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Heemstede – De route naar 
een van de toegangspaden 
naar de Overplaats is al zo 
mooi: de Prinsenlaan, die de 
Herenweg verbindt met de 
Glipperdreef. Aan weerskan-
ten van de laan rijen bomen 
met dichtbegroeid bladerdek. 
Een mooie opmaat naar het 
bos (eigenlijk parkachtig) de 
Overplaats, dat tussen de Prin-
senlaan en Recreatiepark Lin-
naeushof ligt. Honden zijn in 
het deel grenzend aan de Prin-
senlaan niet toegestaan. Wie 
van een mooie maar niet te 
lange wandeling houdt onder 
hoge bomen die veel schaduw geven, is hier helemaal op zijn 
plaats.
Eenmaal bij het beeld de Overplaats even verder op een heuvelig 
deel kijk je prachtig op de Hartekamp.De Overplaats is een deel 
van het landgoed Hartenkamp, waar ooit de beroemde geleerde 
Linnaeus planten bestudeerde. Dit wandelbos ligt deels op een 
strandwal, biedt met gazons en opvallend veel hoogteverschil-
len. De bomen zijn er oud en eerbiedwaardig. Aldus Landschap-
Noordholland, dat eveneens een wandeling in dit bos beschrijft 
(zie: www.landschapnoordholland.nl).
Kies eens voor een wandeling in eigen woonplaats, zonder gelijk 
het bekende wandelbos Groenendaal in te duiken.

Joke van der Zee

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Heemstede -. Een gezellige en smaakvol in-
gerichte tuin bevindt zich aan de Joke Smit-
laan in Heemstede. Mies Finke stuurde de 
foto’s in.
Ze vertelt erbij:  “Hier een kijkje in onze tuin, 
er is een prachtige witte vlinderstruik waar 
verschillende soorten vlinders, hommels en 
niet te vergeten de vogels een heerlijk rust-
momentje hebben. In de loop der jaren zijn 
hier verschillende soorten rozen geplant, 
niet te vergeten de geurende rozen. Eigenijk 
bieden ze het hele seizoen kleur en geur. We 
zijn ook gek op clematissen in verschillende 
kleuren: een lust voor het oog. En dan na-
tuurlijk nu de zomerbloeiers, een bloemen-
zee… Wij genieten met volle teugen (geldt 
ook onze voor hond) van onze heerlijke tuin. 

De kleuren die je bij ons tegenkomst zijn 
wit, roze, rood en paars. 
Gunt u ons ook een blik in de (voor-) of ach-
tertuin? Stuur foto’s naar redactie@heem-
steder.nl Vertel gerust iets over de soort 
planten en inrichting waar u voor heeft ge-
kozen. Een tuin met vaste structuur of juist 
een wilde bloementuin? De tuinenwedstrijd 
van de Heemsteder duurt tot eind augustus. 
Nijssen Tuin uit Heemstede verzorgt de ju-
rering. Het kwaliteitstuincentrum aan de 
Sportlaan in Heemstede heeft mooie prijzen 
beschikbaar gesteld, hier komen ze: 

1e prijs: cadeaupas t.w.v. €100
2e prijs: cadeaupas t.w.v. €50 
3e prijs: cadeaupas t.w.v. €25

Extra prijzen:
Voor de meest bij- en vlindervriendelijke 
tuin een cadeaupas t.w.v. €50 en voor het 
mooiste balkon of terras een cadeaupas 
t.w.v. €25.
Over Nijssen Tuin Heemstede en Nijssen 
Bulbs Heemstede leest u meer via:
www.nijssentuin.nl.

Kom op, Heemstede, we weten dat er fan-
tastische tuinen zijn, doe mee!

Rustmomentjes en geurende rozen

MEER WETEN?
BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433GE
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ook 50+ van harte welkomBezorg de Heemsteder.

BEZORGERS/STERS
Vakantiebaantje?

gevraagd voor de best gelezen en best
bezorgde huis-aan-huiskrant!

Mooi Heemstede (8)
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depot
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Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809
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tel. 528 90 00

 

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

Hout-
hakkers-
steaks

6,95TRO
TS 

VAN
 DE

 KE
UR

SLA
GER

4 stuks 

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Aanhouding na
auto-inbraak Heemstede
Heemstede - De politie heeft za-
terdagnacht een auto-Inbreker 
aangehouden in de omgeving 
van de César Francklaan.
Twee auto’s die geparkeerd ston-
den op het parkeerterrein voor 
het Spaarne Gasthuis aan de Hän-
dellaan zijn opengebroken. De 
politie heeft met onder andere 

twee hondengeleiders, een po-
litiehelikopter en agenten op de 
grond gezocht naar twee ver-
dachten.
Een van hen is door de politie-
hond in de bosjes gevonden; hij 
is aangehouden. De tweede ver-
dachte is ondanks de inzet niet 
meer aangetroffen.Beeld: NieuwsFoto/Laurens Bosch

Fietsster onwel 
door drugs
Regio - Een jongedame is zon-
dagnacht op de Zeeweg onwel 
geworden tijdens het fietsen. 
Rond kwart voor een ‘s nachts 
reed zij met vrienden richting 
Haarlem, toen zij onwel werd. 

Volgens de politie is er mogelijk 
drugs in haar drankje gedaan op 
een feest waar zij kort daarvoor 
vandaan kwam. Haar vrienden 
wilden haar naar huis brengen, 
maar dat ging voortijdig fout. De 
vrouw is voor verdere zorg in het 
ziekenhuis meegenomen door 
het ambulancepersoneel. De po-
litie draagt zorg voor de fiets.

