergeet vooral uw naam,
adres en telefoonnummer
niet.
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Open dagen buitenplaatsen
in Heemstede
In het kader van het Themajaar Historische Buitenplaatsen
zijn op 1 en 8 september enkele buitenplaatsen in Heemstede open voor publiek. Een unieke gelegenheid om deze bijzondere plekken van dichtbij te bekijken. Op elke deelnemende
buitenplaats worden rondleidingen gegeven, om 11, 12, 14 en
15 uur (Bosbeek alleen om 14 en
15 uur). U kunt natuurlijk ook op
eigen gelegenheid rondlopen.
Deze dagen worden georganiseerd door de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, de

Stichting Themajaar Historische
Buitenplaatsen en de gemeente
Heemstede.
Opengestelde buitenplaatsen
Heemstede op 1 en
8 september
• Ipenrode
• Moestuin Leyduin
• Huis te Manpad
• De Hartekamp en
de Overplaats
• Bennebroekbos
• Gliphoeve
• Bosbeek
• Groenendaal

Meer informatie
Meer details over deze dagen
volgt in De Heemsteder en vanaf half augustus op de site van
de Historische Vereniging (www.
hv-hb.nl).

Groenendaal
De oudste vermelding van
Groenendaal dateert van
1643. Van 1784 tot 1913
waren Bosbeek en Groenendaal in één hand.
In dat laatste jaar werd
Groenendaal verkocht aan
de gemeente Heemstede.

In 1784 werd het hoofdhuis van Groenendaal afgebroken. Thans resteren onder meer nog het
koetshuis (nu restaurant
Groenendaal) en het molentje, kort na 1776 gebouwd om de hoger gelegen vijvers en fonteinen
op het landgoed in de zomer van voldoende water
te voorzien.

Wat is een buitenplaats?
Een buitenplaats is eigenlijk een soort buitenhuis voor
kooplui uit de grote stad. Zo
lieten bijvoorbeeld rijke Amsterdammers mooie huizen en
tuinen aanleggen in Kennemerland, maar ook langs de
Vecht en in het Gooi. Het waren dus geen landgoederen,
waar ook aan landbouw gedaan werd, maar echt huizen
voor plezier en vermaak. De
meeste buitenplaatsen waren
alleen in de zomer bewoond,
als het in de stad te warm en
te vies was. Denk aan de stin-

kende grachten, die toch een
soort open riolen waren.
Van de van oorsprong ongeveer 6000 buitenplaatsen in
Nederland zijn er nog zo’n
550 over. Sommige zijn particulier bewoond, andere dienen als kantoor of zorginstelling e.d. Meer informatie is te
vinden op www.buitenplaatsen2012.nl. Ook op www.hvhb.nl (pagina ‘Monumenten
en geschiedenis > Monumenten in Heemstede’) vindt u informatie over de Heemsteedse
buitenplaatsen.

Het spoor van toen
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Dienst in Het
Trefpunt

Bennebroek - Bij de protestante gemeente Het Trefpunt, Akonietenplein 1, leidt zondag 29 juli prof. dr. A. Wessels uit Amstelveen de viering om 10.00 uur.

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.
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Burgerlijke
Stand
Heemstede
Heemstede - Deze foto is op 26 juli 2010 genomen. Het is de Sprinter Light Train in dubbele tractie oftewel 2 treinstellen aan elkaar gekoppeld. Gloednieuw en op weg naar
eindpunt Den Haag Centraal, enige tijd erna
een dagelijks beeld op dit station maar toen
nog een uitzondering. Ook op deze foto te
zien de oude dwarsbalken van de bovenleidingsportalen (vernieuwd in oktober 2011),
een vrij nieuw spoor 1 met nieuw grint onder de rails (onder de trein) en nog een oude spoor 2 (vernieuwd in oktober 2011). Ook
nog oude speakers aan onderzijde van de
perronkap (vernieuwd in voorjaar 2012) en
de klok heeft een opgelapte uitdrager mee-

gekregen in het voorjaar van 2012.
De blokstrepen nabij de rand van het perron
zijn veranderd (vroeg in 2012?) en zijn er om
treinreizigers er op te wijzen dat men achter
die blokstrepen blijft in verband met het passeren van treinen met hoge snelheid - bij dit
station dus weinig of geen passagierstreinen
maar vooral goederentreinen die passeren.
In de verte zien we ook nog oude centrale
aanwijsbakken aan de zuidzijde perrons, die
zijn in november 2010 vernieuwd voor digitale centrale aanwijsbakken.

Huwelijken:
Geoffrey A.R. Galatá & Jody
Weener
Marcel J. van Leeuwen &
Kim J.E. Heijnders
Jacob Pot & Ralle-Liselot
Moritz
Cornelis Hijlkema & Anniek
L. Ruijsch

Meer informatie, zie www.stationheemstedeaerdenhout.nl.

Geboorten:
Geen

(van 5 juli t/m 19 juli 2012)

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te geven
op ontwikkelingen die spelen binnen de gemeente. Uw ingezonden
brief dient echter ondertekend te
worden ingestuurd, dus voorzien
van naam, adres, telefoonnummer
en/of e-mailadres. Deze gegevens
worden niet volledig in de krant
gepubliceerd; wél naam en woonplaats. Anoniem ingezonden brieven worden niet in behandeling
genomen. De redactie behoudt
het recht om brieven in te korten
of niet te plaatsen.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-, foto-,
en/of tekstmateriaal niet beschikbaar wordt gesteld aan derden.
Dus ook niet per e-mail, fotokopie
of anderszins zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming
van de uitgever!
WWW.HEEmsTEDEr.nl
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boek ‘El príncipe de la niebla’
(De nevelprins).
Zijn grote doorbraak kwam in
2001 toen zijn roman ‘La sombra del viento’ (De schaduw van
de wind) verscheen. In de jaren
daarna verscheen het boek in 30
landen en gingen er meer dan
12 miljoen exemplaren over de
toonbank. Ook het tweede deel
van de romancyclus ‘Het spel
van de engel’ werd een wereldwijd kassucces.

Interview met schrijver
Carlos Ruiz Zafón
Heemstede - Op uitnodiging
van boekhandel Blokker komt
zondag 2 september om 20.00
uur de wereldberoemde schrijver Carlos Ruiz Zafón naar
Heemstede. Eind augustus verschijnt het langverwachte derde deel van de ‘Zafoniaanse’ sage rondom Het Kerkhof der Vergeten Boeken, ‘De gevangene
van de hemel’. Ook hierin spelen de betovering van boeken,
liefde, en vriendschap weer net
zo’n belangrijke rol als in de vo-

Carlos Ruiz Zafón wordt geinterviewd door Ziggy Klazes. Voertaal: Engels. Datum : zondag 2
september, aanvang 20:00 uur.
Locatie : De Luifel, Herenweg 96
in Heemstede. Kaarten à 5 euro zijn verkrijgbaar bij :Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 023 - 5282472, info@boekhandelblokker.nl.

rige delen ‘De schaduw van de
wind’ en ‘Het spel van de engel’.
Overigens zijn de romans volstrekt onafhankelijk van elkaar
te lezen, al doen bepaalde personages opnieuw hun intrede in
het tweede deel, en is de periode dezelfde: van de Industriële
Revolutie tot en met de jaren na
de Spaanse Burgeroorlog, toen
Spanje zuchtte onder de dictatuur van Franco.
Carlos Ruiz Zafón (1964) debuteerde in 1993 met het jeugd-

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

‘Citius, altius, fortius !’ is de officiële slogan van de Olympische Beweging.
Sneller, hoger en sterker moet het streven zijn om de beste prestatie te kunnen leveren.
Hoe sneller en hoger de jongleur van het straattheater zijn ringen werpt en vangt
des te sterker is zijn optreden, dat niet met een medaille, maar met applaus wordt
beloond. Helemaal in stijl met de Olympisch grondgedachte, waarbij deelnemen boven
winnen gaat.

Op de foto met uw huisdier!

