
wie de tuin netjes bijhoudt 
en creatief te werk gaat, 
wordt uitgenodigd mee te 
doen. Succes!
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Heemstede - “Wij wonen al-
weer wat jaartjes aan de Joke 
Smitlaan 8”, vertellen Kees en 
Evaline van Zonneveld-Laduk. 
Het tweetal kwam van een fl at 
met balkon. Zij waren ontzet-
tend blij met een tuin voor én 
achter. “We zijn boeken gaan 
aanschaffen en tuincentra gaan 
bezoeken en hebben hard ge-
werkt. Met veel plezier en lang-
zaamaan zie je tuin worden zo-

“Je raakt nooit uitgewerkt, zalig!” “Je raakt nooit uitgewerkt, zalig!” 
Tuinenwedstrijd

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

‘Mooi, symbolisch gebaar voor goede doel’
Kunstenares maakt voetreis voor vluchtelingen
Heemstede - Wandelaars 
keken vreemd op toen zij 
deze week vele voeten za-
gen staan langs de vloedlijn 
van het Zandvoortse strand. 
Ze bleken afkomstig te zijn 
van de Heemsteedse beeld-
houwster & sopraan Hieke 
Meppelink.
Zij creëerde het kunstwerk 
‘Voetreis’ om aandacht te 
vragen voor het vluchtelin-
genprobleem en geld in te 
zamelen voor de Stichting 

Vluchtelingenwerk Neder-
land. Het kunstwerk heeft 
inmiddels een mooi bedrag 
opgeleverd tijdens haar ex-
positie in Beeldentuin De 
Wielegaard bij Zijderveld. 
“Maar het gras was er ge-
woon te gezellig groen, van-
daar dat ik besloot ze aan 
zee te fotograferen.”
Inmiddels staan de voetjes 
weer te drogen in haar ate-
lier in Haarlem, maar een 
tweede expositie zal volgen 

tijdens de Haarlemse Kunst-
lijn in november.
“Mensen zetten 1 of 2 voet-
jes in hun tuin en schenken 
daarmee aan het goede doel. 
Een mooi symbolisch ge-
baar”, aldus de kunstenares.
“Ik heb elke voet een bundel-
tje laten dragen. Want men-
sen zeulen hun eigen pak-
ketje met zich mee. Letterlijk 
zijn dat hun laatst overgeble-
ven bezittingen. Maar ik be-
doel dat vooral overdrach-

'Voetreis' van beeldend kunstenaar Hieke Meppelink. 
Foto: Betty van Engelen.

telijk: die bundeltjes zitten 
boordevol talenten, levens-
verhalen, ervaringen. Maar 
ook vol oorlogstrauma’s, 
frustraties, verdriet en pijn. 
Wat torsen mensen met zich 
mee? En hoe gaan wij Neder-

landers daarmee om?”
Stichting Vluchtelingenwerk 
Nederland toonde zich in-
middels zeer verheugd met 
dit initiatief.
Het project is te volgen via 
www.hiekemeppelink.com

Zomer-
deadline

Insturen voor
maandag 12.00 uur

Heemstede – In ver-
band met de zomerperi-
ode, wanneer zowel de 
opmaakstudio als de re-
dactie van de Heemste-
der minder druk bezet 
zijn, wordt een afwijken-
de deadline aangehou-
den. Zorgt u er s.v.p voor 
dat redactieberichten en 
advertenties vóór maan-
dag 12.00 uur binnen zijn. 
Redactieberichten en fo-
to’s stuurt u naar redac-
tie@heemsteder.nl en ad-
vertentiemateriaal kan 
naar aanlever@heemste-
der.nl of verkoop@heem-
steder.nl
Deze veranderde dead-
line is van kracht tot en 
met maandag 8 augus-
tus. Daarna is de uiterste 
aanleverdag en –tijdstip 
weer gewoon op dinsdag, 
12.00 uur.

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

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

ke
ur

sl
ag
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je Gebraden

GRATIS
elke 4e
gehaktballen

als je graag zou willen… 
Alhoewel je dan weer 
nieuwe plantensoorten 
ziet en er is altijd nog wel 
plaats in de tuin. Een tuin 
geeft rust en voldoening, 
maar vooral ook energie. 
Wij worden er altijd weer 
blij van en je raakt nooit 
uitgewerkt, zalig.”
Een bijzondere tuin waar 

de redactie in elk geval (maar 
de lezers vast ook) al heel 
vrolijk van wordt. Bent u ook 
trots op uw tuin? Deel de fo-
to met heel Heemstede! Stuur 
foto’s toe naar redactie@
heemsteder.nl en vermeld in 
het kort iets over uw para-
dijsje. Er zijn al heel wat in-
zendingen binnengekomen. 
De wedstrijd duurt tot en met 

eind augus-
tus. 

De jury wordt 
dit jaar ge-
vormd door 
Nijssen Tuin 
Heemstede,
die ook de 
prijs beschik-
baar stelt.
100 euro is de 
moeite waard 
en het is ge-
woon leuk om 
mee te doen. 
Klein of groot, 

zie elders in deze krant

Blekersvaartweg 57
2101 CD Heemstede
Telefoon 023-5282741
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Uw ingezonden brief dient 
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Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
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WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 31 juli, Oude Kerk, 
Wilhelminaplein: 10u. ge-
zamenlijke dienst, ds. P.I.C. 
Terpstra. 

www.pknheemstede.nl

Jan Miense Molenaerplein 9 
is, zoals vorige week al ver-
teld, gebouwd in de jaren 20 
van de vorige eeuw volgens 
bouwtekeningen. 
Het is lang een woning ge-
weest voor er een kappers-
zaak werd gevestigd. Mauri-
ce, de huidige eigenaar ver-
telt: “Sinds ongeveer 1965 
vestigde Henry Winter zich in 
dit pand en startte op de eer-
ste etage een kapperszaak 
‘Studio Winter’.
Beneden bleef het woon-
gedeelte. Mijn vader werk-
te daar. De vrouw van Henry, 
An, had een schoonheidssa-
lon op zolder. Als klein jochie 
kwam ik vaak bij ‘oom Hen-
ry en tante An’ en dat is wel 
mijn opstap naar het kap-
persvak geweest.

Toen Henry kwam te overlij-
den, heeft mijn vader in 1973 
het pand gekocht en begon 
op de benedenverdieping 
een kapsalon met de naam 
‘Jean Paul’.
Hij had twee kappers in 
dienst, Maurice en Fred. Om 
uiteenlopende redenen ver-
trok Fred uit de kapperszaak 
en ging naar Zwitserland.”

Op de website van de huidi-
ge zaak Pierôt lezen we dat 
Maurice In 1985 zijn eerste 
kappersprijs ontvangt en In 
1989 ontmoet Maurice tij-
dens een van zijn vele kap-
persshows model Daniëll en 
samen heropenen ze in 1993 
de salon in Heemstede, de 
voormalige zaak van vader 
Jean Pierre.
In het adressenboek van 1993 
wordt kapsalon Jean Paul 
nog wel genoemd, maar na-
dien wordt het Pierôt, thans 
Pierôt Coiffures & Beaute. 

Onbekend Heemstede
Jan van Goyenstraat

toen en nu (34)

Boven de salon is nog wel 
een tijd het woongedeelte 
geweest, maar nu is het kan-
toor en kantine.
De naam ‘Pierôt’ is begin ja-
ren 60 ontstaan in Parijs. De 
vader van Maurice, de Haar-
lemse kapper Jean Pierre, 
werd uit waardering door zijn 
Franse clientèle liefkozend 
Pierôt genoemd. 
Sinds 1 juli staat het pand 
nummer 9 te koop op Funda. 
Per 1 september sluit de kap-
salon.
Maurice wil graag benadruk-
ken dat het uitstekend gaat 
met de kapsalons, maar dat 
het huidige pand in Heem-
stede te klein is geworden 
voor de diensten die ‘Pierôt’ 
aanbiedt, daarom wordt deze 
zaak gesloten.

Ook van dit pand zijn geen 
oude foto’s voorhanden. De 
nufoto van juli 2016 van Har-
ry Opheikens.

Mocht u verhalen of informa-
tie over de Jan Miense Mo-
lenaerplein 9 willen vertellen 
dan kunt u terecht via web-
master@hv-hb.nl (H. Ophei-
kens). Beeldmateriaal is ook 
zeer welkom. Tips en opmer-
kingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 31 juli GEEN dienst

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 31 juli, Mw. Ds. L.  
Blomjous (Aerdenhout)

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 31 juli om 10.00 uur
Ds. J.G Berbee-Bakhuis uit 
Abbenes

www.hervormdpknbennebroek.nl

de Heemkerk
vergadering van gelovigen

Herenweg 141
Heemstede

Samenkomst zondag 
31 juli om 10.00 uur

www.heemkerk.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 31 juli, 10u.  ds. 
P.I.C.Terpstra.
Gezamenlijke dienst in de 
Oude K erk i n H eemstede                                                                       

www.pknbennebroek.nl                     

Deze keer geen ‘toenfoto’ van het pand.