Beeld: NieuwsFoto/Laurens Bosch

Trefpunt-WIJ 
lezing IJsland
Regio - In deze lezing vertelt Di-
ana de Wild over haar vele reizen 
naar dit bijzondere eiland. U be-
kijkt de beroemdste bezienswaar-
digheden: de kokend water spui-
tende Geysir, de vulkaan Hekla tij-
dens een uitbarsting en de prach-
tige waterval van de Gullfoss.
U gaat op bezoek op een scha-
penboerderij in het zuidoosten 
van IJsland om te zien hoe het le-
ven er daar uitziet en Diana be-
schrijft wat je er als toerist voor 
over moet hebben om dit land 
te bezoeken, waarbij vastzitten in 
een sneeuwstorm en met -5 gra-
den en overnachten in een tent 
gebruikelijke gebeurtenissen zijn.
De lezing is bij WIJ Heemstede in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de op dinsdag 31 juli om 13.30 
uur. Entree €5,-. Reserveren via 
www.wijheemstede.nl of u kunt 
bellen van ma t/m do tussen 9 en 
16 uur en op vrij tussen 9 en 13 
uur: tel. (023)548 38 28.

ZOMERKRANT

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 



02 25 juli 2018

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd 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!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Opnieuw een combinatie huisnum-
mers: Zandvoortselaan 20, 22 en 24, 
waarvan 20 en 22 bovenwoningen zijn. 
Op de nrs. 20 en 22 hebben ook diver-
se ondernemers gezeten, o.a. een timmerman (1926), schoenma-
ker (1929), broodbezorger (1940), Reclamebureau Haewie (1958), 
AAW Cleaningservice (thans)..

Na de voltooiing van het hele woon/winkelblok in 1921/1922 
zaten op nummer 24 gevarieerde ondernemers. 
Timmerman J.K. Bettink zat er als eerste (adressenboek 1 janua-
ri 1923). In het Haarlems Dagblad van 10 februari 1923 wordt er 
iemand gevraagd, die bekend is met lakschrijven voor een 
Manufacturen-zaak. Op dit adres zat toen ‘Magazijn De Vlijt’ met 
allerlei modeartikelen.

Door liquidatie werd de zaak + inboedel op 26 oktober 1923 te 
koop aangeboden. Al snel komen we de ‘vleeschhouwerij’ van de 
Gebroeders Akkermans tegen. Op 16 juli 1924 wordt in het HD 
een slager leerling gevraagd. Ook op Zandvoortselaan 161 had-
den ze een slagerij.

De toenfoto is uit de tijd van de Akkermans. (archief van Rekoert/
HVHB). Ze zijn meermalen bekroond met de hoogste onder-
scheidingen. Per 1 mei 1937 werd het winkelhuis te huur aange- 
boden. Daarna zat vishandelaar N. Jak in het pand, de opening 
was op 12 mei 1937, (Een pond zalm kostte toen 70 cent per 
pond). Lang zat hij er niet.
Op 28 september 1939 werd ’s avonds ‘Pepers 2de Vleesch Paleis’ 
geopend, ook op dit adres ‘Vischhandel G. Terink Jr’. In het adres-
senboek van 1 januari 1948 wordt op nr. 24 ‘modelvleeshouwer B. 
Klingeman’ genoemd en zaten er tot in ieder geval 1975.
Sinds december 2002 zit Southern Cross op nummer 24. In 2006 
is nr. 26 toegevoegd. L’Espirance heeft er ook nog even gezeten.

De nufoto van Harry Opheikens is van 22 juli 2018, waarin duide-
lijk is dat de nummers 24 en 26 nu 1 zijn t.o.v. de toenfoto. 

Mocht u informatie over de Zandvoortselaan hebben dan kunt u 
terecht via webmaster@hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook zijn we op 
zoek naar beeldmateriaal.
Tips en opmerkingen? Bel 023-8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (7)

Huwelijken

07-07-2018
Peter P. Barten &

Helena M.A. Hooij

09-07-2018
Leonard J. Denz &

Marije Wortel

11-07-2018
Khaleq Mirzai &
Sasha R. Ayoub

18-07-2018
Dominik C. van den Eijkhof &

Monica C.H. Melis

20-07-2018
Richard F. Vos &

Linda J. Lanjouw

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand
Bomen over bomen
Moerascipres 
Toxodium 
distichum
Heemstede - Deze zeer bijzon-
dere prachtige boom, geeft bol-
vormige groene kegels 2 á 3 cm 
in verloop van de tijd worden ze 
roodbruin. De Moerascipres geeft 
met zijn Nederlandse naam al aan 
waar hij zich het beste thuis voelt.
Omdat de hoeveelheid zuurstof 
in stilstaand water beperkt is, 
vergroot hij net als mangrove de 
toevoer door middel van lucht-
wortels of pneumatoforen, die 
opschieten uit zijn wortelstelsel.
In de winter verliest de boom zijn 
naaldjes.

De Moerascipres heeft het zeker 
nu,  ook naar zijn zin met deze 
warmte temperaturen ook gedijt 
hij daar goed mee.

Hij is al in 1640 in Europa geïn-
troduceerd, ze kunnen bijzonder 
oud worden.
Herkomst zuidoosten van Noord 
Amerika en verdraagt langdurig  
onderwater te staan, een zeer sta-
biele boom.
De drieling (dat zijn deze drie) 

Ombudsteam PvdA is er 
ook voor Heemstede
Heemstede - Door de fusie van 
de PvdA-afdelingen in Zuid-Ken-
nemerland, kunnen inwoners van 
Heemstede voortaan terecht bij 
het lokale ombudsteamvan de-
ze partij. 
Iedereen, lid of geen lid, kan hier 
terecht met uiteenlopende vra-
gen. 