Gratis voedingsconsult
voor hond en kat
Regio - Zit uw hond goed in zijn
vel? Veel honden hebben helaas last van hun huid en vacht;
jeuk, kale plekken, extreme verharing en het pootje bijten zijn
tekenen daarvan. Soms is het zo
hevig dat de hond zich tot bloedens toe openkrabt. Dat is alles behalve een pretje voor de
hond, maar zeker ook niet voor
de baas. Vaak is dit probleem terug te voeren op een niet goed
werkende spijsvertering. De
hond kan de eiwitreststoffen niet
goed afvoeren en zij zoeken via
de huid een uitweg naar buiten,
met alle gevolgen van dien.
Of heeft uw hond moeite met bewegen? Soms sluipt het er langzaam in, soms gebeurt het vrij
plotseling; uw hond krijgt moeite
met bewegen. Het opstaan gaat
lastig, hij/zij loopt stram, er wordt
meer geslapen en de hond is
niet meer vrolijk en actief. Spieren gewrichtsproblemen openbaren zich op verschillende manieren, waarbij vooral grotere rassen en oudere honden extra gevoelig zijn. Al met al pijnlijk en
heel vervelend!
De oorzaken zijn divers, vaak
blijkt er sprake van het niet juist
verteren van de voeding en/of is
er overgewicht.
Kattenkwaad
Het liefst zien we dat een kat
lekker vrolijk, speels en actief is;
dat houdt in dat de kat zich happy voelt! Helaas is dat niet iedere kat gegund, er is regelmatig
sprake van gezondheidsklachten. Vooral blaas- en nierproblemen komen veel voor. Maar
ook worden vaak problemen gehoord over de huid en vacht en
de spijsvertering (spugen, diarree). Ook hier kan een voeding
met de juiste ingrediënten veel
goeds doen. Bij een optimaal
verlopende spijsvertering blijven er geen eiwitreststoffen achter die de balans in het kattenlichaam verstoren.
Goed advies bij Tuincentrum
De Oosteinde
Meestal ligt de sleutel op de problemen bij hond en kat bij een

Dienst in
Cruquius

Oplossing elders in de krant

Zoek de verschillen
oplossing

Regio - Bij de Kerkdiensten
Stichting Epilepsie Instellingen Nederland in gebouw De
Rank op terrein De Cruquiushoeve leidt pastor Mariëlle Roosen-van der Lans
zondag 29 juli de viering om
15.00 uur. Het is een Dienst
van Schrift en Tafel. U vindt
De Rank aan de Spieringweg
101 in Cruquius.

Zoek de verschillen

toch nog ‘vorst’-elijk bezoek

goede voeding, waarbij beweging ook erg belangrijk is. Als de
vertering goed verloopt ontstaan
er geen reststoffen die voor allerlei problemen kunnen zorgen.
De hond of kat zit lekker in zijn
vel en dat is ook terug te zien in
het gedrag. Het dier is vrolijk en
actief en dat zien we graag als
baas. Bij Tuincentrum De Oosteinde kunt u terecht voor een
goed advies over ECOstyle honden- en kattenvoeding. Voor het
gezonde dier van jong tot oud,
maar ook voor de hond of kat
met problemen. 100% natuurlijke voeding met speciale kruiden, afgestemd op de behoeften
van het dier; voor een lang en
vrolijk honden- en kattenleven!
Voor meer informatie: www.ecostylevoordieren.nl
Gratis voedingsconsult en
dierenfotograaf
Op zaterdag 28 juli van 10.00 tot
16.00 uur is er bij Tuincentrum
De Oosteinde in Hillegom een
voedingspecialist van ECOstyle
aanwezig voor informatie en een
advies op maat. Tevens is er dan
een dierenfotograaf, dus neem
uw hond of kat mee. U bent van
harte welkom!

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht
in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit emailen naar dichtstorten@
yahoo.com. Per post kan
ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV Heemstede. Foto´s kunnen niet
worden geplaatst.
Oog voor kunst
Het lijkt wel herfst zeiden we
tegen elkaar
toen we op een gure zomerdag
door de duinen ploegden
tot we oog in oog met de zee
stonden
we zouden dit beeld in onszelf kunnen opslaan
door de wind bezeten
met verf en penselen tekeergaan
er een schilderij van maken
het geluid van de golven
vangen in een compositie
woorden zoeken
Fekke Bijlsma
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Periodiek onderhoud hoognodig
ter voorkoming van schimmels en bacteriën

Veel automobilisten onwetend over
gezondheidsrisico’s airconditioning
Heemstede - 700.000 autobezitters in Nederland zijn zich
niet bewust van de noodzaak
van periodiek onderhoud aan
het aircosysteem in hun voertuig. Dit blijkt uit onderzoek van
bureau Multiscope in opdracht
van BOVAG. Zonder regelmatige controle kunnen zich schimmels en bacteriën vormen, met
gevaar voor de gezondheid van
dien.
Airconditioning is tegenwoordig vaak een standaardvoorziening in nieuwe auto’s. Tijdens warme zomers of een lange vakantierit is verkoeling van
de airco vrijwel onmisbaar. Filters zorgen dat pollen en andere verontreinigingen van buiten
worden tegengehouden. Het is
van belang dat bepaalde aircoonderdelen regelmatig worden
nagekeken en vervangen, omdat de inzittenden anders kans
lopen op gezondheidsklachten als geïrriteerde luchtwegen, keelpijn en tranende ogen.

Daarnaast moet het koudemiddel periodiek worden bijgevuld,
omdat de airco anders ‘droog’
loopt, met fikse schade tot gevolg. Periodiek onderhoud is
niet alleen bij intensief gebruik
nodig, maar ook wanneer de
airco slechts sporadisch wordt
gebruikt. Juist dan hebben
schimmels en bacteriën lange
tijd vrij spel om zich te nestelen.
Voorkom gezondheidsklachten of een hoge rekening
‘Voorkomen is beter dan genezen’ geldt in dit geval zowel figuurlijk als letterlijk. Bijna 12
procent van de eigenaren van
een auto met airco is in de veronderstelling dat het systeem
nooit onderhoud nodig heeft, of
alleen als het vies ruikt of lange tijd niet is gebruikt. Niets is
echter minder waar: de airconditioning moet minimaal tweejaarlijks, maar bij voorkeur elk
jaar, onderhouden worden, zodat de vorming van schimmels en bacteriën wordt voor-

komen en de optimale werking
van het systeem gegarandeerd
blijft. Een goed onderhouden
airco zorgt niet alleen voor
comfort, maar ook voor de verkeersveiligheid. Dit komt omdat te hoge temperaturen in de
auto effect hebben op de reactiesnelheid van de bestuurder. Driekwart van de respondenten in het onderzoek (uitgevoerd onder 400 consumenten, mei 2012) geeft aan airco
aan boord van zijn/haar auto
te hebben, hetgeen gelijk staat
aan circa 6 miljoen voertuigen.

van SchaGen
automobielbedrijf

ook voor UW airco-onderhoUd!
Achterweg 38• 2103 SX Heemstede
Tel 023-5478578 • Fax 023-5472005
E-mail: info@autovanschagen.nl • www.autovanschagen.nl

Spaanse eigenaar voor
speeltuin Linnaeushof
Bennebroek - Europa’s grootste speeltuin Linnaeushof heeft
een nieuwe eigenaar. De Spaanse multinational Aspro Ocio S.A.
neemt het familiepark in Bennebroek over dat jaarlijks 250.000300.000 bezoekers trekt. Het bedrijf komt per direct in Spaanse handen. De huidige directie
blijft betrokken tot het eind van
het speelseizoen, 30 september
2012.
Aspro Ocio bestaat sinds 1991
en bezit en exploiteert in acht
Europese landen 41 in- en outdoor waterparken, aquaria, dierentuinen en vakantieparken:
dertien in Spanje, negen in
Frankrijk, negen in Engeland, vijf
in Finland, één in Portugal, één
in Zwitserland, één in België en
nu twee in Nederland. Aspro
Ocio heeft in 2008 het Zeeuwse
Deltapark Neeltje Jansovergenomen. Gezamenlijk trekken de
parken jaarlijks meer dan negen
miljoen bezoekers.
Linnaeushof is met 350 speel-

toestellen en attracties de grootste speeltuin van Europa. Het bedrijf is in 1963 opgericht door de
familie Grijpstra en staat sinds
1998 onder leiding van Sander
Grijpstra. De directie heeft gekozen voor Aspro Ocio vanwege
de kennis en ervaring, het streven naar continuïteit en de wens
om het karakter van het park te
behouden. Omdat Linnaeushof
sterk geworteld is binnen de lokale gemeenschap wil de familie
Grijpstra graag dat het bestaande concept herkenbaar blijft en
dat de werkgelegenheid voor
langere termijn is gegarandeerd.
Sander Grijpstra: “De directie
van Aspro Ocio waardeert de filosofie en uitstraling van Linnaeushof en ziet veel mogelijkheden voor uitbreiding. We laten een bedrijf met landelijke
naamsbekendheid, een prachtige historie en geliefde medewerkers in goede handen achter.
We hebben alle vertrouwen in de
toekomst van het park.”

Bewonerskoor zingt
op Feestweek SEIN
Regio - Het bewonerskoor
van de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland
(SEIN) heeft in de feestweek op 11 juli een schitterend optreden verzorgd. Het
thema van de feestweek
was ‘Amerika’.
Onder de inspirerende begeleiding van Joke Scholten hebben de bewoners en
vrijwilligers een aantal keer
geoefend.
Zo is een programma van
een uur ontstaan met allemaal Nederlandse en Engelse liedjes over Amerika. Bekende liedjes zoals;
Oh When The Saints, We
Shall Overcome, My Bonnie

Is Over The Ocean en Twee
Eenzame Cowboys werden
met volle overtuiging meegezongen door het vele publiek dat aanwezig was.
Maar ook naar andere liedjes over Amerika werd met
grote aandacht geluisterd.
De deelnemers aan het
koor waren tijdens het oefenen zo enthousiast, dat velen zich tijdens het optreden
op een Amerikaanse manier
hadden uitgedost.
Het optreden van het koor
was zo’n enorm succes dat
op 22 september, tijdens het
buurtfeest in de Indische
wijk in Heemstede, het koor
weer zal optreden.
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De Glip niemandsland?