Lezing Kennis Boek
Heemstede - Op zaterdag 30 juli wordt aan de Dr. 
J.R.Thorbeckelaan 29 in Heemstede om 12.00 uur een le-
zing gegeven over Het Kennis Boek. De mensheid is in een 
versneld evolutieproces terechtgekomen. Het Kennis Boek 
bevat ‘kosmische kennis met een hoge frequentie’ en raakt 
onze essentie. Toegang van de lezing, die wordt verzorgd 
door Nel Bijlmer van Stichting Het Kennis Boek, is koste-
loos. Graag van tevoren aanmelden op 0624759460 of 023-
5338076.





Heemstede - Vorige week was de eerste aflevering ‘Ken 
je woonplaats’ en die was wel erg makkelijk. Getuige de 
reacties in de mail en op Facebook. Het was de houten 
vlag die als kunstwerk bij theater De Luifel / Wij Heem-
stede is geplaatst, in 1998. Destijds was het de gewoonte 
dat een bepaald percentage van de bouwsom moest wor-
den besteed aan een kunstwerk bij het bewuste gebouw. 
Daar is het ‘vlagkunstwerk’ het resultaat van. 

En dan nu een nieuwe aflevering: Wie weet waar dit Velu-
we-achtige landschap is te vinden? Hint: het is hier heer-
lijk stil ten opzichte van de drukke buren.
Oplossingen kunnen op onze facebookpagina worden 
gepost of worden gemaild naar redactie@heemsteder.nl

     Waar is dit? ???

Ken je woonplaats

Fenomeen verdwijnt...

SRV-man Fred Veenings 
stopt na veertig jaar
Heemstede – “Leve de man 
van de SRV”  zong en speel-
de het Cocktail trio in de ja-
ren 70 als reclamespot op ra-
dio en TV. De supermarkt die 
aan huis kwam. Fred Vee-
nings reed veertig jaar met 
zijn SeRVice wagen door 
Heemstede. De eerste 25 jaar 
bij Brouwer en de laatste 20 
jaar zelfstandig met zijn ei-
gen wagen. In 1966 beston-
den twee organisaties voor 
de melkhandel in Nederland, 
die in dat jaar fuseerden tot 
de SRV-organisatie: Samen 
Rationeel Verkopen. Heem-

stedenaar Ed Heeremans 
werd benoemd tot voorzitter, 
Cor Boonstra, van 1962-1966 
verkoopleider Zuivel Han-
del Maatschappij/SRV, was 
de eerste directeur SRV van 
1966 tot 1974. Hij werd later 
de Philips topman. Eigenlijk 
een logische ontwikkeling, 
de melkboer bracht al melk 
rond en iemand bedacht dat 
hij ook groenten kon meene-
men, zo werd dat in 1966 een 
rijdende supermarkt. Fred 
heeft die veertig jaar met 
plezier gewerkt, maar moet 
toezien hoe het koopgedrag 

is veranderd. De openings-
tijden van de supermarkten 
zijn gewijzigd, open tot in de 
avonduren en op zondagen. 
Er zijn steeds minder oude-
ren die nog gebruikmaken 
van zijn service en de jonge-
ren zijn zo druk met hun hy-
potheek, die werken allemaal 
en doen zelf hun boodschap-
pen als het hen uitkomt. Er 
zijn nu te weinig vaste klan-
ten. Hoe leuk het ook was om 
de boodschappen in Heem-
stede aan de deur te bren-
gen, ook dit fenomeen ver-
dwijnt uit Heemstede. Het 
was altijd lang werken, van 
half zeven tot half zeven, zes 
dagen in de week en op zon-
dag de administratie doen. Er 
waren nog al wat klanten die 
op rekening kochten. Veertig 
jaar eigenlijk twee banen in-
vullen als je de uren rekent. 
Hij stopt nu maar, moet  nog 
zeven jaar. Doorgaan lukt 
echt niet meer, hij moet en 
wil nog graag aan het werk. 
En hard ook! Hij vraagt zich 
af wie of waar hij terecht kan 
met het diploma veertig jaar 
SeRVice!

Ton van den Brink

Albert Heijn is vernieuwd
Heemstede –  Na drie we-
ken intensief verbouwen 
gaat het Albert Heijn filiaal 
aan de Blekersvaartweg 57 
woensdag weer open. Ma-
nager Bregje Maes leidt de 
Heemsteder alvast rond in 
de totaal vernieuwde super-
markt.
Want wennen is het wel 
even. “Dat komt omdat de 
inrichting flink is veranderd, 
eigenlijk is alles nu in  spie-
gelbeeld.
Wij hebben ook meer ruim-
te gecreëerd door meer vier-
kante meters en een extra 
plank in de hoogte”, vertelt 
Bregje.
De supermarktmanager is 
twee dagen voor de opening 
het episch centrum van ac-
tiviteit.
Werklui en vakkenvullers lo-
pen af en aan, maar ze blijft 
erbij stralen. “Het is zo gaaf 
om straks de reacties van 
de mensen te zien, wij kun-
nen gewoon niet wachten. 

Heemstede is toevallig ook 
mijn woonplaats, dus merk 
ik zelf in mijn directe omge-
ving hoezeer er wordt mee-
geleefd met de verbouwing.”

Veel van de vertrouwde Al-
bert Heijn verandert overi-
gens niet: het personeel, de 
service en de wekelijkse Bo-
nus aanbiedingen blijven 
hetzelfde.
Maar bij een verbouwing 
hoort ook innovatie. “De-
ze winkel is nu de nieuwste 
versie in zijn soort, helemaal 
van deze tijd is ook de open 
structuur van het plafond.

Met de uitbreiding van het 
assortiment is onder ande-
re meer speciaal bier te koop 
en er is meer keus in produc-
ten als babyvoeding, gluten- 
en lactosevrije artikelen.”
Andere noviteiten zijn de 
stomerijservice en een grill 
op de deli-afdeling. Voor de 
kleintjes is er een speelmeu-

bel en een koffietafel voor 
de groten. “De jonge men-
sen, de gezinnen met kinde-
ren, die zullen zich wel gauw 
thuis voelen”, vervolgt Breg-
je.  “Maar in Heemstede wo-
nen ook veel ouderen, dat 
is een groot deel van onze 
klandizie.
Wij hebben bij de ingang 
daarom plattegrondjes neer-
gelegd en de duidelijke blau-
we borden moeten helpen 
om de weg te vinden naar de 
diverse afdelingen. En verder 
staat het personeel natuur-
lijk klaar om hulp te bieden.”
De opening van het ver-
nieuwde AH-filiaal gaat ge-
paard met verschillende 
feestelijkheden.
Bij besteding vanaf 20 eu-
ro krijgt de klant een doosje 
bonbons, er zijn proeverijen 
en er zijn prijzen te winnen. 
Op de nieuwe facebookpa-
gina ‘Albert Heijn Blekers-
vaartweg’ staan meer de-
tails..

En let op: op de dag van de 
opening worden 25 mandjes 
verstopt in Heemstede die in-
gewisseld kunnen worden 
voor een tas met boodschap-
pen ter waarde van 25 euro. 
Albert Heijn Blekersvaartweg 
57 in Heemstede heropent op 
woensdag 27 juli om 11.00 
uur.
Mirjam Goossens

 Bregje Maes, supermarkt manager.
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UITTIPS IN
DE REGIO