Deze vragen kunnen betrekking 
hebben op huisvesting, uitkering, 
inkomen of andere problemen. 
Het ombudsteam van de PvdA 
heeft goede contacten met on-
der andere de politiek, gemeen-
te, en andere organisaties. 

Heemstedenaren kunnen tijdens 
het spreekuur langskomen of 

contact opnemen met een me-
dewerker van het ombudsteam 
door te bellen met 023-7854141. 
Het spreekuur is iedere eerste 
en derde vrijdagochtend van de 
maand tussen 10.00 en 12.00 
uur in het clubhuis van de PvdA 
in Haarlem, Truus Oversteegen-
straat 169, naast de Schipholweg. 
Buiten het spreekuur is het team 
ook bereikbaar per e-mail: om-
budsteam@pvdahaarlem.nl.  

Remmelt van Veelen is coördina-
tor van het ombudsteam en voor 
Heemstede zijn raadslid Romee 
Pameijer en bestuurslid Coby 
Kroon contactpersoon. Meer in-
formatie is te vinden op haarlem.
pvda.nl/wieiswie/ombudsteam.

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 29 juli, 10u.
Oude Kerk: ds. Jan C. Bos. 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 29 juli om 10:00 uur
 Ds. Dirk Jorissen.

 Na de dienst is er koffie drinken in 
het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 26 juli, 9u. Eucharistie-
viering. Past. R. Verhaegh.

Zondag 29 juli, 10.30u.
Eucharistieviering.  Samenzang.

Past. R. Verhaegh.

www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 29 juli 10u.
o.l.v. Harrie en Elske.

www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 29 juli, 10u.
ds. Jolien Nak.

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof 
Di.   9.00 uur H.Mis  
Wo. 10.00 uur H.Mis 
Vr.  19.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.n

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 29 juli, 10u.

Ds. N. Scholten.
 

www.adventskerk.com

Gratis toegankelijk: Kofferbakmarkt 
op terrein Ford Museum
Regio - Zaterdag 28 juli wordt de 
kofferbakmarkt in Hillegom ge-
houden. Op het terrein van het 
Ford Museum, gelegen aan de 
Haarlemmerstraat 36, zijn die dag 
weer vele uitgeladen kofferbak-
ken met een diversiteit aan ge-
bruikte goederen te vinden.

Ook zonder kofferbak
Aan deze markt kan iedereen, on-
geacht het wel of niet in het bezit 
zijn van een autokofferbak, deel-
nemen. Een ideale mogelijkheid 
om overbodig huisraad, te krap-
pe kleding of uitgelezen boeken 
van de hand te doen.
De markt duurt van 9.30 tot 16.00 
uur en zowel de toegang als het 

parkeren is gratis voor bezoekers.
Voor meer informatie of reser-
veringen kunt u bellen naar or-

ganisatieburo MIKKI, 0229-24 47 
39/24 46 49. Of kijk op internet: 
www.mikki.nl.

staan op de  Broeder Josephlaan, 
samen vormen ze een enorme 
krachtige eenheid.

(Bron: Reader’s Digest)

Bijdrage: Marenka Groenhuijzen

ZIE ONZE SITE: 
HEEMSTEDER.NL

GEEN KRANT?
0251-674433
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BioMarkt en picknicken 
met wat je er koopt
Regio - Het is vakantietijd maar 
de sfeervolle BioMarkt is er wel, 
op zaterdag 4 augustus staat 
deze op het voorterrein van de 
Haarlemmer Kweektuin, ingang 
Kleverlaan 9 in Haarlem.

De markt is te bezoeken tussen 
10.00 en 15.00 uur. Je kunt er te-
recht voor allerlei biologische, 
glutenvrije of duurzaam gepro-
duceerde producten.
Bijvoorbeeld groente, brood, ge-
bak, kaas, worst, jam, honing, 
wijn, bier, olijfolie en azijn, zero 
waste verpakkingen, waterzuive-
raars en biologische ijsjes. Het is 

behalve voor je zaterdagse bood-
schappen doen op de markt ook 
een gezellige plek om wat te eten 
en te drinken.

Bij mooi weer picknickkleedje 
mee want er zijn genoeg lekkere 
ingrediënten te koop op de Bio-
Markt waar je smaakvol mee kunt 
picknicken! De BioMarkt wordt 
georganiseerd door Zelfoogst-
tuin Wij Telen Groente.

Wil je meer informatie zie: 
biomarkt@wijtelengroente.nl En 
check: www.haarlemmerkweek-
tuin.nl of www.wijtelengroente.nl

Tips en waarschuwing van Reddingsbrigade
Wat te doen bij oververhitting van het lichaam
Heemstede - Vanaf deze week 
worden tropische waarden van 
30 graden op uitgebreide schaal 
mogelijk. Het zal dan meer druk-
kend en benauwd aanvoelen.

Deze omstandigheden zorgen 
voor extra drukte op de stranden 
aan zee, in recreatiegebieden en 
bij buitenzwembaden. Reddings-
brigade Nederland waarschuwt 
voor het gevaar van oververhit-
ting en warmtestuwing in relatie 
tot zwemveiligheid.

Wat zijn de verschillen tussen 
oververhitting en warmtestu-
wing? Wat zijn de symptomen? 
Arjan van Zadelhoff, lid van de 
Medische Adviesraad van Red-
dingsbrigade Nederland, geeft 
een toelichting.