Beleef hergebruik en duurzaamheid
in stijl en sfeer bij The Vintage Store
Heemstede - In de eerste week van augustus opent The
Vintage Store, Heemsteeds eerste kringloopwinkel, haar deuren. ‘Welkom terug’ is ook steevast de slogan die gehanteerd wordt. Wat maakt het concept van The Vintage Store nu
zo speciaal en anders ten opzichte van andere kringloopwinkels in de omgeving? De Heemsteder vroeg het Mark
Compier, vestigingsmanager van deze winkel met een bijzondere uitstraling.
Als je de eerste schreden in het
pand zet, dat ligt aan de Cruquiusweg 37a, doet The Vintage
Store meer aan een warenhuis
denken dan aan een kringloopwinkel. Het is inderdaad een immens pand: The Vintage Store kan zich nu al als de grootste winkel aan ruimte in Heemstede beschouwen. Toch zijn er
overal in de winkel aantrekkelijke hoekjes opgesteld, waar velerlei artikelen op eigenzinnige
wijze origineel geëtaleerd worden. In The Vintage Store is voor
elk wat wils te vinden.
“Het concept van The Vintage
Store ten opzichte van andere
kringloopwinkels in Nederland is
dat The Vintage Store voor een
stijl- en sfeerbeleving van duurzame artikelen voor hergebruik
staat”, legt Mark uit. “Vintage
staat voor ‘sfeer’. Doorgaans
stralen de meeste kringloopwinkels weinig uit: ze zijn louter gericht op de verkoop van goederen voor hergebruik en daar is
dan ook alles mee gezegd. Wij
willen echter een winkel creëren met duurzame artikelen voor
hergebruik gepresenteerd in
stijl en sfeer, zodat onze bezoekers tot leuke ideeën geprikkeld
worden. Bezoekers voelen zich
door deze sfeerbeleving al snel
in The Vintage Store thuis. Met
dit concept valt The Vintage Store als kringloopwinkel uniek te
noemen. Het enige wat wij met
de andere kringloopwinkels gemeen hebben, is dat de gehanteerde prijsstandaard vergelijkbaar is: ook bij The Vintage Store betaal je de welbekende aantrekkelijke kringloopprijzen.”
Diverse duurzame goederen ten
behoeve van hergebruik kunnen
nu reeds worden afgestaan en
afgegeven bij The Vintage Store,

aan de achterzijde van het pand.
Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-18.00 uur en
op zaterdag tussen 09.00-17.00
uur. Men moet dan denken aan
duurzame artikelen als kleding,
schoenen, huisraad, platen, cd’s,
fietsen, audioapparatuur, speelgoed, kinderkleding, buggy’s,
etc. Deze worden dan in de winkel ten behoeve van hergebruik
tegen aantrekkelijke prijzen te
koop aangeboden.
Daarnaast werkt The Vintage
Store samen met afvalverwerkingsbedrijf de Meerlanden.
Mark licht dit toe: “Als mensen duurzame goederen hebben
voor hergebruik en aan ons kwijt
willen, maar niet in staat zijn deze te brengen en ons aan te bieden, dan kan de Meerlanden deze ophalen. De Meerlanden doet
dit iedere dinsdag op afspraak.
Op alle andere dagen staan de
medewerkers van The Vintage
Store zelf klaar om de goederen
op te halen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt op telefoonnummer 023-7600440.”
Duurzaam en maatschappelijk
ondernemen is de basis van The
Vintage Store. Naast het aanbod
van duurzame goederen voor
hergebruik, staat ook de werknemer centraal.
“In samenwerking met leerwerkorganisatie en reïntegratiebedrijf
Paswerk, worden 9 werknemers
gedetacheerd”, vervolgt Mark
Compier. “Zij krijgen tweemaal
per week vanuit Paswerk begeleiding door een coach. Werken
bij The Vintage Store geeft hen
veel vertrouwen en vrijheid. Op
deze manier nemen zij deel aan
het maatschappelijk leven en het
arbeidsproces binnen een sociale context. Ze vinden dit zelf

hartstikke leuk om te doen en zo
voorkom je tevens dat deze mensen in een isolement geraken,
een duidelijke win-win situatie.”
Vanaf de eerste week van augustus dus is The Vintage Store als winkel geopend voor het
publiek: maandag van 13.0018.00 uur, door de week van
09.00-18.00 uur en op zaterdag
van 09.00-17.00 uur. Op donderdag is er tevens koopavond tot
21.00 uur.
Wilt u meer informatie over The
Vintage Store, of over het aanbieden of ophalen van duurzame goederen? Kijk dan eens
op de website: www.thevintagestore.eu, of stuur een email naar info@thevintagestore.
eu. Bellen kan ook, op nummer
023-7600440.
Bart Jonker

Echtpaar
aangehouden
Heemstede - Tijdens surveillance zagen agenten vorige
week dinsdagmiddag een auto
op de Kerkweg rijden waarvan
zij wisten dat de bestuurder met
een ongeldig verklaard rijbewijs reed. De 42-jarige bestuurder en de twee andere inzittenden, zijn 46-jarige vrouw en 5-jarige dochter, werden aangesproken maar de man en zijn vrouw
weigerden iedere medewerking
en liepen weg. De agenten pakten de 42-jarige man vast waarna een worsteling ontstond. Uiteindelijk kon de verdachte in de
boeien worden gezet. Zijn vrouw
beledigde de agenten en probeerde te verhinderen dat haar
man werd aangehouden. Zij is
aangehouden voor ambtsbelemmering. Ook tijdens transport bleef de vrouw zich verzetten en probeerde onder andere
de ruiten van de politiebus eruit
te trappen. Beiden zijn ingesloten voor verhoor. De auto van de
man is in beslag genomen. De
politie maakt proces-verbaal op.

Heemstede - Vanuit de wijk De
Glip komen zorgelijke geluiden.
Zo schrijft Glipbewoonster mevrouw Picavet dat ze de meeste
buurtbewoners niet zou categoriseren als ‘beter een goede buur
dan een verre vriend’. “Respect
en begrip zijn ver te zoeken”,
vertelt ze. “Daarnaast is er een
vervallen indruk van de buurt
met stoepen die onbegaanbaar
zijn en geen groene verfraaiingen in de wijk. Ook de voorzieningen blijven achter. Bij de bushalte wordt een oplaadpunt voor
de ov-chip gemist. Wie van bus
‘4’ gebruik wil maken (rijdt eens
per uur) komt wel bij het station Heemstede/Aerdenhout maar
andere bestemmingen betekent
meer dan eens overstappen. Om
die reden is ook de bereikbaar-

heid naar beide ziekenhuizen in
de regio beneden te maat.’’
Graag zou de bewoonster méér
winkels willen zien in de wijk.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen
ontstaan op het braakliggende
stuk achter de zo prachtig gerestaureerde molen. Daar zouden een Hema, Zeeman, Blokker, Bouwmarkt(je), kapper, apotheek en last but not least een
pin-apparaat kunnen worden
gerealiseerd. Zorgen om De Glip
dus. “De wijk valt mijn inziens
tussen Heemstede en Bennebroek in en niemand wil de wijk
er eigenlijk bij hebben. Een niemandsland, dat mag toch niet
zomaar gebeuren?”
Reacties svp naar redactie@
heemsteder.nl.

Juf Elly Rosenhart neemt
afscheid van De Ark
Heemstede - Elly Rosenhart,
een juf uit duizenden, heeft vorige week afscheid genomen van
Basisschool De Ark. Zij gaat genieten van haar (vroegtijdige)
pensioen.
Elly wilde daar niet zo’n ruchtbaarheid aan geven: ‘Ik heb mijn
waardering wel gehad tijdens
mijn werk, van mij hoeft al dat
officiële niet.’
Maar helemaal stilletjes vertrekken, dat vonden de collega’s geen optie! Zij is verrast met

een spelletje Boerengolf, een gezellig afscheid met haar kleuters
en groep 4 en een ‘mini-receptie’ voor alle huidige ouders en
kinderen.
Juf Rosenhart verraste de kinderen op haar beurt weer door een
ijssalon in de school te maken
waar de kinderen een schepijsje konden komen halen. Daarvoor verkleedde de juf zich als
een grote olifant!
Juf Rosenhart gaat gemist worden op De Ark!
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Programma Heemstede
live! is bekend