Column 

Een brief van de
postbode

De goede boodschap  

Een tijdje geleden kwam 
ik op mijn ronde een me-
vrouw tegen die blij was 
mij te zien. Zij had zelfs 
gehoopt mij een keer te-
gen te komen. Want wij 
hadden helemaal dezelf-
de ideeën, dezelfde bood-
schap aan de rest van de 
wereld. Wij hadden uren 
kunnen praten.
Vooral over al die tuinen 
die mensen dichtgooien. 
Ik begreep dat nog wel van 
die mensen, maar die me-
vrouw vond dat als je niet 
hield van tuinieren dat nog 
geen excuus was. Als je 
iets niet leuk vond, kon je 
het daarom nog wel dóen. 
Je moest jezelf gewoon 
opvoeden. En om eerlijk te 
zijn (vraag maar aan mijn 
kinderen), dat zeg ik zelf 
ook altijd. 
Nou zijn mensen zoals die 
mevrouw en ik niks te be-
roerd om, mocht iemand 
nou wat moeite hebben 
met zijn of haar opvoeding, 
daar een handje bij te hel-
pen. Alleen het jammere is, 
veel zoden aan de dijk zet-
ten zal het niet. Want de 
meeste mensen wíllen he-
lemaal niet door ons wor-
den opgevoed. Die dragen 
hun eigen boodschap uit. 
Mensen die niks hebben 
met de natuur, of die vor-
melijkheid overdreven vin-
den, of die geen been zien 

in het vertonen van asoci-
aal gedrag, allemaal voe-
den ze hun kinderen daar 
in volle overtuiging mee 
op, evengoed als wij, en al-
lemaal vinden ze verwan-
te zielen met wie ze uren 
kunnen praten omdat die 
het zo fi jn met hen eens 
zijn. Je kunt er wel princi-
pieel tegen zijn de burge-
meester anders te benade-
ren dan je kroegmaten om-
dat ‘we allemaal gelijk zijn’. 
En je kunt vinden dat de 
gemeente de bomen voor 
je deur maar eens weg 
moet halen. (‘Die horen in 
een park.
Moet je zien wat een troep, 
al die afgevallen bloesem 
in de straat.’)
Dus, jammer genoeg voor 
die mevrouw en voor mij, 
die, net als iedereen, vin-
den dat wij de goede 
boodschap verkondigen: 
al die mensen die we zo 
graag zouden willen beke-
ren..., die hebben helemaal 
geen boodschap aan ons. 

Maar, mevrouw, het bloed 
kruipt waar het niet gaan 
kan hè; ik kom er nog op 
terug hoor, op die tuinen.

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk 

in het vertonen van asoci-

Zomerfoto

Parkietjes 
hebben het 
ook warm
Heemstede - Dieren zoe-
ken tijdens de zomerwarmte 
voor verkoeling, net als men-
sen. Deze prachtig gekleurde 
parkietjes in de volière bij Kin-
derboerderij ‘t Molentje sprei-
den hun vleugels, verdelen zo 
de warmte en vinden het fi jn 
in de schaduw te zitten. Daar-
naast kunnen ze afkoelen in 
de waterbak die is neerge-
zet. Vast en zeker mag van de 
kleurige vogels ook wel een 
tropische zomerbui vallen.

Marenka Groenhuijzen

Heemstede - De sterke hap-
per die de sloopwerkzaam-
heden uitvoert in het gebied 
langs de Haven van Heem-
stede heeft er zin in. Afge-
lopen dagen zijn vorderin-
gen gemaakt met het oude 
Dorcas-pand om dat met de 
grond gelijk te maken. Ruimt 
op! Wat een veranderd ge-
zicht! Fotograaf Harry Ophei-
kens houdt de krant ‘sloop-
up-to-date’!

Sloop update

Het grijze vlak is het nu gesloopte gedeelte aan de Haven van 
Heemstede. (Google Maps)

Heemstede 15 juli/m 21 juli 2016
 

Huwelijken
15-07-2016 Dirk de Groot & Lamberta E. Brouwer
15-07-2016 Jan A. J. de Vries & Nick Faken
18-07-2016 Durk G. de Vries & Eva Zwarter
18-07-2016 Bjørn van der Tas & 
 Nathalie M. I. van den Hurk
20-07-2016 Tigran Harutyunyan & Sylvia Vartanian
20-07-2016 Michael Stouten & Laurie van Rooy

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

EK Zandsculpturen 
in Zandvoort
Regio - Van 30 juli tot en met 
5 augustus is de opbouw van 
de vijfde editie van Europees 
Kampioenschap Zandsculp-
turen. 
Op verschillende locaties in 
Zandvoort zijn zandsculp-

tuurbouwers uit diverse Eu-
ropese landen spectaculaire 
zandsculpturen aan het ma-
ken.
Hiermee is Zandvoort het to-
neel van een Europese cul-
turele wedstrijd. De zands-

culpturen zijn tot november 
te bewonderen in Zandvoort. 
De wedstrijd wordt georga-
niseerd door de toonaange-
vende organisatie die we-
reldwijd zandsculptuuractivi-
teiten initieert en uitvoert.
Het centrale thema is ‘Icons 
of Amsterdam’ dit in het ka-
der van het Amsterdam 
Beach thema. Het publiek 
kan de deelnemers aan het 
werk zien van 30 juli tot en 
met 5 augustus tussen 9.00 
uur en 17.00 uur op de ver-
schillende plekken in Zand-
voort aan Zee.  Op 5 augus-
tus maakt een vakjury de 
zandsculpturen beoordelen 
en de winnaar bekend.
Meer informatie: 
www.zandacademie.nl of
www.vvvzandvoort.nl.
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‘Vernieling’ uilenbankje blijkt 
aantasting door weersinvloeden
Heemstede – Onder het 
kopje ‘Treurig en respect-
loos’ plaatste de Heemste-
der onlangs een foto van het 
uilenbankje dat bij ’t Molen-
tje staat.
Het zou zijn ‘vernield’ door 
vandalen. Dat is helaas te-
genwoordig misschien de 
eerste gedachte die opkomt. 
Ook bij het echtpaar Duin-
dam uit Hoofddorp, dat het 
beschadigde bankje aan-
trof tijdens hun fietstocht 
en de foto aanleverde met 
tekst, opgenomen als ‘Le-
zerspost’.  Hans Krol deed 
navraag bij de maker van de 
bank, ‘carving artist’ Everar-

dus Smit. “Die laat weten dat 
geen sprake is van vandalis-
me, zoals verondersteld. De 
bank, vervaardigd uit een 
boom afkomstig van park 
Meermond, is gemaakt van 
inlands spinthout, dat door 
de weersinvloeden wordt 
aangetast. Dus houtrot van 
de buitenste paar centimeter 
in de rug van de bank.
Restauratie is niet mogelijk, 
wel laat de de heer Smit van 
‘Motorzaagdemo’s Smit’ we-
ten dat het mogelijk is een 
nieuwe te bestellen.” Aldus 
Hans Krol die een foto stuurt 
uit beter tijden, toen de bank 
nog intact was.

Americana Roots Country & Blues in Zandvoort
Regio - Na het succes van 
vorig jaar, komt het Ameri-
cana Roots Country & Blues 
Concert voor de 6de keer in 
Zandoort, wel op een andere 
locatie namelijk bij het Wa-
pen van Zandvoort. U vindt 
het onder de kastanjeboom 
op het Gasthuisplein. De-
ze editie, op zaterdag 30 ju-
li vanaf 18.00 uur, belooft op-
nieuw een heel speciaal con-
cert te worden met als thema 
‘A Country-Music BBQ’.
Timmi Timmann & Friends 
uit Duitsland en Zandvoort-
se Americana-muzikant Mi-
chel Knubbe zullen optreden. 

Dit zal tevens het laatste op-
treden van Knubbe zijn ook 
als organisator van dit con-
cert. Binnenkort verhuist hij 
terug naar Duitsland. Steeds 
meer liefhebbers van de 
oorspronkelijke, traditione-
le Amerikaanse folk, country 
en blues-stijlen weten de weg 
naar het Americana Roots 
Country & Blues Concert te 
vinden. Dit betekent dan ook 
dat Roy van Buuringen door 
zal gaan met de organisatie 
van het concert. “De doelstel-
ling is om het concert intiem 
te houden. Dat blijft het stre-
ven”, volgens Van Buuringen.

Het 6e Americana Roots 
Country & Blues Concert 
staat weer bol van de gewel-
dige live countrymuziek en u 
kunt genieten van een heer-
lijke barbecue bij het Wapen 
van Zandvoort op het Gast-
huisplein. Kaarten voor het 
concert én barbecue zijn te 
koop aan de bar van het Wa-
pen van Zandvoort. Ook kunt 
u telefonisch kaarten bestel-
len via 023-7431556 of 06-
19427070. De entree tot het 
concert op 30 juli is gratis. 
Om 20.00 uur zullen de eer-
ste klanken over het Gast-
huisplein klinken.

Foto: Inge Hondebrink

‘Wat mogelijk is wanneer 
je leeft met een handicap’
Regio - In Fotogalerie De 
Gang is vanaf 30 juli de ex-
positie ‘Op inhoud, paralym-
pische portretten’ van fo-
tograaf Inge Hondebrink te 
zien. Deze expositie is ge-
durende winkelopeningstij-
den geopend tot en met 8 
oktober 2016. Adres: Grote 
Houtstraat 43, Haarlem. In-
ge Hondebrink is een men-
senfotograaf en wil een ver-
haal vertellen. Haar stijl laat 
zich typeren als ‘documen-
tair-portretfotografie’. Ze ge-

bruikt daarvoor zowel foto-
grafie als film. Haar passie 
gaat al ruim 20 jaar uit naar 
sporters met een beperking. 
Daarbij wil ze laten zien wat 
topsport inhoudt en wat er 
in de sport mogelijk is wan-
neer je leeft met een handi-
cap. Inge werkt aan het boek 
‘Capacity’, waarbij ze het Ne-
derlands Para-Atletiek Team 
volgt in dit paralympische 
jaar, zowel bij de trainings-
kampen vooraf, als bij de Pa-
ralympics in Rio de Janeiro. 