Lichaamstemperatuur
“Bij oververhitting - de medische 
term is hyperthermie - is er spra-
ke van een verhoogde lichaams-
temperatuur vanaf 38 graden Cel-
sius met bijbehorende hoofdpijn, 
spierpijn, duizeligheid, flauwval-
len, transpireren en malaise; je 
niet lekker voelen. Bij warmte-
stuwing, een ‘zonnesteek’, is er 
sprake van ernstige oververhit-
ting en een lichaamstemperatuur 
vanaf 40 graden Celsius, waarbij 

naast de eerder genoemde klach-
ten ook sprake kan zijn van bra-
ken, het ontstaan van plekken op 
de huid, bewustzijnsdaling en in-
sulten (epileptische aanvallen of 
toevallen; RN). Uiteindelijk kan 
iemand in shock raken en zelfs 
overlijden als er niet tijdig iets 
wordt gedaan.’’

Herkenning van de symptomen 
is van levensbelang. “Iemand 
die oververhit is, ziet er rood uit, 
of juist heel bleek met een kou-
de huid door hevig transpireren. 
Daarnaast heeft iemand die over-

verhit is vaak hoofdpijn en is hij of 
zij misselijk.’’

Voorkomen
Wat kunnen badgasten doen om 
deze toestanden te voorkomen? 
“Als je voelt dat je niet lekker 
wordt door de warmte of je ziet 
iemand anders niet lekker wor-
den, ga dan zelf of met die per-
soon naar een koele omgeving 
en uit de zon. Verwijder kleding 
en neem of geef diegene sport-
drank; eventueel in combinatie 
met ORS (mengsel van zouten en 
druivensuiker om op te lossen in 

water; RN). Om af te koelen, kun 
je ijszakken of koude blikjes in 
de oksels en liezen leggen. Als 
iemand suf wordt, gaat overge-
ven of een insult krijgt: bel 112 en 
geef geen eten of drinken!’’
En verder: “Smeer je goed in met 
zonnebrand, beperk zware licha-
melijke inspanning op de warm-
ste momenten van de dag. Drink 
voldoende, ook als je geen dorst 
hebt. Ga niet te lang in de zon 
zitten en let ook op anderen die 
misschien wel hulp kunnen ge-
bruiken.’’

Veiligheid
Badgasten die zich ook maar 
enigszins niet lekker voelen, 
wordt afgeraden het water in te 
gaan. Afkoelen in het water lijkt 
soms de voor de hand liggen-
de oplossing, maar het komt de 
zwemveiligheid in het geval van 
(beginnende) oververhitting of 
warmtestuwing juist niet ten 
goede. De lifeguards van de red-
dingsbrigades in het land zijn niet 
alleen opgeleid om zwemmend 
en/of varend te redden, maar te-
vens om problemen te herken-
nen en mensen door middel van 
eerste hulp bij te staan. Het ad-
vies: bel altijd 112 in het geval 
een vermoeden van gevaar be-
staat!

Achterstallig onderhoud Museum van 
de geest noopt tot verbouwen
Regio - Het architectenbureau 
Verlaan & Bouwstra is geselec-
teerd voor de verbouwing van 
het Dolhuys museum van de 
geest in Haarlem.
Het monumentale pand aan de 
Schotersingel 2 wordt de komen-
de jaren gerenoveerd en ver-
bouwd. Daarbij wordt het ach-
terstallige onderhoud aangepakt 
en komt er een nieuwe entree 
en routing door het museum. 
Tijdens de verbouwing blijft het 
Dolhuys open; wel zullen som-
mige zalen tijdelijk gesloten zijn 
in verband met de  werkzaamhe-
den.

Hans Looijen, directeur van het 
Dolhuys, is zeer verheugd met 
de keuze van Verlaan & Bouwstra: 
‘’Met een paar ingrepen wordt 
er een nieuw Dolhuys gecreëerd 
die past bij de identiteit van ons 
museum. Het is een bureau met 
lef. Bovendien heeft dit architec-
tenbureau een enorme staat van 

dienst als het gaat om monumen-
ten- restauratie; museum More in 
Ruurloo is een van hun succesvol-
le projecten. De nieuwe ingrepen 
zijn een toevoeging aan de rijke 
bouwgeschiedenis van ons mo-
numentale pand.’’ Ook Diederik 
Six, lid van de Raad van Toezicht, 
is enthousiast: ‘’In het hart van het 
complex komt een nieuw scha-
kelpunt in een eigentijdse vorm-
geving. De binnentuinen worden 
daardoor mooi verbonden.”

De gemeente Haarlem is eigenaar 
van het pand en heeft ingestemd 
met de verbouwingsplannen. On-
der voorzitterschap van de bur-
gemeester van Haarlem Jos Wie-
nen, rijksbouwmeester Floris Al-
kemade en vertegenwoordigers 
van het museum heeft de jury ge-
kozen voor Verlaan en Bouwstra. 
Het architectenbureau ziet de op-
dracht als een interessante op-
gave. ‘’We hebben bewust geko-
zen voor een transparante, eigen-

tijdse entree die een visuele ver-
binding maakt met het museum. 
De bestaande parels van dit his-
torische, monumentale complex 
worden met dit ontwerp nog be-
ter zichtbaar.’’

Het voormalige Pest en Dolhuys 
vervult al 700 jaar een rol in de 
(geestelijke) gezondheidszorg. 
Het is een van de oudste pan-
den in Haarlem. Het pand kampt 
al langere tijd met achterstallig 
onderhoud, met name door toe-
doen van de bonte knaagkever. 
Voor de renovatie moet de collec-
tie worden verwijderd. Daardoor 
ontstond de mogelijkheid om di-
rect een aantal functionele wijzi-
gingen in het pand door te voe-
ren. Zo wordt de entree van het 
museum verplaatst en komt er 
een congreszaal in het pand. Op 
die manier kan het museum, dat 
het zonder gemeentelijke subsi-
die stelt, het pand beter als muse-
um exploiteren.