Hein en Nan 60 jaar getrouwd

‘Als je trouwt begint het pas’
Heemstede - Hein Berghoef
(86) en Nan Hekker (83) vierden
afgelopen zondag hun 60-jarig
huwelijksfeest tezamen met hun
kinderen met partners, hun zes
kleinkinderen en broers en zussen. Ze vormen een van de vele echtparen die dit jaar hun diamanten jubileum halen. En toch
is het altijd bijzonder dat twee
mensen in goede gezondheid
al zo lang en gelukkig bij elkaar
zijn.
Het was oorlogstijd toen de
18-jarige Hein Berghoef in de
zomer van 1944 met zijn zeilboot
thuis in Aalsmeer aanmeerde
en pianomuziek hoorde klinken
vanuit de ouderlijk woning. Hij
dacht: ‘Er zit verdorie iemand op
mijn piano te spelen - en erger
nog – die het veel beter kan dan
ik.’ Het was de nieuwe correspondentievriendin van zijn zus,
de toen 15-jarige Nan uit Gouda.
De liefde voor de piano schiep
een band tussen de jongelui en
de relatie groeide snel uit tot een
echte verkering. “We vulden elkaar goed aan, Hein introvert en
ik wat openhartiger”, vertelt Nan.
“Het was een klassiek geval van
‘les extrêmes se touchent’.” De
twee jonggeliefden waren vanwege de Spoorwegstaking aangewezen op hun fiets om de afstand tussen Aalsmeer en Gouda te overbruggen. Toen in de
Hongerwinter van ’44-’45 de
voedselschaarste toenam, stuurden de ouders van Nan haar
naar de familie Berghoef om op
krachten te komen. Vader Berghoef was boekhouder en kon
door zijn contact met de boeren

in de buurt aan eten komen. Na
de oorlog ging Hein Bouwkunde
studeren in Delft en Nan behaalde haar diploma aan het gymnasium. Er volgde een verloving
met ringen, receptie en cadeaus.
Nan herinnert lachend: “We kregen ’n heleboel bloemenvazen
van poreus materiaal, je had er
niets aan. Maar het was goed
bedoeld, want er was tenslotte
nog niet zoveel te krijgen in die
tijd. Later hebben we ze allemaal
’n keer te barsten gegooid.” In
1952 kon er eindelijk getrouwd
worden, toen de kersverse architect een baan bemachtigde
in Wageningen. Hein: “ Net als
nu was het in 1952 een slechte
tijd voor de bouw. Je kreeg wel
opdrachten, maar die werden
nooit uitgevoerd. In Wageningen
kon ik aan de slag bij een instituut voor de boerderijbouw. Daar
wist ik destijds niets van, maar ik
ben maar gewoon begonnen.”
In 1966 vestigde het jonge gezin zich in Heemstede aan de
Beethovenlaan. Hein werd docent Bouwkunde aan de HTS
in Haarlem en startte daarnaast
een architectenbureau aan huis.
Nan kon maar moeilijk wennen
in de nieuwe woonplaats: “Ik
wilde wel op mijn knieën terug. We kwamen met vier kinderen te wonen in een bestaande wijk. Mijn man was druk met
zijn werk en ik voelde mij thuis
erg eenzaam. Ik was gewend
aan mijn vrienden in Wageningen en hier zag ik geen mens.
De ommekeer kwam toen we
op een dag ziek in bed lagen en
de buren met een pannetje soep

voor de deur stonden.” Inmiddels
kent het echtpaar de hele straat
en willen ze er niet meer weg.
“De buurt is natuurlijk verjongd,
maar ik ken ze allemaal en ze
zijn erg lief voor ons. Heemstede en deze buurt in het bijzonder
is helemaal mijn plek geworden.”
Het diamanten echtpaar heeft
veel zien veranderen, niet alles
in positieve zin. “De maatschappij is verhard, men is meer individualistisch gaan leven en de
nieuwe generatie heeft het erg
druk. Ze willen allemaal in een
mooi huis wonen, maar moeten daar keihard voor werken. Dat gaat weleens ten koste van het saamhorigheidsgevoel en van loyaliteit. Veel huwelijken stranden voortijdig. Ik
denk dat ze te snel opgeven. Je
moet in mindere tijden voor je
huwelijk knokken, want in wezen hou je toch van elkaar. Als je
trouwt begint het pas en samen
kan je tegenslagen overwinnen.”
Hein en Nan Berghoef hebben
naast hun inmiddels volwassen
gezin nog veel interesses. Ze bezoeken regelmatig het Concertgebouw in Amsterdam, spelen
op de piano, doen vrijwilligerswerk voor ouderen en de kerk en
zijn lid van Het Oude slot en de
Heemsteedse Kunstkring. Verder
fungeren ze met liefde de rol van
spelletjesopa en oma voor de
jongste kleinkinderen. “Ondanks
internetgames en twitter doen
die nog graag een potje Scrabble of Rummikub met ons. Fijn,
hè, dat ze dat nog steeds leuk
vinden. ”
Mirjam Goossens

Heemstede - Weinigen zullen zich nu al bezig houden
met het einde van de grote
vakantie. Bij de vrienden van
Heemstede doen ze niet anders want het laatste weekend
van de vakantie, 31 augustus
en 1 september, gaat het los
op het Wilhelminaplein met
Heemstede live!
Het programma van dit
2-daagse muziekevenement is
bekend.
Op vrijdag 31 augustus start
om 16 uur DJ Bert Coster
& friends. Deze Haarlemse
DJ wordt ondersteund door
een zangeres en een saxofonist om lekker de sfeer erin te
brengen.
Aansluitend speelt Mo and
the Magic lekkere classic soft
rock en hits uit de jaren ’70 en
’80.
DJ Bert Coster & friends
neemt daarna het stokje weer
over om een uurtje later afgelost te worden door coverband
Faem. Rond 22 uur verzorgt DJ
Bert Coster opnieuw de afronding van de eerste dag.
Speciaal voor de kinderen

komt op zaterdag 1 september de clown Menno met ballonnen en zijn grote metgezel
de sprekende vogel Iggy. Tegelijkertijd opent DJ DaVinci
om 15 uur de dag met klanken
die naadloos aansluiten op de
Amazing Stroopwafels. Deze Rotterdamse band had in
de jaren 80 een grote hit met
het nummer ‘De oude Maasweg’. De stroopwafels zijn een
typische straatband, zij mijden menselijke oceanen zoals megadisco of grote festivals. Heemstede live! is voor
de stroopwafels het juiste podium voor het directe contact
met het publiek. Voordat de
fenomenale en voltallige Ruud
Jansen band het overneemt,
zorgt DJ DaVinci dat de Nederlandstalige klanken perfect
omgebogen worden naar een
partysfeer met de Ruud Jansen band. Of DaVinci afsluitend nog aan de beurt komt
is de vraag. Ruud Jansen staat
erom bekend dat als hij eenmaal op gang komt dat hij niet
meer te stoppen is.. Meer info
op: www.heemstedelive.nl.

Yvonne Weijers zingt
Regio - Woensdag 1 augustus treedt de Heemsteedse Latin & Jazz-zangeres Yvonne Weijers op in Brasserie Van Beinum
in Haarlem met Leo Bouwmeester (piano) en Arthur Heuwekemeijer (saxofoon). Het optreden

is van 21.00 tot 00.00 uur.
Brasserie van Beinum is te vinden aan het Klokhuisplein, achter de Grote Kerk en naast de
Philharmonie.
Meer weten? www.yvonneweijers.nl.

Sonrise-feest voor
kinderen aan de Meerweg
Heemstede - De eerste week
van de schoolvakanties wordt
Sonrise georganiseerd.
Het sport- en spelproject Sonrise
wordt dit jaar voor de elfde keer
in de regio gehouden. Maandag
23 juli gingen de festiviteiten van
start op het veldje aan de Meerweg. De festiviteiten duren tot
en met vrijdag 27 juli. Elke mid-

dag (14.00 – 16.30 uur) en avond
(19.00 – 21.00 uur) organiseren
ruim 20 kerken uit de regio in 14
buurten activiteiten voor jongeren, kinderen en andere buurtbewoners.
Wilt u weten wat in Heemstede
wordt georganiseerd, kijk dan op
de website: www.sonrisehaarlem.nl.
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Wethouder Botter reikt de cheque uit aan winnares Olga Lohman.