De opening van de expositie 
zal op zaterdag 30 juli plaats-
vinden in de kerkzaal van 
de Doopsgezinde kerk, in-
gang Grote Houtstraat, aan-
vang: 16.00 uur. Guido Bon-
sen, coach van het Neder-
lands Para-Atletiek Team, zal 
met een deel van zijn spor-
ters aanwezig zijn. 
Op zondag 9 oktober zal om 
10.30 uur in een zogenaam-
de themadienst de afsluiting 
plaatsvinden. Hierbij zijn de 
coach en zijn sporters op-
nieuw aanwezig om terug te 
blikken op hun ervaringen en 
prestaties bij de Paralympics. 

Meer informatie 
Fotogalerie De Gang is een 
initiatief van de Vereenig-
de Doopsgezinde Gemeente 
Haarlem. De Gang is de oude 
toegang naar de Doopsge-
zinde kerk. Door middel van 
het organiseren van exposi-
ties van geëngageerde, pro-
fessionele fotografen wordt 
letterlijk een verbinding ge-
legd tussen de thema’s van 
de buitenwereld en de the-
ma’s binnen de kerk. Foto-
galerie De Gang bevindt zich 
midden in de drukste winkel-
straat van Haarlem, de Grote 
Houtstraat. De Gang is gra-
tis toegankelijk en voor meer 
informatie kunt u terecht op 
www.fotogaleriedegang.nl.

Zomerse expositie met 
tal van stijlen
Regio - ‘Zomer in Haarlem’ 
heet de nieuwe expositie bij 
Galerie Année. Het betreft de 
Zomer Expositie 2016 waar-
aan tal van kunstenaars 
deelnemen met uiteenlopen-
de stijlen.

Prachtig om te zien, zoveel 
diversiteit! Belangstellenden 
zijn welkom van 23 juli tot en 
met 24 september 2016.
Exposerende kunstenaars 

zijn o.a. Jan Aanstoot, Erik 
van den Beek, Dina Bel-
ga, Marjanne Beeuwkes, Ir-
ma Braat, Sonja Brussen, 
Lon Buttstedt, Dorien van 
Diemen, Marijke Gèmessy, 
Zsuzsanna Györgyövics, Rob 
van Hoek, Sonja Hunefeld, 
Marjan Jaspers, Lenie Kam-
stra, Suus Kooijman, Cor-
ry Kooy, Titus Meeuws, An-
na Müller, Corjan Nodelijk, 
Barbara Perquin, Jurjen Ra-

Wagenaar, Marcel Warmen-
hoven, Juane Xue en Ans 
Zondag. Adres: Gedempte 
Oude Gracht 33, Haarlem. Tel. 
023 532 5231. Kijk voor meer 
informatie op www.galerie-
annee.nl

Marijke Gèmessy

Sonja Brussen

Lon Buttstedt

venhorst, Anne Rose Regen-
boog, Petra de Ritter, Susan 
Schildkamp, Roos Schuring, 
Edith Snoek, Ton van Steen-
bergen, Karola Veldkamp, 
Hans Versfelt, Joris August 
Verdonkschot, Jan Verschue-
ren, Leo van der Vlist, Sasja 

Sonja Hunefeld
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Lezerspost
Oost-Europese toestanden

18 juli zag ik materiaal voor 
een hek aanvoeren bij de 
spoorweg overgang Alver-
na vanaf de Leidsevaart-
weg Heemstede, waarvan 
ik dacht dat het bij de her-
opening van de overweg zelf 
zou gaan dienen.
19 juli vernam ik van een be-
woner dat dit hek de ont-
sluitingsweg aan de westzij-
de van de spoorlijn gaat af-
sluiten, waar ik nu nog vrije 
doorgang mag hebben als 
wandelaar of fietser. De-
zelfde week is het hek ge-
plaatst in een dag en het zal 
de ontsluitingsweg geheel 
gaan afsluiten voor ieder die 
geen bestemming heeft op 
het laantje van Alverna zelf. 
Hier is aan de bewoners en 
mede-belanghebbenden in 
Heemstede niets over me-
degedeeld, laat staan over-
leg over gepleegd. Overi-
gens zijn materialen om de 
overweg te herstellen wel al 
aangevoerd en liggen naast 
de rails, behalve dus de hek-
ken. Er werd verteld dat de 
bewoners van het laantje het 
voornemen hebben om een 
extra hek te plaatsen, om 
het laantje vanaf de spoor-
wegovergang af te sluiten 
als de spoorwegovergang 
open zou gaan. Om hun al-
leenrecht op de Eigen Weg 
te verdedigen dat juist dit 
jaar door de Raad van Sta-
te geheel anders werd be-
oordeeld.
Het lijken Oost-Europese 
toestanden te zijn geworden 
zoals in de Krim, Macedonië 
en Hongarije, waarbij wij als 
Heemsteedse bewoners als 
vluchtelingen worden op-
gesloten, buitengesloten of 
weggejaagd. De bewoners 

hebben al een bord ‘verbo-
den toegang’ geplaatst wat 
het gevoel van vrijheid van 
doorgang verknoeit terwijl 
de uitspraak van de Raad 
van State hoop had gegeven 
op een vredige voortzetting 
van de kortgeleden nog be-
staande situatie voor fietsers 
en  wandelaars uit de buurt.
Als dat de uitkomst wordt 
van de inspanningen van ac-
tiegroepen, fietsersbond en 
bewoners, dan zijn wij nu het 
slachtoffer van een al jaren 
durende grensoorlog en ver-
liezen we de vredige door-
gang over het Laantje van 
Alverna zoals wij die al ja-
ren hebben mogen ervaren. 
Wreed verstoord door Pro-
rail. Doe alstublieft iets con-
structiefs om dit nachtmer-
riescenario een halt toe te 
roepen.
Een van de nachtmerriever-
oorzakers is mogelijk het 
schrikbeeld voor de NS, dat 
de overweg wordt opgeno-
men in een landelijke fiets-
route. Dat kan toch niet de 
bedoeling zijn geweest van 
de Fietsersbond omdat dan 
het risico van ongevallen 
op de onbewaakte overweg 
sterk wordt vergroot. Voor 
die fietsers zou juist de ont-
sluitingsweg een veilige rou-
te zijn geweest, maar dan 
moeten de bewoners er het 
mee eens zijn denk ik.
Heel veel inspiratie wens ik 
de actiegroepen, bewoners 
en Prorail toe bij het stichten 
van de vrede.

Een zeer verontruste
bewoner van de
Geleerdenwijk in
Heemstede,
Marc Reijnders

Taxussnoeisel ook in 
Heemstede in te leveren
Heemstede - De actie van 
‘Vergroot de hoop, verklein 
de kanker’, is weer een groot 
succes! Vorig jaar waren er 
in de 3e week van juli 425 
bakken met de jonge scheu-
ten van de taxus opgehaald 
en dat zijn nu een jaar later 
al 940 bakken in dezelfde 
week. Als het zo doorgaat zal 
de opbrengst van vorig jaar 
worden verdubbeld. Deze 
opbrengst stond toen al op 
2600 chemotherapieën. 
 
Elke kubieke meter taxus-
snoeisel is goed voor 1 che-
motherapie en verhoogt het 

bedrag dat gedoneerd wordt 
aan kankerbestrijding. Door-
dat het inzamelpunt per volle 
bak/m3, ook 30 euro te be-
steden krijgt aan een kan-
kergerelateerd goed doel!
 
Het snoeiseizoen loopt tot 
eind augustus dus mocht u 
uw taxus nog gaan snoei-
en, dan kunt u meewerken 
aan ‘Vergroot de hoop’. In-
zamelpunten in Heemstede 
zijn: Cruquiusweg 47 (Meer-
landen) en VHG Hovenier: 
Mense B.V., Leidsevaartweg 
15. Kijk ook op:
 www.vergrootdehoop.nl

Foto: Adriana-Lucia-Cristea

Pianostukken van 
Mendelssohn in concert
Regio - In het kader van the 
International Holland Music 
Sessions zullen de pianiste 
Emily Kvitko en violiste Adri-
ana Lucia Cristea op woens-
dag 3 augustus in Haarlem 
een concert geven. Op het 
programma staan piano-
stukken van Mendelssohn, 
Brahms, Debussy en Charles 
Griffes. Adriana Cristea zal 
met Mark Toxopeus aan de 
piano muziek van Prokofjef

en Paganini uitvoeren. Aan-
vang: 20.30 uur. Locatie: Lu-
therse Kerk, Witte Heren-
straat 22, Haarlem. Toe-
gangsprijs: 18,-, 15,- voor 
begunstigers en 9,- voor 
CJP/Jongeren tot 30 jaar.