Van koffiedik tot oesterzwam
Beatrixschool Haarlem aan de 
slag met de circulaire economie
Regio - Vlak voor de zomervakan-
tie hebben leden van JCI Kenne-
merland twee bijzondere gastles-
sen verzorgd in groep 4 van de 
Beatrixschool in Haarlem. Ruim 
60 leerlingen hebben tijdens een 
speciale Kennemerzwamles ge-
leerd hoe je koffiedik kan herge-
bruiken om oesterzwammen te 
kweken. De les stond in het te-
ken van de ‘circulaire economie’; 
een kringloop waarbinnen het 
hergebruik van producten en het 
behoud van hun waarde centraal 
staat.
Aan het einde van de les kregen 
alle leerlingen een growkit (em-
mer met broed en instructies), 
die ze de komende weken, of na-
dat ze weer terug zijn van vakan-
tie, kunnen gebruiken om hun ei-
gen zwammen te laten groeien. 
Even koffiedik sparen en dan lek-
ker smullen van een maaltijd met 
echte eetbare oesterzwammen! 
Of hun ouders.

Het project Kennemerzwam is 
één van de projecten van de 
community commissie van JCI 
Kennemerland en heeft als doel 
om kinderen van verschillende 
basisscholen in de regio op een 
aansprekende manier bekend te 
maken met het concept ‘circu-
laire economie’. Inmiddels heb-
ben ruim 120 kinderen de lessen 
mogen volgen. In het najaar wor-
den opnieuw gastlessen aange-
boden. Basisscholen met interes-
se kunnen zich aanmelden door 
een e-mail te sturen naar: jciken-
nemerland_secretariaat@hot-
mail.com
 
Over JCI Kennemerland
JCI Kennemerland is een vereni-
ging met circa 40 leden en maakt 
deel uit van JCI Nederland (2.500 
leden), dat op haar beurt weer is 
aangesloten bij JCI International. 
JCI staat voor Junior
Chamber International en is één 
van de grootste netwerken ter 
wereld, gelieerd aan de Verenig-
de Naties. Een belangrijk doel is 
persoonlijke ontwikkeling van 
haar leden, onder het motto ”Lea-
rning by Doing” en positieve im-
pact realiseren op de maatschap-
pij, door bijvoorbeeld partner-
ships met het Rode Kruis.
Voor meer info over JCI, kijk op: 
www.jci-kennemerland.nl
en www.jci.nl.

Vluchtauto in Aerdenhout aangetroffen
Schietincident in Zandvoort
Regio - Een man is dinsdagavond 
17 juli gewond geraakt bij een 
schietincident in Zandvoort. Even 
na zeven uur kwamen de hulp-
diensten af op een melding aan 
de Oranjestraat in de badplaats.
Het slachtoffer is gewond naar het 
ziekenhuis overgebracht. Hij was 
nog wel aanspreekbaar. Agen-
ten in kogelwerende vesten zoch-
ten in de omgeving naar de da-
der en een politiehelikopter heeft 

lange tijd de omgeving ‘gescand’. 
Niet lang daarna is in Aerdenhout 
de Teding van Berkhoutlaan om-
geving afgezet, omdat daar een 
auto aangetroffen is die vermoe-
delijk van de gevluchte dader is. 
Uiteraard is de politie op zoek te 
zijn naar getuigen van de steek-
partij en mensen die meer van 
de aan de rand van de weg aan-
getroffen auto, een witte bestel- 
auto, weten.Fo
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Elke dag genieten van je 
vakantie met daglenzen 
Heemstede - Op vakantie wil je 
onbezorgd relaxen en met een 
optimaal zicht kunnen genieten 
van zon, zee en strand. Daglen-
zen zijn ideaal voor op reis. Wie 
wil er nou geen frisse uitstraling 
hebben?

Daglenzen zijn hygienisch, je 
hoeft niet te poetsen heb je ie-
dere dag weer een frisse kijk. Je 
kunt als lenzendrager zeker ge-
nieten van een frisse duik, maar 
pas op dat je lenzen niet het ha-
zenpad kiezen tijdens een borst-
crawl-sessie. Zwem met een goed 

sluitend duikbrilletje of duik het 
water in met daglenzen, die je na 
gebruik direct vervangt. Want ja, 
met een voorraadje vakantiedag-
lenzen heb je nooit gedoe.

Desinfectiemiddelen verliezen 
hun ontsmettende kracht naar-
mate ze langer open zijn. Wij heb-
ben kleine flesjes in huis die mak-
kelijker mee te nemen zijn dan 
een grote.

Ook al ben je al lange tijd tevre-
den met je lenzen, dan nog blijft 
het van belang om je zicht te con-

dus zoek een koele spot om je fles 
lenzenvloeistof te bewaren. 
Wees welkom bij ons in de winkel. 
Wij hebben genoeg setjes dag-
lenzen klaar liggen zodat u zorge-
loos kunt genieten van de zomer.

Stefans brillen & lenzen, Binnen-
weg 114,Heemstede,
023 - 528 49 21.

troleren - zeker voordat je op va-
kantie gaat. Wij adviseren graag 
over de beste opties voor het dra-
gen van lenzen op vakantie. Een 
controleafspraak is zo gemaakt. 
Het kan nooit kwaad om de ver-
schillende mogelijkheden te ver-
kennen voordat je aan je grote (of 
kleine) avontuur begint.