Winnares ‘Beste idee
van Heemstede’ bekend
Heemstede - Donderdag 19 juli
heeft wethouder Jur Botter (wethouder Duurzaamheid) de winnares van ‘Het Beste Idee van
Heemstede’ verblijd met een
cheque voor een uitgebreide
lunch bij de kinderboerderij in
het Groenendaalse Bos. Het idee
van Olga Lohman werd uit de
vele inzendingen uitgekozen als
het beste idee. Zij bedacht ‘De
Papiersnipperdag’ om zo meer
papier uit het restafval te halen.
Mevrouw Lohmans idee is een
actie waarbij basisschoolkinderen bewust aan de slag gaan
met afval en in het bijzonder oud
papier. Op de ‘Papiersnipperdag’
nemen alle kinderen een kartonnen doos gevuld met ‘zwerfpapier’ mee naar school. Dit kunnen bijvoorbeeld enveloppen,
notities, tekeningen, wc-rollen
en verpakkingen zoals van hagelslag en ontbijtgranen zijn. Dit
plakken de kinderen op school
op de doos en zo hebben zij een
mooie doos om thuis oud papier in te verzamelen. De kinderen kunnen ook meerdere dozen
maken en deze cadeau doen, zodat meer mensen in hun omgeving goed hun oud papier gaan

scheiden. “Uit de vele inzendingen hebben wij dit idee uitgekozen als het beste. Mevrouw
Lohman heeft het idee tot in de
puntjes uitgedacht en het is samen met de Heemsteedse basisscholen en kinderen heel goed
uit te voeren,” aldus wethouder
Botter. “Ik doe dus meteen een
nieuwe oproep: Basisscholen
van Heemstede: doe na de zomervakantie mee aan de Papiersnipperdag!”
De reacties op de oproep wie
‘Het beste idee van Heemstede’
heeft om oud papier uit het restafval te houden waren overweldigend. De vele ideeën zijn onder te verdelen in vier categorieën:
- Inzameling van oud papier door
(sport)verenigingen: verenigingen zamelen op een vaste dag
oud papier aan huis in en de opbrengst komt ten goede aan de
vereniging. Deze manier van inzamelen wordt veel toegepast in
omliggende gemeenten en levert
inderdaad een hoge opbrengst
aan oud papier op. In Heemsteedse is dit ook mogelijk, maar
er hebben zich nog geen vereni-

gingen gemeld.
- Huis-aan-huis inzameling door
De Meerlanden, bijvoorbeeld
door dozen aan de weg te zetten of via een speciale rolcontainer voor oud papier. De gemeente heeft bewust gekozen voor
een brengsysteem voor oud papier, plastic en glas. Hiervoor zijn
op veel plaatsen in de gemeente (ondergrondse) verzamelcontainers geplaatst.
- Belonen van goed scheidingsgedrag en/ of bekeuren van
slecht scheidingsgedrag. De
kosten voor het uitvoeren van
controles van rolemmers wegen niet op tegen de financiële inkomsten van boetes. Bovendien is dit geen positieve stimulans voor afvalscheiding. Huishoudens die goed afval scheiden
worden al beloond in de vorm
van een lager tarief afvalstoffenheffing.
- Een aantrekkelijk inzamelmiddel voor in huis: een (versierde)
tas, bak of doos. In deze zak of
doos wordt het oud papier verzameld. Als deze vol is, kan hij mee
naar de verzamelcontainer als u
bijvoorbeeld boodschappen gaat
doen. Deze tas, bak of doos kan
bijvoorbeeld versierd worden
door bewoners zelf of door kunstenaars.Persbericht
Deze ideeën zijn leuk en praktisch uit te voeren. Het beste
idee was het idee van mevrouw
Lohman, omdat het helemaal
uitgewerkt was. Vandaar dat zij
de lunch wint bij de kinderboerderij in het Groenendaalse Bos.
Wethouder Botter: “Ik wil alle
deelnemers heel erg bedanken
voor hun idee! Hoewel er één
als beste uit de bus is gekomen,
gaan wij zeker kijken of wij de
andere inzendingen ook handen
en voeten kunnen geven.”

Olympische vlam ook in
Heemstede ontstoken
Heemstede - Niet alleen in
Londen is afgelopen maandag de Olympische vlam
feestelijk aangestoken. Ook
hier in Heemstede hebben de kinderen van BSO
de Voorweg door middel van
een heuse vlamestafette de

Olympische vlam aangestoken. Dit was de aftrap voor
vele sportieve activiteiten die
deze zomer georganiseerd
worden door de pedagogisch
medewerkers op de verschillende BSO’s van Casca Kinderopvang.

Oproep basisscholen: Doe
mee!
Alle basisscholen van Heemstede ontvangen een uitnodiging
om na de zomervakantie mee te
doen aan de eerste Heemsteedse Papiersnipperdag. Bent u nu
al enthousiast? U kunt zich alvast aanmelden bij De Meerlanden: communicatie@meerlanden.nl.

Fietsster geschept op rotonde
Heemstede - Een vrouw is dinsdagochtend 17 juli gewond geraakt nadat zij door een auto was
aangereden.
Het ongeval gebeurde rond 11
uur op het Valkenburgerplein in
Heemstede.
Op de rotonde werd de fietsende vrouw geschept door een auto en kwam hierbij ten val. Ambulance en politie kwamen ter
plaatse om het slachtoffer te verzorgen.
De vrouw is met een hoofdwond
overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere behandeling.
Haar fiets is in een politiebusje
gezet en overgebracht naar het
politiebureau. (foto: Michel van
Bergen)

Vrouw overleden na val
van trap in woning
Heemstede - Een vrouw is
maandagmiddag
overleden
na een val van een trap in een
woning aan de Lindenlaan in
Heemstede. Rond kwart over
twee werden de hulpdiensten,
waaronder het traumateam uit
Amsterdam, opgeroepen dat het
slachtoffer in haar woning was

gevallen.
Helaas kwam de hulp te laat en
is de vrouw overleden. Volgens
een woordvoerster van de Politie
Kennemerland is de vrouw vermoedelijk onwel geworden toen
ze op de trap liep waarna ze is
gevallen. (foto: Michel van Bergen)
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Uitnodiging aan inwoners:

Waag aan het Spaarne. Het thema van deze tentoonstelling luidt
‘Een expositie over bedreiging en
perspectief’, de 16 deelnemende
beeldende kunstenaars zijn Mary Admiraal, Lucia Bezemer, Steven Blad, Lizan van Dijk, Josee
Gouda, Griet Halbertsma, Ria van
Kooten, Richard Lagerweij, Joep
van Opzeeland, Jacintha Reijnders, Albert Rollich, Jacqueline
van Rosmalen, Afke Spaargaren,
Willemien Spook, Leo van Velzen
en Connie Vlasveld.

Begeleidingsgroep
Manpadslaangebied
Heemstede - De gemeente wil
het Manpadslaangebied groen
inrichten. Eerder leek hiervoor
geld beschikbaar te zijn bij het
rijk en de provincie, maar dit is
niet (meer) het geval. Daarom
wordt nu onderzocht of het nodig is enige bebouwing in het
gebied toe te staan om andere
delen als natuurgebied te kunnen inrichten. Als dit het geval is
wordt gekeken hoe dit het beste kan worden ingepast. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk belanghebbenden en
belangstellenden actief te betrekken bij de plannen. Daarom
wordt een begeleidingsgroep
gevormd. De groep denkt mee
over de plannen voor het gebied
en bewaakt de grenzen van wat
aanvaardbaar is. De groep kan
gevraagd en ongevraagd advies
geven aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en
wethouders. De uiteindelijke be-

sluitvorming vindt plaats in het
college en de raad.
Aanmeld en
De gemeente nodigt inwoners
die hiervoor belangstelling hebben van harte uit deel te nemen
aan de begeleidingsgroep Manpadslaangebied. De eerste bijeenkomst is gepland in september. In de komende twee jaar zal
de groep ongeveer 10 keer in
de avonduren bij elkaar komen.
Aanmelden voor de begeleidingsgroep kan tot 1 september
2012 bij Gerard Klaassen van de
gemeente, postbus 352, 2100 AJ
Heemstede, e-mail: gklaassen@
heemstede.nl, telefoon (023) 548
57 65.
Op de gemeentelijke website
staat meer informatie over het
Manpadslaangebied in de afgelopen jaren (www.heemstede.
nl > Actueel > Plannen en projecten).

Zoek de versc

toch nog ‘vorst’-elij

Heemsteedse kunst in
Galerie De Waag
Regio - Voor een aantal organisaties is 2012 het jaar van de
gierzwaluw. Niet alleen voor diverse vogelbeschermings en vogelwerkgroepen, verenigingen
die zich zorgen maken over het
voortbestaan van deze unieke
vogel, doch ook vluchtelingenorganisaties en zelfs een historische kunstenaarsvereniging zien
het belang hiervan in. Vanwege
het 20-jarig bestaan van de Stedenband Haarlem-Mutare organiseert de gelijknamige Stichting
gedurende dit jubileumjaar vele activiteiten rond de gierzwa-

Oplichter
aangehouden

Flash Mob luidt
vakantie in op De Ark
Heemstede - De kinderen van
basisschool De Ark aan de Van
der Waalslaan kunnen heel goed
een geheim bewaren! Op donderdagochtend werden de nietsvermoedende ouders én juffen
en meesters, verrast met een
heuse Flash Mob! Het idee achter een Flash Mob is dat er spontaan meegedanst wordt. En zo
ging het ook; er begonnen een
paar kinderen te dansen en op
een gegeven moment stonden
er wel meer dan 100 kinderen te
dansen!

Ouders waren aangenaam verrast, een enkeling voelde zich vrij
om mee te bewegen maar het
merendeel was zo verbaasd, dat
ze alleen maar stonden te genieten van hun kind.
De Flash Mob was gemaakt
door de leerkracht van groep 5
Mascha Bouma, die naast het
lesgeven op De Ark, ook dansles geeft op balletscholen en
dansprojecten verzorgt. Ook
de kinderen genoten zichtbaar,
een geweldige manier om het
schooljaar af te sluiten!