Toegangskaarten verkrijg-
baar aan de zaal en via 
TIHMS: 072-2202310 (maan-
dag tot en met vrijdag van 10 
tot 16 uur).

Onbijt met de nieuwe 
Harry Potter
Heemstede - Boekhandel 
Blokker, Binnenweg 138 in in 
Heemstede heeft zondag 31 
juli een speciale openings-
tijd met ontbijt in het kader 
van de nieuwe Harry Potter. 
Van 11.00 tot 13.00 uur bent 
u welkom tijdens dit unieke 
ontbijt bij Blokker. Toegang 
is vrij!
Aanleiding is het verschijnen 

van de Engelse editie ‘Harry 
Potter and The Cursed Child 
Parts I & II’ van  J.K. Rowling.
Het gaat om het achtste ver-
haal, negentien jaar later.
Het leven van Harry Pot-
ter was al nooit eenvoudig, 
maar nu hij een overwerkte 
ambtenaar is op het Minis-
terie van Toverkunst en va-
der van drie schoolgaande 

kinderen, lijkt alles nog inge-
wikkelder. Terwijl Harry wordt 
achtervolgd door zijn verle-
den dat weigert verleden tijd 
te blijven, worstelt zijn jong-
ste zoon Albus met een fami-
lie-erfenis waar hij nooit om 
gevraagd heeft. Wanneer het 
verleden en heden dreigen te 
versmelten, leren zowel vader 
als zoon dat duisternis soms 
uit onverwachte hoek komt.
J.K. Rowling schreef een 
achtste Harry Potter-verhaal, 
dat door Jack Thorne be-
werkt werd voor het toneel 
en door John Tiffany gere-
gisseerd. De wereldpremiè-
re van Harry Potter en het 
Vervloekte Kind deel een en 
twee vindt plaats op 30 juli in 
West End in Londen.
Het boek verschijnt op 18 no-
vember.

Heemstede - Het is volop zomer en in Heemstede – de krant berichtte er al va-
ker over – is aardig wat water om lekker met een bootje op te varen. Zoals hier 
op de Bronsteevaart, die vanaf het Spaarne uitkomt in de Bronsteevijver. Aldaar is 
het voor wie van zwemmen houdt, zeker ook goed toeven. Maar een kleine boot 
is een surplus; rustig varen, proviand mee, goed ingesmeerd tegen zonnebrand 
en dan maar in de relax-stand. Wel blijven opletten op ander waterverkeer! Ove-
rigens ziet u recht het Jaagpad, dat helemaal is af te wandelen langs de nieu-
we wijk aan de rechterkant en verder naar het nieuwe natuurgebiedje achter het 
Spaarne ziekenhuis Heemstede. Kuier ze!                       (Joke van der Zee)

Waterrijk Heemstede (10)
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Historisch overzicht over ontstaan 
van het Kennemerbataljon
Regio - Op 30 maart 1946 
stapte het Kennemerbataljon 
van boord in de haven van 
Tandjong Priok bij Batavia. 
Dit bataljon bestond uit een 
groep oorlogsvrijwilligers uit 
de regio Haarlem.
De meeste leden waren ac-
tief geweest in het verzet en 
wilden nu helpen om Indo-
nesië te bevrijden van de Ja-
panners en het land te hel-
pen opbouwen. Ruim twee 
jaar later keerden zij weer 
huiswaarts, vele ervaringen 
rijker maar ook illusies ar-
mer.
In het Gasthuis van Museum 
Haarlem is een expositie ge-
wijd aan deze Indiëgangers 
uit Zuid-Kennemerland, ook 
wel ‘het vergeten Leger’ ge-
noemd. Vanaf nu tot en met 
28 augustus 2016.
 
Kennemerbataljon
Het Kennemerbataljon werd 
in augustus 1945 opgericht 
met als doel Indonesië te 
helpen bevrijden van de Ja-
panners en het land opnieuw 
op te bouwen. Toen Japan 
medio augustus ’45 capitu-
leerde verviel de eerste re-
den.
De jongens gingen toch. In 
maart 1945 kwamen ze, na 
een korte opleiding in Enge-
land, aan in Batavia. De situ-
atie waarin ze terecht kwa-
men was heel anders dan de 
Nederlandse regering hun 
had voorgespiegeld.
Ze werden niet als bevrij-
ders ontvangen, in tegen-
deel, er heerste chaos, en 
moord en plundering was 
aan de orde van de dag. Er 

waren verschillende verzets-
groepen actief, vaak aange-
spoord door achtergebleven 
Japanse soldaten. De Neder-
landers en halfbloeden, maar 
ook de Chinezen die in Indo-
nesië woonden, waren hun 
leven niet zeker. Het streven 
om het land te helpen met 
het naoorlogs herstel en de 
opbouw lukte maar gedeel-
telijk en de strijd met het lo-
kale verzet mondde lang-
zaam uit in een contra-guer-
rilla-oorlog.
 
Na de beëindiging van eer-
ste Politionele actie in 1947 
keerde het bataljon weer 
naar huis. Er waren vieren-
twintig mannen gestorven 
en veel gewonden gevallen.
De meesten van hen had-
den in totaal acht jaar oor-
log achter de rug. Veel van 
de leden hebben van de-
ze oorlogservaringen gees-
telijk een knauw gekregen, 
waar ze - al dan niet op late-
re leeftijd - last van hebben 
gekregen.
 
Tentoonstelling
In de tentoonstelling wordt 
een historisch overzicht ge-
geven van het ontstaan en 
reilen en zeilen van het Ken-
nemerbataljon. Er zijn ver-
halen te lezen, foto’s te zien, 
er zijn fotoalbums van oud-
strijders en een dagboek. 
Ook zijn er formulieren zo-
als de Verbandactie, waar-
mee oorlogsvrijwilligers zich 
beschikbaar stelden. De ten-
toonstelling is samengesteld 
door Luuk Wilmering. Met 
dank aan: Martin de Graaf, 

Rob de Graaf en de kinderen 
van Frits Sauer.
Van 23 juli tot en met 28 au-
gustus in Museum Haarlem, 
Groot Heiligland 47 in Haar-
lem. Geopend dinsdag t/m 
zaterdag van 11.00 tot 17.00 
uur en zondag t/m maandag 
van 12.00 tot 17.00 uur.
 
Kijk ook eens op:
www.museumhaarlem.nl

‘Provincie koploper met intelligente verkeerslichten’

Eerste zelfrijdende bus in N-Holland
Regio - Op de busbaan tus-
sen Schiphol en Haarlem 
heeft het Duitse automotive 
concern Daimler AG vori-
ge week haar concept voor 
een zelfrijdende bus gepre-
senteerd.
Onder de naam ‘project In-
dependence’ gaat het hier 
om de eerste operatione-
le test met een (hoog)ge-
automatiseerde bus die 
rijdt tussen het overige ver-
keer. De test is mede moge-
lijk gemaakt door de provin-
cie Noord-Holland als weg-
beheerder en eigenaar van 
de busbaan, het ministe-
rie van Infrastructuur en Mi-
lieu, de gemeenten Haarlem 
en Haarlemmermeer en Vi-
alis als leverancier van ver-

keerstechnologie. De pro-
vincie Noord-Holland is kop-
loper in Europa als het gaat 
om de ontwikkeling van in-
telligente verkeerslichten en 
naast Daimler krijgen ook 
andere marktpartijen de mo-
gelijkheid om hun zelfrijden-
de voertuigen te testen in het 
gebied rond de luchthaven. 
Busbaan Schiphol-Haarlem
De bus reed op de vrijliggen-
de busbaan tussen Schip-
hol en Haarlem. Dit is de 
één van de langste vrijlig-
gende busbanen van Euro-
pa. De provincie Noord-Hol-
land heeft als wegbeheerder 
van de busbaan samen met 
het RDW (Rijksdienst voor 
wegverkeer) een vergunning 
verleend om te kunnen tes-

ten met een zelfrijdende bus 
en daarnaast een ontheffing 
verzorgd om te rijden op de 
vrijliggende busbaan tussen 
Schiphol en Haarlem. Ook 
heeft de provincie samen 
met Vialis de 19 verkeerslich-
ten die op de busbaan aan-
wezig zijn laten uitrusten met 
de nieuwste communicatie-
technieken. Hiermee kan de 
bus communiceren met de 
verkeerslichten. Het is nu 
voor het eerst mogelijk om 
een zelfrijdende bus over een 
lange afstand door het gewo-
ne verkeer en over een kruis-
punt met verkeerslichten te 
laten rijden. De infrastructuur 
helpt hiermee de zelfrijdende 
voertuigen om veilig en effi-
ciënt te kunnen rijden.