Vertel ons wat je reisplannen zijn 
voor een advies op maat. Van 
daglenzen (die handzaam en ste-
riel verpakt zijn) tot ULTRA len-
zen die je ogen de hele dag door 
goed bevochtigen. De kans is 
groot dat je op vakantie gaat naar 
een fijn warm oord waar het kwik 
boven de 25 graden uitkomt. 
De bewaartemperatuur van de 
meeste vloeistoffen ligt echter 
tussen de 4 en 25 graden Celsius, 

De totale verbouwing kost 3,3 
miljoen euro en wordt gefinan-
cierd door de gemeente. De kos-
ten voor het opknappen van het 
achterstallig onderhoud worden 
geschat op 1,7 miljoen euro. De-
ze zijn gedekt door de gemeen-
telijke reserve voor achterstallig 
onderhoud en de gereserveerde 
kosten voor onderhoud in 2018 
en 2019. Daarnaast is er een kre-
diet van 1,6 miljoen euro gere-
serveerd voor de architect, aan-
nemer, projectmanagement en 
de verbeteringen aan het pand, 
waaronder de nieuwe entree en 
de routing door het museum.  De 
verwachting is dat de werkzaam-
heden eind 2019 zijn afgerond.
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Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

26 juli
  Themamaaltijd Eethuis de Lui-
fel ‘Midzomermaaltijd’. Aan 
tafel tussen 17.15-18u. Kos-
ten: €10,25. Reserveren, via 
www.wijheemstede.nl of 023-
5483828, tot uiterlijk 10.00 uur 
op de dag zelf. Eethuis de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede.

28 juli
  Koff erbakmarkt, Haarlemmer-
straat 36 te Hillegom. 9.30-16u. 
Toegang en parkeren zijn gra-
tis. Info: Organisatieburo MIK-
KI, 0229-24 47 39/24 46 49. Of: 
www.mikki.nl.

4 augustus
  BioMarkt, voorterrein van de 
Haarlemmer Kweektuin, Kle-
verlaan 9, Haarlem. Van 10 tot 
15 uur. Biologische, glutenvrije 
of duurzaam geproduceerde 
producten. Info: biomarkt@
wijtelengroente.nl en www.
haarlemmerkweektuin.nl.

29 juli
  10.000 stappenwandeling 
in Heemstede vanaf SportP-
laza in de Sportparklaan 
Heemstede. Start: 10u.
Aanmelden niet nodig, geen 
kosten. Info: Ellen Zwarter, 06-
45344593. Team Sportservice 
Noord-Holland is initiator van 
dit evenement.

29 augustus
  Busexcursie Modeltuinen Ap-
peltern en rondvaart de Gou-

▲

den Ham. De dag sluit met een 
bezoek aan Wijngaard de Klei-
ne Heerlijkheid. De kosten zijn: 
€ 73,25, incl busreis, koffi  e met 
appelgebak, entree Modeltui-
nen, lunch, rondvaart en rond-
leiding wijngaard. Inschrijven 
kan tot 7 augustus d.m.v. be-
talen bij de receptie van WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Voor al de 
excursies geldt dat u goed ter 
been moet zijn.

12 september
  Open Dag & Cursusmarkt van 
15.00 – 20.30 uur bij WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 
96, Heemstede. 

TENTOONSTELLINGEN

T/m 26 augustus
  ‘Kleur bekennen’, expositie van 
Trudie Noordermeer in hui-
ze Bosbeek, Glipperdreef 209, 
Heemstede. Melden bij de re-
ceptie. 9.30-16u. Info: www.
trudienoordermeer.exto.nl.

Heemstede – De Heemsteder is maar wat blij met het team van 
correspondenten dat regelmatig - zo niet wekelijks - voor de 
krant schrijft. Uiteenlopende onderwerpen, interessant, ontroe-
rend, sportief... ze schrikken nergens voor terug, deze drie man-
nen en vrouw die het team van schrijvers vormen. Raadsverga-
deringen worden bezocht, evenementen, uitvoerende arties-
ten of gewoon een inwoner van Heemstede die iets te vertellen 
heeft. Zij maken de krant lezenswaardig. Bladmanager Joke van 
der Zee brengt dan ook graag een bezoekje aan ze en waar kun 
je dat deze dagen beter doen dan op een terras.

Joke van der Zee

Het schrijversteam

Van links naar rechts Ton van den Brink, Bart Jonker,
Joke van der Zee, Eric van Westerloo en Mirjam Goossens.

DE HEEMSTEDER OP BEZOEK BIJ...

Zomerpoëziewedstrijd
Heemstede - De oproep mee te doen aan de Zomerpoëziewed-
strijd slaat aan! Diverse gedichten zijn binnengekomen. Ook de 
stijl van de inzenders is divers. Dat is nu juist het leuke ervan.
Zoveel mensen zoveel smaken zegt men maar vraag een aantal 
personen hun gevoel te verwoorden in een gedicht dan zijn de 
resultaten ook uiteenlopend. Een gedicht vertelt een beetje hoe 
je bent… Schrijft de een op rijm in bloemrijke taal, de ander ver-
taalt gevoelens misschien liever in een kort maar krachtig ge-
dicht. Soberheid, melodie, woorden die niet vaak meer worden 
gebruikt… allemaal passend in de poëzie. Een grappige lime-
rick, gevoelig sonet, haiku of ode aan een verborgen liefde. Het 
kan allemaal! Er zijn twee voorwaarden voor inzenders: houd je 
aan de 16 regels en aan het thema ‘zomer’. Stuur je gedicht naar
redactie@heemsteder.nl.
De mooiste gedichten worden geplaatst. Deze week:

Ontmoeting
Al weet ik op voorhand
Dat zij overrompelend zal verschijnen
Wetten zijn niet altijd vaste lijnen
Ergens na de lente omhelst zij mijn land

Zelfs dit klassieke liefdesgedicht
Laat haar sprankelende volheid ongerijmd
Slechts een beetje krijg ik ons gelijmd
En zij toont een deel van haar gezicht

Want haar volle bloei die overmand
Met een zinderend kleurboeket 
En haar intieme warmte maakt mij lomer

Mijn schrijver houdt ternauwernood stand
In dit overweldigend vurige duet
En zingt onze zomer.