Op de 2e verdieping, te weten op
de historische tekenzaal, vindt
een educatieve tentoonstelling
plaats over de gierzwaluw en
over 20 jaar Stedenband Haarlem-Mutare. De bedreiging van
de gierzwaluw wordt onder meer
gevormd door het verdwijnen
van broedgelegenheden. Maar
de Stichting Stedenband ziet de
gierzwaluw in een veel breder
perspectief: als een wereldburger met vleugels die de verbintenis vormt tussen Afrika en Europa. Over de grenzen heen van
dictatuur en onderdrukking, als
een symbool van vrijheid en vrede als ondersteuning van democratische bewegingen in Afrika.
In deze interessante aparte tentoonstelling worden hiernaast
onderwerpen als bedreiging en
redding van de gierzwaluw belicht.

Regio - Donderdag aan het einde van de middag heeft de politie een 37-jarige Haarlemmer aangehouden op verdenking van oplichting. Afgelopen
dagen hebben zich ruim 60 gedupeerden gemeld bij de politie. Deze mensen hadden een
(vlieg)reis geboekt bij een reisbureau in Haarlem Schalkwijk,
maar het blijkt dat de boekingen
nooit rondgemaakt zijn door het
bedrijf. De politie is een uitgebreid onderzoek gestart en heeft
de Haarlemmer donderdagmiddag verzocht om zich te melden
op het bureau.

PKN
Bennebroek

Heemstede - Bij de Hervormde
Gemeente Bennebroek aan de
Binnenweg 67 is ds. W.M. Schinkelshoek zondag 29 juli om 10.00
uur de voorganger. Woensdag 1
augustus is er om 19.30 uur een
zomerzangavond.

luw. Activiteiten op allerlei gebied met uiteenlopende partners, waaronder ook een expositie van kunstwerken die gerelateerd zijn aan de gierzwaluw.
Leden van de kunstenaarsvereniging KZOD (Kunst Zij Ons
Doel), woonachtig in onder meer
Heemstede, hebben zich laten
inspireren door de nestkastjes
van de gierzwaluw en tonen hun
wel zeer uiteenlopende creaties gedurende de komende weken in de fraaie expositieruimte op de 1e verdieping van de

Beide tentoonstellingen die ondersteund worden door de Gemeente Haarlem, Het Prins
Bernhard Cultuurfonds en de
J.C.Ruigrokstichting zijn te bezichtigen vanaf heden tot en met
zondag 12 augustus 2012 in Galerie De Waag, Spaarne 30 te
Haarlem (openingstijden: donderdag t/m zondag van 13.00 tot
17.00 uur). Zie ook: www.kzod.nl
en www.haarlem-mutare.nl.

Oplossing elders in de kra

Zoek de verschillen
oplossing
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Cultuur

ners van harte welkom. Tijden:
14-16.30 uur en 19-21 uur. Info: www.sonrisehaarlem.nl.

Agenda

Heemstede/
Bennebroek
Exposities
Tot en met 26 juli
• Schilderijen van Nicole van Dalen in de publiekshal van Raadhuis Heemstede,
Raadhuisplein 1. Informatie:
www.nr-art.nl.

Woensdag 15, donderdag
16 en vrijdag 17 augustus
• Cursus striptekenen voor
kinderen van 8 tot en met
12 jaar in Bibliotheek Heemstede, 10.00-12.00 uur. Reserveren: 023-5115300. Informatie: www.bibliotheekhaarlem.
nl en www.irenemulder.nl.

naar kleur’ in fotogalerie ‘De
Gang’ te Haarlem.
Exposant: Corrie Swaak. Deze
expositie is gedurende winkelopeningstijden te zien. Adres:
Grote Houtstraat 43, Haarlem.
Gratis toegankelijk. Kijk ook
op www.vdgh.nl.
Tot en met 29 september
• Expositie ‘Wederopbouw
in Haarlem’ in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem. Iedere zaterdag en zondag van 13.00-17.00 uur.
Informatie: www.haerlem.nl.
Tot en met 9 september
• Verkoopexpositie ‘Zomer
in Haarlem’ bij Galerie Année, Gedempte Oude Gracht
33 in Haarlem. Informatie:
www.galerieannee.nl.

Mr. Jan Gerritszlaan in Haarlem, dagelijks open van 14.00
tot 22.00 uur.
Programma:
www.hollandhaarlemhouse.nl.
Zaterdag 28 juli
• Gratis voedingsconsult en
dierenfotograaf van 10.00 tot
16.00 uur bij Tuincentrum De
Oosteinde in Hillegom.
Maandag 30 juli

• Workshop twitteren in Bi-

bliotheek Oost, Leonard Springerlaan 5 in Haarlem, 9:30 tot
11:00 uur.
Informatie: www.bibliotheekhaarlem.nl. Aanmelden: 0235115300.

Donderdag 2 tot en met
zondag 5 augustus
• Haarlem Culinair op de
Grote Markt in Haarlem. Informatie: www.haarlemculinair.nl.
Vrijdag 3 augustus
Haarlem Ordinair in het
Haarlemse Patronaat, 22.0004.00. Informatie: www.facebook.com/haarlemordinair.

•

Tot eind augustus
• Schilderijen van Annelie
Versteeg in verzorgingscentrum Zuiderhout aan de Beelslaan in Haarlem.
Tot en met 4 september
Foto’s van architect en
fotograaf Luca Coppola en keramisch werk van
beeldend kunstenaar Els
Hoekstra in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek.

Zondag 2 september
• Interview met auteur Carlos Ruiz Zafón in De Luifel, Herenweg 96 in Heemstede, 20.00 uur. Kaarten à 5 euro
zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker, Binnenweg 138 in
Heemstede, 023-5282472. (foto: Isolde Ohlbaum)

Regio
Exposities

•

Tot en met 9 september

• Schilderijen en beelden in
speksteen van Marianne de
Haast-Briaire in Bibliotheek
Heemstede, Julianaplein 1 te
Heemstede.

Tot en met 12 augustus
• Kunstwerken die gerelateerd zijn aan de gierzwaluw in Galerie de Waag aan
het Spaarne in Haarlem. Informatie: www.kzod.nl.
Tot en met 2 september
• ‘Verborgen schoonheid
uit Japan’ in Museum Het
Dolhuys, Schotersingel 2 in
Haarlem. Informatie:
www.hetdolhuys.nl.

Muziek

Tot en met 30 september
• Werk van André de Kruijf,
Elly van Heiningen en Meet
Gerritsen op de Sanquin
Bloedbank, Boerhaavelaan 22
in Haarlem.
Tot en met 31 september
Schilderijen van Annet
Koper in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.

•

Tot en met 16 december

• Tentoonstelling ‘Lentepo-

ezie’ in Museum de Zwarte
Tulp in Lisse. Informatie: www.
museumdezwartetulp.nl.

Muziek
25 juli tot en met
24 augustus iedere
woensdag en vrijdag
• Internationaal Kamermuziekfestival in de Nieuwe
Kerk, Nieuwekerksplein 36 in
Haarlem. Ieder concert begint
om 20.30 uur. Voor het programma zie www.tihms.com.
Zondag 29 juli
Zomeravondmuziek in
de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem, 19.00 uur. Bach, Vivaldi en Enrico Morricone. Zie
ook: www.bavo.nl.

Woensdag 1 en
woensdag 22 augustus
• Zomerzangavonden in de
hervormde kerk aan de Binnenweg 67 in Bennebroek,
19.30 uur.

•

Zaterdag 31 augustus en
zondag 1 september
• Muziekevenement ‘Heemstede Live’ op het Wilhelminaplein in Heemstede. Informatie: www.heemstedelive.nl.

•

Diversen
Tot en met 27 juli
• Sonrise-feest voor kinderen op het veldje aan de Meerweg. Georganiseerd door kerken uit de regio. Buurtbewo-

Tot en met 15 september
• Tentoonstelling ‘In en om
Haarlem’, schilderijen van
Jacqueline Emmens in Bibliotheek Noord, Planetenlaan
170 in Haarlem. Informatie:
www.bibliotheekhaarlem.nl.
Tot en met 9 september
Expositie ‘van zwart-wit

•

Zondag 5 augustus
• Indische middag ‘Romah
Ngobrol’ in tempo Doeloesfeer in Woonzorgcentrum
Schalkweide van 14.00-16.15
uur.Toegang is gratis. Floris
van Adrichemlaan 15 te Haarlem.

Politie houdt
drugsdealer aan

24 tot en met 31 augustus
• EK Zandsculpturenfestival
2012 in Zandvoort aan Zee.

Woensdag 1 augustus
Yvonne Weijers (Latinen Jazz-zangeres) treedt op
in Breasserie Van Beinum in
Haarlem, 21.00-00.00 uur. Informatie: www.yvonneweijers.
nl.