Communiceren met ver-
keerslichten
Door vroegtijdige en be-
trouwbare communicatie tus-
sen de bus en de verkeers-
lichten anticipeert de bus op 
de toekomstige verkeerssitu-
atie. Een paar honderd meter 
voor een verkeerslicht wordt 
de bus al als zodanig her-
kend. Het verkeerslicht rea-
geert hier direct op door de 
bus prioriteit te geven. De 
bus ontvangt ruim voor het 
bereiken van het verkeers-

licht de melding wanneer 
het licht groen wordt en past 
haar snelheid hierop auto-
matisch aan. Hierdoor neemt 
de noodzaak om bij kruis-
punten plots te remmen af. 
Dit verbetert de veiligheid en 
comfort  en brengt de brand-
stofkosten omlaag. Tijdens 
de testritten en demonstratie 
zal een chauffeur in de bus 
alle systemen monitoren en 
indien nodig ingrijpen.

Foto: Daimler AG

Dans als inspiratiebron voor Waag-expositie
Regio - Drie beeldend kun-
stenaars van de Haarlem-
se kunstenaarsvereniging  
KZOD tonen de komende 
weken in juli hun werk onder 
het thema ‘Dansen als de Zo-
mer’ in Galerie De Waag aan 
het Spaarne in Haarlem.
Marion Ruting, Mary Admi-
raal en Coby Kluitman ex-
poseren met werk waarbij 
de zomerse elementen van 
de dans in fantasierijke vor-
men tot uitdrukking komt. De 
vrolijke kleurrijke schilderij-

en van de zichzelf laatbloeier 
noemende Coby Kluitman uit 
Haarlem zijn veelal de vrucht 
van haar reizen vol indrukken 
van mensen en feesten.
Voor beeldhouwster Marion 
Ruting uit Bloemendaal vor-
men mensen en dieren een 
onuitputtelijke inspiratiebron.
Marion exposeert, met gro-
te toewijding voor de na-
tuurlijke vorm, voornamelijk 
beelden met een menselijke 
maat.
Daarbij laat zij op expressie-
ve wijze de dansende mens 
in deze tentoonstelling aan 
bod komen.
Aansluitend op de werken 
van Marion en Coby slui-
ten de zomerse dansimpres-
sies van Mary Admiraal uit 
Heemskerk zeer goed aan. 
Sfeervol werk met een lichte, 
uiteraard zomerse, toets.
Deze tentoonstelling is tot 
en met zondag 24 juli te be-
zichtigen in Galerie De Waag, 
Spaarne 30 te Haarlem.
Op zondag 10 juli is de opening 
(16.00 uur) door Haarlems 
troubadour Paul Marselje. 

Zie ook: www.facebook.com/
kunst.zijonsdoel en
www.kzod.nl.

Coby Kluitman.

Marion Ruting.

Mary Admiraal.
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De watertafel (foto Janneke Oldenbeuving).

Leuk en leerzaam dagje uit 
naar musea in de regio

Regio - Het Historisch Museum in Hoofddorp laat jong 
en oud zien hoe mooi en rijk de geschiedenis in de Haar-
lemmermeerpolder is. Onder andere met de tentoonstel-
lingen ‘Mijn Schiphol’ en ‘De Cirkel & Koninklijke Ah-
rend – vroeger & nu’. Cruquius Museum past als groot-
ste stoomgemaal ter wereld en rijksmonument prachtig in 
een dagje weg in eigen omgeving. Deze zomer zijn er ex-
tra veel activiteiten voor jong en oud zoals het stoomprac-
ticum, de watertafel, Mad Science en mozaïekworkshops, 
theatrale rondleidingen en rondleidingen door kindergid-
sen. Kijk voor het zomerprogramma van beide musea op 
www.haarlemmermeermuseum.nl.

Doe mee met het polderpracticum aan de nieuwe water-
tafel in de museumtuin. Met miniatuur gemalen kan je 
zelf de polder droogmaken. Hoe vind jij dat de polder er 
uit moet zien? Richt hem in met huisjes, bruggen, Schip-
hol en boerderijen. Het polderpracticum is iedere don-
derdagmiddag van 28 juli t/m 18 augustus en op zater-
dag 30 juli & 13 augustus. Kosten 1,- euro extra op het 
museumentree.

Het marktplein van het Historisch Museum is de plaats 
voor de nieuwe creatieve mozaïekworkshop. Onder lei-
ding van Rita Meyer van Mimoni maken kinderen (vanaf 
6 jaar) de mooiste kleurige creaties met glas en keramiek. 
Neem gelijk een kijkje in het museum. Kosten 10,- euro 
(incl. entree museum en limonade). De workshops zijn op 
de woensdagen 17 & 24 augustus, van 14 tot 16 uur. In-
schrijven kan via aanmelden@shmdc.nl.

Schuif aan bij het Stoompracticum in het Cruquius Muse-
um en experimenteer met water en vuur. Zet een stoom-
machine in werking en zie hoe je daarmee andere objec-
ten in beweging zet. Uiteraard onder deskundige begelei-
ding. Iedere dinsdagmiddag van 26 juli t/m 16 augustus. 
Kosten 1,- euro extra op het museumentree.
Tijdens de Mad Science Vakantiedagen in Cruquius Mu-
seum kunnen kinderen tussen de 6 en 12 experimenteren 
met chemische reacties, verschillende constructies tes-
ten, speurwerk verrichten, en nog veel meer. Voor de Mad 
Science Vakantiedagen van 22 t/m 25 augustus zijn nog 
plaatsen beschikbaar. Meer informatie via:
magazine.mad-science.nl/vakantiedagen#!
Ook in het Cruquius Museum zijn elke zondag om 13.00 
en 14.30 uur voorstellingen van Living History Kennemer-
land. Vrij toegankelijk.
De rondleidingen voor een door kinderen zijn een groot 
succes. De kindergidsen zijn er op de zaterdagmiddagen 
16 juli, 6 & 20 augustus in De Cruquius, en op de zondag-
middagen op 24 juli, 14 & 28 augustus in het Historisch 
Museum. Vrij toegankelijk.

Expositie prijswinnende aquarelschilderes
Regio - Vanaf deze week ex-
poseert Ineke Meijer bij In-
loophuis Kennemerland in 
Santpoort-Noord.
Ineke schildert al vanaf haar 
prille jeugd. De eerste schil-
derlessen met olieverf kreeg 
zij van haar vader.
Na intensieve aquarellessen 
van Joek Lenshoek in Haar-
lem, ontving zij de eerste Ta-
lensprijs voor een aquarel.
Ineke geeft schilder- en te-
kenles in haar atelier in Den 
Helder waar zij woont.
Naast schilderen op doek of 
papier, schildert zij ook op 
muren. Zo heeft ze op de kin-
derafdeling in het Geminizie-
kenhuis een gang van 36 m 
beschilderd.
U kunt haar werk in het In-
loophuis bewonderen tot 1 
september 2016.
Inloophuis Kennemerland, 
Wulverderlaan 51, Santpoort-
Noord. Meer informatie over 
het Inloophuis, voor (ex-)
kankerpatiënten op:
www.inloophuiskennemer-
land.nl

‘Financieel niet langer verantwoord’
Sluiting apotheek bij Spaarne 
Gasthuis in Heemstede
Heemstede - De SAHZ 
(Stichting Apotheek der 
Haarlemse Ziekenhuizen) 
apotheek, gevestigd in het 
Spaarne Gasthuis locatie 
Heemstede, sluit per 1 au-
gustus de deuren. Het be-
sluit hiertoe is genomen na-
dat er onderzoek is gedaan 
naar een effectief en effi-
ciënt gebruik van de capaci-
teit van de SAHZ-apotheken. 
Het is financieel niet langer 
verantwoord om de vestiging 

Heemstede nog langer open 
te houden. Oorzaak is het in-
middels te geringe aantal re-
cepten dat nog aangeboden 
wordt in combinatie met de 
aanwezigheid van nog vier 
apotheken in Heemstede.
Inwoners uit het verzor-
gingsgebied kunnen van-
af 1 augustus wel terecht bij 
de SAHZ-apotheek in het 
Spaarne Gasthuis, locatie 
Haarlem Zuid. Deze diensta-
potheek is 7 dagen per week, 

24 uur per dag geopend. 
Ook in het Spaarne Gasthuis 
Hoofddorp kunnen zij bij de 
SAHZ-apotheek terecht, van 
maandag tot en met vrijdag 
van 8.30 tot 21.00 uur en in 
het weekend tussen 9.30 en 
18.00 uur. Wanneer de pa-
tiënt daar toestemming voor 
heeft gegeven, kan het me-
dicatiedossier naadloos over-
genomen worden.
Zie voor informatie de websi-
te www.sahz.nl

Sssst...
Pas op,
een ree!