Hans Hoekendijk

TOUR D’HEEMSTEDE   (deel 3)

Heemstede – Het is nog steeds 
boff en met het zomerweer 
en het stralende zonnetje. Al-
weer de derde etappe voor het 
redactiepeloton, dat de Tour 
d’Heemsteder met veel plezier 
rijdt. Deze keer zoeken we wat 
verkoeling, door langs de Ring-
vaart en het Spaarne te fi etsen.
We starten onze ’tour’ aan de pa-
ralelweg bij HBC, aan de Cruqui-
usweg en we fi etsen richting het 
markante Cruquiusgemaal, waar 
we linksaf slaan, de Cruquius-
dijk op. Over de Ringvaart willen 
we de oversteek met het pontje 
‘de Stroomboot’ maken. Die staat 
er nog niet, dus genieten we op 
deze warme dag nog even snel 
van een van een koele versnape-
ring op het terras van Theehuis 
Cruquius.

Daarna gaan we met volle moed 
aan boord van het pontje. De 
oversteek is gratis, maar een vrij-
willige bijdrage wordt altijd op 
prijs gesteld. We genieten op het 
water van een verkoelend bries-
je en het uitzicht. Het is druk op 
het water, met allerlei bootjes. Als 
het pontje ons heeft afgezet aan 
de overkant gaan we niet recht-
door, maar maken we eerst een 

Via Cruquius en het pontje
naar de achterkant van het Spaarne

lus door rechtsaf te slaan naar 
de Hommeldijk, richting molen 
de Hommel. De molen met daar-
achter de Molenplas is een prach-
tig Oer-Hollands plaatje. We ver-
volgen de Hommeldijk en slaan 
linksaf De Lage Kadijk op. Via dit 
pad komen we uit op de Zuid 
Schalkwijkerweg, die evenwij-
dig loopt met het Jaagpad aan 
het Spaarne. We slaan rechtsaf de 
Zuid Schalkwijkerweg op. Dit is 
een prachtig pittoresk stukje met 
monumentale boerderijtjes en 
huisjes, die gefl ankeerd worden 
door grote struiken hortensia’s 
in bonte kleuren. We zijn niet de 
enigen die het fi etspad bevolken, 
er is veel fi etstoerisme. En dat is 
niet zo gek, want het is een heer-
lijke dag om te gaan fi etsen. We 
komen ook allerlei soorten fi et-
sen tegen: bakfi etsen, ligfi etsen, 
e-bikes, enzovoort. Bij de split-
sing Zwemmerslaan houden we 
links aan om de Zuid-Schalkwij-
kerweg te vervolgen. Rechts van 
ons wel een heel bijzondere boer-
derij: er staan allerlei soorten aan-
spanningen in de wei, een soort 
open rijtuigjes. Daarnaast tref-
fen we hier een lama aan, die ons 
een beetje verbaasd aankijkt. We 
fi etsen het tunneltje onderdoor 

en vervolgen de Zuid Schalkwij-
kerweg, deze keer met links van 
ons het Spaarne, met weder-
om veel watertoerisme. We fi et-
sen door naar de Rustenburger-
brug. Het fi etspad gaat hier eerst 
onderdoor. Dan maken we een 
bocht naar rechts en fi etsen de 
Rustenburgerbrug over. We hou-
den links aan en volgen de Bui-
tenrustlaan, langs de oude Ma-
riastichting. Bij de verkeerslich-
ten gaan we linksaf de Kleine 
Houtweg op en rijden we door 
het schaduwrijke groen van de 
Haarlemmerhout. Bij de split-
sing Vijverlaan, slaan we rechtsaf 
de Churchilllaan op, een prachti-
ge villawijk. Op gegeven moment 
gaan we links de Willem de Zwij-
gerlaan op, die overgaat in de 
Pieter de Hooghstraat, binnen de 
Heemsteedse gemeentegrenzen. 
Via de Wagnerkade steken we de
César Francklaan over en ver-
volgen we de Wagnerkade. Aan 
het eind slaan we rechtsaf de
Johan Wagenaarlaan op. Bij de 
verkeerslichten fi etsen we linksaf 
de Heemsteedse Dreef op om te-
rug te fi etsen naar het beginpunt 
aan de Cruquiusweg.

Bart Jonker

Het Cruquiusgemaal. Molen de Hommel.

Spaarne. Zuid Schalkwijkerweg.

Pontje de Stroomboot.

Zuid Schalkwijkerweg.

Foto’s: Bart Jonker Productions

GroenLinks roept bewoners van Heemstede op om bezwaar 
te maken tegen de plannen van de Duinpolderweg
Heemstede - Gedeputeerde Sta-
ten van Zuid-Holland en Noord-
Holland hebben de ‘Midden’ va-
riant als voorkeurstracé gekozen 
voor de Duinpolderweg.  Heem-
stede zal door deze keuze meer 
doorgaand verkeer te verwerken 
krijgen, met name over de Heren-
weg. Uit de verkeersstudie, een 
onderdeel van de MER (Milieu-
eff ectrapportage) ter onderbou-
wing van de tracé keuze, blijkt 
dat het verkeer op de Herenweg 
in Bennebroek toeneemt. Op mi-
raculeuze wijze stopt deze ver-
keerstoename precies bij de ge-
meentegrens van Heemstede. 
Het  lijkt er op dat Heemstede in 
zijn geheel niet is meegenomen 
in het verkeersonderzoek. 
Redenen om aan te nemen dat 

het verkeer op de Herenweg in 
Heemstede toeneemt zijn dat 
verkeer uit Haarlem, Zandvoort, 
Bloemendaal en Velsen eerder 
binnendoor naar de A4 zal rijden 
als er fi le staat op de A9 (wat in 
de spits altijd het geval is). Om-
dat Oost West verbindingen naar 
Heemstede en Haarlem ook vol 
staan met fi les, zoals de N201 bij 
Cruquius, zullen automobilisten 
uit het zuiden voor de Herenweg 
kiezen in plaats van voor de A4.