Diversen
Zaterdag 28 juli tot en
met zondag 12 augustus
• Holland Haarlem House in
het Noordersportpark aan de

Chi Kung
Heemstede - Na de vakantie
kunt u bij Casca terecht voor een
cursus Chi Kung. De kunst van
je eigen accu opladen! Door stilte in houding en beweging leert
u de helende en creatieve kracht
in uzelf te herkennen en ontwikkelen. Door de eenvoud van de
oefeningen kunt u op natuurlijke
wijze snel genieten van de verworven kennis en energie.
Te makkelijk om waar te zijn?
Kom dan eens meedoen. In overleg met docenten Hans Spruit en
Lian Tan is instappen het hele
jaar door mogelijk.
Er starten twee cursussen Chi
Kung op dinsdag 18 september
van 19.00 tot 20.00 uur en van
21.00 tot 21.30 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Meer informatie vindt u
op www.casca.nl.
Inschrijven kan via de website of
telefonisch op werkdagen tussen 9 en 12 uur:
tel.: 023-5483828. Of bij de receptie van Casca de Luifel, Herenweg 96, Heemstede tijdens
werkdagen: van maandag tot
en met donderdag van 9.00 tot
16.00 uur en vrijdag van 9.00 tot
12.00 uur. Openingstijden in de
zomervakantie: van maandag 30
juli tot en met vrijdag 24 augustus: van 9.00 tot 12.00 uur.

Regio - Politiemensen hielden
donderdagnacht een man aan
voor het handelen in drugs. De
31-jarige Haarlemmer liep tegen
de lamp toen hij op de Leidsevaart een agent in burger vroeg
of deze drugs wilde kopen. Tijdens het fouilleren van de verdachte troffen de agenten een
handelshoeveelheid harddrugs
aan, dit is in beslag genomen.
De Haarlemmer is overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten voor verhoor.

Dienst in
ziekenhuis
Zondag 2 september
BeachGolf Challenge op
het brede strand tussen Zandvoort-Zuid en Langevelderslag. Nadere info en aanmelden: www.GOLFFF.nl.

•

Regio - Zondag 29 juli is pastor dhr. F. Bossink om 10.00 uur
voorganger tijdens de dienst
in het Spaarne Ziekenhuis in
Hoofddorp. De zang wordt ondersteund door cantor dhr. E.
Vriens.

Nieuws
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Burgerjaarverslag 2011
In het burgerjaarverslag beschrijven we hoe we u
hebben betrokken bij de (grotere) plannen. En welke
resultaten er geboekt zijn op het gebied van de
dienstverlening aan inwoners en ondernemers.
Dat doen we dit jaar in een nieuwe opzet: alleen op
internet, in de vorm van korte informatieblokken.
Zo ziet u in één oogopslag wat er in 2011 op
de verschillende terreinen van participatie en
dienstverlening is gebeurd.

In deze uitgave:
- Orchideeën in
Princezand
- Werk aan de weg
- Legitimatieplicht
bij verkiezingen

8 september
Jeugdactiviteiten
op Raadhuisplein
Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon 14 023. Fax (023) 548 57 00. E-mail:
gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Publieksbalie:
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:
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 donderdag tussen
17.00 - 19.30 uur.
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).
Telefoon (023) 548 58 68.
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.
Volg ons op:
twitter.com/heemstedetweet
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Ieder jaar legt de gemeente in het
burgerjaarverslag verantwoording af over
burgerparticipatie en dienstverlening.
Daarbij gaat het om vragen als: wordt u als
inwoner voldoende betrokken bij plannen
en besluiten? En hoe staat het met de
dienstverlening van de gemeente?

U vindt het burgerjaarverslag
op www.heemstede.nl via het
nieuwsbericht op de homepage,
of door de QR-code te scannen.
Mocht u het burgerjaarverslag
liever op papier lezen, dan kunt
u een papieren versie ophalen
in het raadhuis.

Nieuwsbrief digitaal ontvangen?
Meld u via www.heemstede.nl aan voor onze Nieuwsbrief, de gratis berichtenservice van
de gemeente. U ontvangt dan periodiek een e-mail met nieuwsberichten over de laatste
ontwikkelingen binnen de gemeente Heemstede. Bijvoorbeeld over (bouw)projecten in
Heemstede, werk aan de weg, evenementen of politiek nieuws.

Uitnodiging aan inwoners:

Denk in begeleidingsgroep mee over het
Manpadslaangebied
De gemeente wil het Manpadslaangebied
groen inrichten. Eerder leek hiervoor geld
beschikbaar te zijn bij het rijk en de provincie,
maar dit is niet (meer) het geval. Daarom
wordt nu onderzocht of het nodig is enige
bebouwing in het gebied toe te staan om
andere delen als natuurgebied te kunnen
inrichten. Als dit het geval is wordt gekeken
hoe dit het beste kan worden ingepast.
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk
belanghebbenden en belangstellenden actief
te betrekken bij de plannen. Daarom wordt een
begeleidingsgroep gevormd. De groep denkt mee over
de plannen voor het gebied en bewaakt de grenzen
van wat aanvaardbaar is. De groep kan gevraagd en
ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en
het college van burgemeester en wethouders. De
uiteindelijke besluitvorming vindt plaats in het college
en de raad.

Aanmelden

Wij nodigen inwoners die hiervoor belangstelling
hebben, van harte uit deel te nemen aan de
begeleidingsgroep Manpadslaangebied.
De eerste bijeenkomst is gepland in september.

In de komende twee jaar zal de groep ongeveer 10 keer
in de avonduren bij elkaar komen. U kunt zich tot
1 september 2012 aanmelden voor de begeleidingsgroep bij Gerard Klaassen van de gemeente, Postbus
352, 2100 AJ Heemstede,
e-mail: gklaassen@heemstede.nl,
telefoon (023) 548 57 65.
Meer informatie over het
Manpadslaan gebied in de
afgelopen jaren vindt u op
www.heemstede.nl of scan de
QR-code.

Legitimatieplicht bij
de verkiezingen
Op woensdag 12 september 2012 kunt u uw
stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de
Tweede Kamer. Omdat u in Heemstede dan in elk
willekeurig stemlokaal binnen de gemeente kunt
stemmen, is het van belang dat u naast uw stempas
ook een legitimatiebewijs kunt overleggen. Uw
legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u zich niet kunt identificeren mag
u niet stemmen

Ook als u iemand via de achterkant van uw stempas
machtigt om uw stem uit te brengen (de onderhandse
machtiging) moet deze (een kopie van) uw geldige
legitimatiebewijs meenemen. Ook hier geldt dat het
legitimatiebewijs maximaal 5 jaar mag zijn verlopen.
Zonder dit legitimatiebewijs of een kopie daarvan
mag de gemachtigde uw stem niet uitbrengen.

Orchideeën bloeien in natuuroever
Princezand
In juni 2012 is de rietoever langs de Ringvaart, ter
hoogte van het gebouw Princezand, gemaaid door
Landschap Noord-Holland. Enige jaren geleden is deze
oever aangelegd om natuurlijk groenbeeld te krijgen.
Om de rietkraag niet te hoog te laten worden en het
uitzicht op het water te behouden, wordt een groot
deel van het riet drie maal per jaar gemaaid. Een aantal
plukken blijft staan als dekking voor watervogels
(meerkoet), rietvogels (kleine karekiet) en insecten,
zoals libellen en vlinders.
Door het maaien ontstaat meer openheid en licht.
Hierdoor ziet de oever er gevarieerd uit en neemt
het aantal plantensoorten toe. Dit voorjaar zijn
enkele exemplaren van de beschermde rietorchis
(foto) gevonden. Bij het maaien zijn deze orchideeën
uiteraard gespaard.

rietorchis

Jeugdactiviteit Raadhuisplein: H12
Zaterdag 8 september

onder de naam H12. Het evenement vindt plaats op
het plein voor het Raadhuis in Heemstede. Er worden
wedstrijden gehouden en natuurlijk zijn er prijzen te
winnen. Na afloop kan er genoten worden van een
heerlijke barbecue. Een DJ zorgt voor de muziek.

Loket Heemstede is er
voor u!

Wat is er zoal te doen?

- Wipe Out
- Kratten stapelen
- Workshop en demonstratie kick boxen
- Workshop en demonstratie streetdance
- Panna knock out toernooi (voetbal)
- En wie weet nog meer

Voor kinderen van 12 jaar of ouder

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.

Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: ma. tot en met vrij.
van 08.30 tot 13.00 uur.

Zorg dat je erbij bent dus zet het vast in je agenda!

Op zaterdag 8 september van 15.00 tot 19.00 uur
organiseert het CJG Heemstede in samenwerking met
Casca, sportverenigingen en de gemeente Heemstede
voor jongeren een spetterend evenement,

Werk aan de weg
Cruquiusweg, fietspad tussen Ir. Lelylaan en
Ringvaart (eigendom Provincie Noord-Holland)
Tot eind juli 2012 is het fietspad langs de Cruquiusweg
tussen Ir. Lelylaan en Ringvaart afgesloten. Ter
hoogte van de kruising Javalaan/ Cruquiusweg
wordt fietsverkeer omgeleid via het fietspad langs
de noordelijke rijbaan van de Cruquiusweg. De
omleidingsroute staat met borden aangegeven.
Javalaan In verband met de bouwvak zijn de
asfalteringswerkzaamheden aan de fietspaden op de
Javalaan verplaatst naar eind augustus 2012. Het werk
zorgt voor beperkte verkeershinder.
Bushaltes Heemstede Tot medio oktober 2012
worden op diverse plaatsen in Heemstede bushaltes
aangepast om de toegankelijkheid tot de lijnbussen te

verbeteren. Het werk bestaat uit het verhogen van de
perronband en het aanleggen van speciale tegelrand.
Hierdoor ontstaat er een gelijkvloerse instap die het
in- en uitstappen van de bus makkelijker maakt. De
werkzaamheden zorgen voor beperkte verkeershinder.
Burgemeester Van Lennepweg In verband met
de sloop van Het Overbos op de Burgemeester
Van Lennepweg vinden transportwerkzaamheden
plaats op de route Burgemeester Van Lennepweg Koediefslaan - Bronsteeweg - Lanckhorstlaan v.v. De
werkzaamheden duren tot eind september 2012.