Regio - Wat is er leuker in 
de natuur dan met de bos-
wachter speuren naar wild 
op buitenplaats Leyduin? 
Het is nu extra spannend, 
want in deze tijd van het jaar 
worden de eerste jonge ree-
en geboren. U gaat op zoek 
naar damherten, schitte-
rende dieren. Ze laten zich 
soms prachtig bekijken. Gaat 

u mee op zondag 31 juli van 
6.00 tot 7.30 uur? Kosten be-
dragen 7,- en 3,- voor kinde-
ren tot 12 jaar. Beschermers 
betalen 4,- en 2,- voor deel-

Damhert (foto: Wil Doorn-Meijne)

name van hun kinderen tot 
12 jaar. U kunt zich aanmel-
den op www.gaatumee.nl.
Vertrekpunt is het parkeer-
terrein van Leyduin.

Parkinson?
Hou je aandacht erbij!
Regio - De Parkinson ver-
eniging organiseert in de re-
gio Kennemerland een spe-

ciale cursus voor mensen 
met de ziekte van Parkinson. 
Het accent zal liggen op een 

aandacht- en geheugentrai-
ning. De eerste bijeenkomst 
is op vrijdag 2 september in 
Haarlem. Totaal zijn er 15 bij-
eenkomsten.
Er zijn kosten aan verbonden 
die door diverse zorgverzeke-
raars wordt vergoed. (Gehe-

le cursus: 50,- voor leden van 
de vereniging en 70,- voor 
niet-leden). Voor meer infor-
matie over de vereniging en/
of de cursus www.parkinson-
vereniging.nl  Aanmelding bij 
de heer Jan de Groot  janw-
deg@hotmail.com
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‘Eigen tuin groen maken, in plaats van tegels’
Hoe meer groen in jouw
buurt, hoe beter!

Evenementen
Zaterdag 30 juli t/m vrij-
dag 5 augustus Opbouw 
Europees Kampioenschap 
Zandsculpturen. Div loca-
ties in Zandvoort. Deel-
nemers aan het werk van 
9.00-17.00 uur.
Meer informatie: 
www.zandacademie.nl of
 www.vvvzandvoort.nl.
Zondag 31 juli ontbijt bij 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138 Heemstede, 
in kader van ‘Harry Potter 
and The Cursed Child Parts 
1 en 2’. Welkom tussen 11 
en 13 uur. Toegang vrij. Het 
boek verschijnt op 18 no-
vember. Info: 023-5282472 
en www.boekhandelblok-
ker.nl

Muziek
Zaterdag 30 juli America-
na Roots Country & Blues 
concert Zandvoort. Bij het 
Wapen van Zandvoort op 
het Gasthuisplein. Met 
BBQ vooraf (wel kaarten 
nodig) va 18.00 uur. Con-
cert (gratis toegang) be-
gint om 20.00 uur.
Info: 023-7431556 of 06-
19427070.
Woensdag 3 augustus, 
concert pianiste Emily Kvit-
ko en violiste Adriana Lu-
cia Cristea. O.a. Mendels-
sohn, Brahms en Debus-
sy. Aanv. 20.30u. Lutherse 
Kerk, Witte Herenstraat 22, 
Haarlem. Toegang: 18 euro. 
Kaarten: aan de zaal en via 
TIHMS: 072-2202310.

Tentoonstellingen
Zondag 14 augustus 
Kunst uit de Haaglanden in 
De Waag en Kloostergan-
gen, beide te Haarlem. Or-
ganisator: KZOD. Uitwis-
selingsexpositie met Arti-
Brak. Zie verder:
www.kzod.nl / www.arti-
brak.nl  en Facebook.
30 juli t/m 8 oktober, 
‘Op inhoud, paralympische 
portretten’ van fotograaf 

Inge Hondebrink. Fotoga-
lerie De Gang, Grote Hout-
straat 43, Haarlem. Gra-
tis toegankelijk. Meer info: 
www.fotogaleriedegang.nl

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

T/m 21 augustus ‘Wen-
kende Verten’, digitale fo-
towerken samengesteld 
uit diverse fotografi sche 
onderdelen, van Tessa Ver-
der. Te zien bij 37PK Plat-
form voor Kunsten, Groot 
Heiligland 37 in Haarlem. 
Toegang: vrij. Info: 023-551 
84 32 en info@37pk.nl.
www.37PK.nl.

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

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

Excursies
Zondag 31 juli, 6-7.30u. 
met de boswachter op 
zoek naar reeën. Vertrek 
bij parkeerplaats Leyduin. 
Kosten van deelname: 7.- 
en 3,- (kinderen). Bescher-
mers resp 4,- en 2,-. Aan-
melden: www.gaatumee.nl

Lezingen
Zaterdag 30 juli, lezing 
door Nel Bijlmer over het 
Kennis Boek, dat ‘kosmi-
sche kennis met een ho-
ge frequentie’ bevat. Thor-
beckelaan 29, Heemstede. 
12u. Gratis toegang. Aan-
melden op 0624759460 of 
023-5338076.

AgendA140 kinderen uit zorgelijke situaties 
bij gezinnen in Noord-Holland
Regio - Europa Kinderhulp 
heeft zich ook dit jaar weer 
vol ingezet om vakantieou-
ders te vinden die kinderen 
drie weken willen opnemen 
in hun gezin voor een vakan-
tie om nooit te vergeten. Het 
betreft kinderen die opgroei-
en in zorgelijke situaties en 
die nauwelijks weten hoe het 
er in een gewoon gezin aan 
toe gaat. De kinderen ver-
blijven bij de vakantieouders 
thuis.

De kinderen ervaren dat er 
ruimte is om te spelen en 
om gewoon kind te mogen 
zijn, dat er oprechte aan-
dacht voor ze is en waar tijd 
wordt vrijgemaakt voor ze. 
Fietsen, buiten spelen, sa-
men eten, spelletjes doen, 
een boswandeling of voor-

lezen, maar vooral gewoon 
meedraaien in het gezin, ge-
woon bij u thuis. Het lijkt zo 
gewoon, maar voor deze kin-
deren is dit soort aandacht 
heel bijzonder.

Genieten van een
zorgeloze vakantie!
U kan deze kinderen tegen-
komen in de speeltuin, op 
het strand of misschien wel 
gewoon bij u in de straat. Na 
drie weken gaan ze opgela-
den naar huis met een rug-
zak vol positieve ervaringen. 
Het spreekt voor zich dat dit 
waardevol is in hun jonge 
leven, maar zeker ook voor 
hun toekomst.

Dit is de invulling voor onge-
veer 1500 kinderen die ver-
blijven bij vakantieouders in 

Nederland. Daarvan komen 
ruim 140 kinderen bij gezin-
nen in Noord-Holland. Er ko-
men kinderen uit Duitsland, 
Frankrijk, Oostenrijk en Ne-
derland.

Voor meer informatie of aan-
melding als vakantiegezin/
vakantieouder:
www.europakinderhulp.nl of 
via de heer Gert Pool op tel: 
023-5272560.

Regio - Je omringen met 
groen is goed voor je. Een 
groot aantal bomen en plan-
ten in je buurt is niet alleen 
goed voor je gezondheid en 
welzijn, het verbetert ook de 
veiligheid in je wijk én de 
waarde van je huis. Stichting 
iVerde (bewustmakeing van 
de waarde van groen in de 
samenleving) stuurt er een 
bericht over uit. Daarin stelt 
ze: Hoezo is groen gezonder? 
Het wordt vaak geroepen; 
mensen met veel groen in 
hun wijk voelen zich gezon-
der en fi tter. Maar waarom 
is dat eigenlijk zo? Het komt 
door verschillende effecten 
die groene planten en bo-
men met zich mee brengen. 
Zo zorgen bomen en plan-
ten ervoor dat je snel her-

stelt van stress en vermoeid-
heid. Ook nodigen onze na-
tuurlijke vrienden uit om lek-
ker te bewegen en makkelij-
ker sociale contacten te leg-
gen. Als klap op de vuurpijl 
wordt het microklimaat ver-
beterd door demping van de 
wind, schaduwwerking en 
het verminderen van lucht-
vochtigheid- en tempera-
tuurschommelingen. 