Omgevingsvergunning
Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen
- J.H. Weissenbruchweg 6 het vervangen van een
houten steiger 2012.195
- Franz Leharlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis
aan de voorzijde 2012.197
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor bouwen, afwijken
bestemmingsplan en verstoren van een monument
(verbouwen, slopen of op andere wijze aantasten)
- Kerklaan 13 uitbreiding op de begane grond en
verdieping aan de achterzijde van het woonhuis
2012.200
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor afwijken
bestemmingsplan
- Provinciënlaan 5 het vestigen van bed&breakfast
2012.196

Omgevingsvergunning voor kappen
- Ir. Lelylaan 8 het kappen van een populier 2012.193
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
8 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik
- Sportparklaan 6 en 10 het vestigen van
buitenschoolse opvang in voetbalkantines 2012.199
De beslistermijn voor bovengenoemde aanvragen is
26 weken vanaf ontvangst van de aanvraag.

Meldingen

Melding brandveilig gebruik bouwwerken
- Zandvoortselaan 169 melding brandveilig gebruik
Albert Heijn 2012.004
De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 26 juli 2012
van maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00
uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de
afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 20 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken
bestemmingsplan
- Cruquiusweg 31 het wijzigen van de functie winkel
kantooropslag naar afhaalstation voor goederen,
het plaatsen van een erfafscheiding, luifel en 3
vlaggenmasten. 2012.164

Verleende omgevingsvergunningen

(verzonden 23 juli 2012)
Omgevingsvergunning voor bouwen
- Franz Leharlaan 51 het uitbreiden van een woonhuis
aan de voorzijde 2012.197
- Fresialaan 13 het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak 2012.159
De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 26
juli 2012 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 : ‘Bezwaar maken of uw
mening/zienswijze kenbaar maken’.

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

Bekendmaking voornemen afvalinzameling
Het College van burgemeester en wethouders van de
gemeente Heemstede is voornemens alleenrechten
te verlenen voor de inzameling van huishoudelijke
afvalstoffen te Heemstede aan De Meerlanden
Holding NV te Rijsenhout.

Type alleenrecht:

Diensten, categorie 16, CPV-code 90510000

Omschrijving werk:

Het voor ca. 11.700 huishoudens verzorgen van
de inzameling en verwerking van de diverse
huishoudelijke afvalstoffen alsmede het verzorgen van
een servicelijn.

Omvang werk:

- Het verzorgen van de inzameling en verwerking
van huishoudelijke afvalstoffen op perceel-,
wijk- en lokaal niveau ten behoeve van ca. 11.700
huisaansluitingen (laagbouw en hoogbouw);
- het verzorgen van een servicelijn tijdens
kantoortijden, inclusief calamiteitennummer;
- het verzorgen van een registratiesysteem voor
klachten en/of meldingen).

Looptijd van het alleenrecht:

De looptijd is 3 jaar (1-1-2013 t/m 31-12-2015) met een
optie tot éénzijdige verlenging door de gemeente van
2 jaar.

Basis alleenrecht:

Het alleenrecht wordt verleend op basis van:
- Wet milieubeheer, artikel 10.21;
- de Afvalstoffenverordening Heemstede, artikel 6;
- richtlijn 2004/18/EG, artikel 18;
- Besluit aanbestedingsregel voor
overheidsopdrachten, artikel 17.

Inlichtingen:

Voor nadere inlichtingen over dit voornemen kunt
u tot 24 augustus 2012 contact opnemen met
gemeente Heemstede, afdeling Voorbereiding
Openbare Ruimte, via telefoonnummer
(023) 548 57 84 of rvanschaik@heemstede.nl.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en begraven
zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen
aan het Serviceloket Begraafplaats.
Nabestaanden kunnen aan dit loket informatie
opvragen en de brochure over de begraafplaats
verkrijgen. Deze brochure is ook te downloaden
vanaf www.heemstede.nl.

Daarnaast is het mogelijk om ook buiten
openingstijden een digitaal informatiepaneel te
raadplegen met daarop een overzicht (dat u kunt
uitprinten) waar graven gelegen zijn en hoe men er
naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen

van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76 (bereikbaar
van 09.00 tot 12.00 uur), fax: (023) 547 98 58,
e-mail: begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst
tot zonsondergang.

Taxatiegegevens van uw woning bekijken?
www.heemstede.nl

Gezonken vaartuig Zandvaart

Bekendmak

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau
Handhaving van de gemeente hebben geconstateerd
dat er een gezonken vaartuig, oranje en opblaasbaar,
in de Zandvaart ligt ter hoogte van Esdoornkade 13.

gezagvoerder, reder of eigenaar dient ervoor te
zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door
burgemeester en wethouders te stellen termijn uit
de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is
verwijderd en daarna het wrak is gelicht.

door middel van bestuursdwang verwijderen. Het
vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken
opgeslagen. Tegen betaling van de kosten kan de
eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug
krijgen.

Het College van burgemeeste
De eigenaar van bovengenoemd vaartuig krijgt tot en
Voor vragen kan contact worden opgenomen met
gemeente
Heemstede
is voo
met 8 augustus
2012 de gelegenheid om te zorgen
de gemeentelijk opsporingsambtenaren
van bureau
dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel
Handhaving van de gemeente Heemstede, via het
te verlenen
voor de
inzamelin
deze te verwijderen. Indien het vaartuig binnen deze
algemene telefoonnummer 06-11790454.
termijn niet volledig
drijvende is Heemstede
dan wel is verwijderd,
afvalstoffen
te
aa
laten burgemeester en wethouders het vaartuig
Holding NV te Rijsenhout.

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik
van openbare havens en binnenwateren is de
gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken
vaartuig verplicht om onmiddellijk na het zinken
van het vaartuig daarvan kennis te geven aan
burgemeester en wethouders of bij afwezigheid
van dezen aan een ambtenaar van politie. De

Uitschrijvingen
TypeGBA
alleenrecht:

Diensten,‘metcategorie
16, CPV-c
onbekende bestemming’ uit te schrijven uit de
Het college van burgemeester en wethouders heeft

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

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 voornemen om de volgende persoon per
17-07-2012 met onbekende bestemming uit te
schrijven:

Omschrijving werk:

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

MELD
punt
- D. Łużak,
geboren 08-11-1989, Binnenweg 204
Het voor ca. 11.700
huishoud
Overlast
de speeltoestel?
inzameling en verwerking
Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze
Kapot
binnen twee weken na plaatsing van deze publicatie
huishoudelijke
afvalstoffen
hierop reageren door contact op te nemen met de al
Meld
gevaar, schade op straat of overlast via
afdeling Publiekszaken van de gemeente Heemstede
een servicelijn.
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede,
telefoon (023) 548 58 68).
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van
de gemeente (023) 548 57 62

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Serviceloke
Overhangend groen?

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
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke
verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.

schriftelijk uw reactie aan het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 352,
2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de
besluitvorming worden betrokken.

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,

Beroep

MELD
punt
zienswijzen
heeft ingediend of wanneer u niet verweten
kan worden geen zienswijzen te hebben
ingediend.
Overlast
Richt uw beroepschrift binnen zes weken na de dag
waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank

Meld
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Alle
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met
betrekking
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Meer weten?
Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Neem contact op
met de gemeente,
voorzien van naamen
en adres, datum, een
omschrijving
zijn op een
efficiënte
prak

telefoon 14 023 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.
van het besluit waartegen het beroep zich richt en
Geen
toegang tothet
internet? Bel tijdens
openingstijden het meldnummer van
de gemeente
(023) 548 57 62
aan
Serviceloket
Begraafp
de reden van beroep.
Bij het beroepschrift moet zo
mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil

Nabestaanden
aan d
U kunt, als u belanghebbende bent, opkunnen
grond van
betrekking heeft, worden overlegd.
de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen
opvragen
en
de
brochure ov
bij de rechtbank
Haarlem wanneer
u in een voorfase
verkrijgen. Deze brochure is o
MELDpunt
vanaf www.heemstede.nl.

Straatverlichting defect?

Overlast

Meld gevaar, schade op straat of overlast via
www.heemstede.nl/meldpuntoverlast
Geen toegang tot internet? Bel tijdens openingstijden het meldnummer van de gemeente (023) 548 57 62