Huis meer waard
De aanwezigheid en nabij-
heid van parken en plant-
soenen, bos en natuur leve-
ren een meerwaarde voor je 
huis. Woningen met groen 
in de buurt zijn 4% tot 30% 
meer waard in vergelijking 
tot hetzelfde woningtype in 
een niet groene omgeving. 

In de top-50 van de beste 
buurten van Nederland, zijn 
bijvoorbeeld nauwelijks wij-
ken te vinden die niet rijk ge-
zegend zijn met bomen. Een 
goede reden om jouw buurt 
groener te maken.
 
Samen aan de slag
Waar wacht je nog op? “Zet 
meer groen in je eigen tuin 
en maak je wijk samen met 
de buren mooier. Je eigen 
tuin groen maken doe je door 
extra planten en bomen in 
plaats van tegels in je tuin te 
leggen”, aldus iVerde.
Het geeft je het echte ‘bui-
tengevoel’. De buurt groen 
maken doe je samen met de 
buren. Vaak loont het om bij 
de gemeente waar je woont, 
navraag te doen naar subsi-
die om de buurtvergroening 
te ondersteunen. Vergeet na 
het gezamenlijk groener ma-
ken van de straat, speelplaats 
of het schoolplein niet om er 
samen, met bijvoorbeeld met 
een buurt BBQ, van te genie-
ten.

Over iVerde
De stichting iVerde stelt zich 
tot doel om namens onder-
nemers te werken aan de be-
wustwording van de waarde 
van groen in de samenleving. 
Ze wil niet alleen met ‘zach-
te’, maar ook met ‘harde’ ar-
gumenten voorkomen dat 
groen een sluitpost wordt op 
de begroting van gemeenten 
en bedrijven
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 27 juli 2016

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Werkdagen van 08.30-13.00 uur en
donderdag van 17.00-19.30 uur (geopend voor alle 
producten, behalve vestigingen vanuit het buitenland).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten). 
Voor een verklaring voorgenomen huwelijk, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u altijd vooraf 
een afspraak maken. Wilt u toch ’s morgens komen? 
Bel dan 14 023.

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

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

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

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

Volg ons ook via 
Facebook of Twitter

In deze uitgave:
- Vergadering commissie
 voor bezwaarschriften

Doe mee met Burgernet!
Op 19 juli meldt de moeder van een 26-jarige 
man met een verstandelijke beperking bij 
de politie dat haar zoon al een uur weg is. Hij 
is voor het laatst gezien in de omgeving van 
het gemeentehuis. Burgernet wordt direct 
opgestart. Een burgernetdeelnemer belt met 
de meldkamer van de politie dat hij de man 
ziet lopen in wandelbos Groenendaal. Hij zal 
bij hem blijven totdat de politie er is. Gelukkig 
kan de man daarop al snel herenigd worden 
met zijn moeder.
 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband 
tussen burgers, gemeente en politie om de 
veiligheid in de woon- en werkomgeving te 
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers 
van bedrijven uit de gemeente. Word ook lid van 
Burgernet! Schrijf u in via www.mijnburgernet.nl.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Hendrik Andriessenlaan 9, nieuwbouw woning, 

wabonummer 47494, 8 juli 2016
- Lindenlaan 67, uitbreiden woonhuis, 

wabonummer 47863, ontvangen 8 juni 2016
- Nabij Cruquiushaven, de aanleg van een 

glasvezelkabel, wabonummer 47727, ontvangen 
12 juli 2016

- Timorstraat 63, het plaatsen van een dakopbouw 
met dakterras op de uitbouw, Wabonummer 
47741, ontvangen 12 juli 2016

- Oudemanslaan 5, het kappen van een den, 
wabonummer 47990, ontvangen 13 juli 2016

- J.v. Campenstraat 18, plaatsen dakkapel voor en 
achter, wabonummer 48013, ontvangen 14 juli 
2016

- Kadijk 40, het vervangen/aanpassen van twee 
bestaande bruggen t.b.v. de toegang tot kavel 
Kadijk 40, wabonummer 48137, ontvangen 14 juli 
2016

- Blekersvaartweg 19B, wijziging bestemming 
fysiotherapie naar 2 parkeerplaatsen, 
wabonummer 48270, ontvangen 15 juli 2016 

- Raadhuisstraat 44, het wijzigen van de winkelpui, 
wabonummer 44101, ontvangen 16 juni 2016

- Julianaplein 1, renovatie en herindeling 
bibliotheek en wijzigen monument, 
wabonummer 47485, ontvangen 8 juli 2016

- Julianaplein 1, afwijken bestemmingsplan gebruik 
t.b.v. kantoor en detailhandel, wabonummer 
49140, ontvangen 8 juli 2016

Aanvragen omgevingsvergunning
(uitgebreide procedure)
- Julianaplein 1, brandveilig gebruik bibliotheek 

met diverse functies, wabonummer 49137, 
ontvangen 8 juli 2016

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- W. Denijslaan 3, het verbouwen van een loggia 

tot dakkapel, wabonummer 44025
- Herenweg 101, plaatsen reclame, wabonummer 

45895

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

Verleende omgevingsvergunning
(reguliere procedures)
- Romeinlaan 45, verhogen nok en goot en 

plaatsen dakkapel op achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43929, verzonden 19 juli 2016

- Zandvoortselaan 33, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 39855, verzonden 19 
juli 2016

- Johannes Vermeerstraat 2, het vergroten van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 43580, verzonden 19 juli 2016

- Roerdomplaan 6, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 43692, verzonden 19 juli 2016

- Oudemanslaan 5, het kappen van een den, 
wabonummer 47990, verzonden 22 juli 2016

- Burgemeester Van Lennepweg 1, het doorbreken 
van een muur op de begane grond, het 
verwijderen van een wand op de eerste 
verdieping, het maken van een dakterras en 
balustrade op een uitbouw, overschrijden 
bouwhoogte met 20 cm, wabonummer 42205, 
verzonden 22 juli 2016

- Lindenlaan 49, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 44569, verzonden 
22 juli 2016

- Drenthelaan 24, het vervangen van draaideuren 
door overheaddeuren, wabonummer 48061, 
verzonden 22 juli 2016

- Kadijk 38, het uitbreiden van een woonhuis, 
wabonummer 40244, verzonden 22 juli 2016

- Lombokstraat 8, het plaatsen van een 
dakopbouw met dakkapel op het achterdakvlak 
en dakramen op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 43445, verzonden 22 juli 2016

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



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30 – 13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30 – 13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Vergadering commissie voor bezwaarschriften 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Verwijdering boot Tooropkade 

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
vergadering op donderdag 4 augustus 2016 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1:
20.00 uur  bezwaar tegen de afwijzing van een
  gehandicaptenparkeerkaart voor
  bestuurder en passagier (niet openbaar)
20.30 uur bezwaren tegen de herziening,
   terugvordering en bestuurlijke boete

  op grond van de Participatiewet
  (niet openbaar)
21.00 uur bezwaren tegen de oplegging van een
  last onder dwangsom om een
  spoorwegovergang geopend te krijgen
   en tegen de afwijzing om de
  spoorwegovergang gesloten te houden
   (Alverna) (openbaar)

Dit betreft een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda zal op dinsdag voorafgaand aan de 
datum van de hoorzitting via www.heemstede.nl 
(vergaderstukken & besluiten) beschikbaar zijn. 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

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 ambtshalve uit te schrijven uit Nederland 
uit de basisregistratie personen. 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 college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:

- Per 18-07-2016, de heer A.M. Winklaar, geboren 
op 14-03-1952, Molenwerfslaan 4.

- Per 20-07-2016, de heer S. Faramarzi, geboren op 
01-04-1968, Van ’t Hofflaan 15.

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

De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben het volgende vaartuig aangetroffen:

- een blauwe boot, genaamd Ol Giardino, 
aangemeerd aan de Tooropkade tussen ligplaats 
TRK026 en 027. Voor dit vaartuig is geen 
ligplaatsvergunning uitgegeven.

Op basis van artikel 3, lid 1 van de Verordening 

openbaar water Heemstede krijgt de eigenaar van 
dit vaartuig tot en met 14 dagen na de datum van 
deze publicatie de gelegenheid zijn vaartuig buiten 
Heemstede te brengen of een ligplaats in te nemen 
met waar dit met een verkregen vergunning wel 
is toegestaan. Als het betreffende vaartuig binnen 
deze termijn niet is verwijderd, wordt het vaartuig 
in opdracht van het college van burgemeester en 
wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 

kan de eigenaar zich melden bij bureau Handhaving 
en zijn vaartuig ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.
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