Als de Herenweg in Heemste-
de volstroomt heeft dit negatie-
ve gevolgen, zoals meer geluids-
overlast en meer fi jn stof,  voor:
1.  De leefbaarheid in de aanlig-

gende wijken, als de Rivieren-
buurt en de Geleerdenwijk;

2.  De doorstroming op de krui-
sing Zandvoortselaan, Lanck-
horstlaan, Herenweg. Deze 
kruising zal nog drukker wor-
den, waardoor ook het ver-
keer in de Zandvoortselaan 
en Lanckhorstlaan stil komt te 
staan;

3.  De Oost-West verbindingen 
voor voetgangers en fi etsers 
in Heemstede. Op de Heren-
weg zal autoverkeer voorrang 
krijgen om de doorstroming 
te kunnen waarborgen;

4.  Het realiseren van (toekomsti-
ge) groene verbindingszones 
tussen het Groenendaalsebos, 
Manpadslaan en Leyduin. 

Voor Heemstede is er nog één 
kans om te voorkomen dat we 

een nog groter regionaal ver-
keersknooppunt worden. In sep-
tember wordt er een defi nitief 
tracé gekozen. Daarvóór is er op 
7 september een gezamenlijke 
hoorzitting in de Statenzaal van 
het provinciehuis van Zuid-Hol-
land, Zuid Hollandplein 1 in Den 
Haag. 
Als u de leefbaarheid in Heem-
stede van belangrijk vindt, meldt 
u dan aan om in te spreken vóór 
27 augustus. Het formulier om dit 
te kunnen doen kunt u opvragen 
bij:
statengriffie@noord-holland.nl.  
U kunt ook uw bezwaren per E-
mail of brief kenbaar maken: Sta-
tengriffi  e Noord-Holland, o.v.v. 
Hoorzitting Duinpolderweg, 
Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.

In Memoriam:
HBB raadslid Coline Flentrop

Op 17 juli overleed HBB raads-
lid Coline Flentrop. Coline Flen-
trop trad in mei 2018 toe tot de 
Heemsteedse gemeenteraad. 
Als nummer acht op de kan-
didatenlijst werd ze net niet
direct gekozen. Doordat Anne-
lies van der Have de post van 
wethouder  aanvaardde kwam 
Flentrop alsnog in de raad.

Ze had er echt zin in verklaarde 
zij nog monter in mei. Ze had 
zich het afgelopen jaar goed 
voorbereid door vergaderin-
gen te bezoeken en stukken 
door te lezen.

Na de eerder overwonnen ernstige ziekte, stond na haar volle-
dige genezing, de weg open om een nieuwe stap in haar carriè-
re te zetten.

Precies een maand kon zij deelnemen aan de vergaderingen, om 
vervolgens eind juni te moeten terugtreden. Haar ziekte kwam 
geheel onverwacht in alle hevigheid terug.  Het werk als raadslid 
werd haar onmogelijk. 

Onder grote belangstelling, waaronder collega raadsleden, wet-
houders en de burgemeester is Coline Flentrop op 23 juli op 
de algemene begraafplaats aan de Heemsteedse aarde toever-
trouwd. 

Coline Flentrop werd 63 jaar.

T/m 31 augustus
  14-tal kunstenaars (KZOD) ex-
poseren onder thema ‘Visioe-
nen’. Kloostergangen vh stad-
huis Haarlem, Grote Markt 2. 
Info: www.kzod.nl.

T/m 1 oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Pa-
tisserie (tearoom) ‘Vervui-
ling en bewustwording oce-
anen’. Aandacht voor goed 
doel ‘The Ocean Cleanup’. Info:
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’. 



Voor de allerjongsten
Verhalenvertellers in de bossen bij Duin en Kruidberg
Regio - Op donderdag 26 juli kun 
je in Nationaal Park Zuid-Kenne-
merland komen luisteren naar 
verhalenvertellers Maya Plas en 
Nico van den Raad van De Blau-
we Kom. De boswachter brengt 
je naar een geheime plek in het 
bos bij Duin en Kruidberg (Sant-
poord-Noord) waar je kunt luiste-
ren naar de mooiste verhalen!
‘s Ochtends vertellen verhalen-
vertellers Maya en Nico voor kin-
deren vanaf 3 jaar een verhaal 
over een ongehoorzaam hertje en 
een verdwaald jongetje en over 
een bruine beer die graag een 
knuff elbeer wil zijn. ’s Middags 
vertellen zij voor kinderen vanaf 6 
jaar verhalen over de wind, de sei-
zoenen en een nieuwsgierig jon-
getje en over een kleine slimme 
kat en een luie hond. Neem een 

klapstoeltje of kussentje en iets 
lekkers te eten of drinken mee en 
kom gezellig luisteren!
De tijden zijn:
10.30-11.15 uur verhalen voor 
kinderen van 3+ en van 13.30-
15.00 uur verhalen voor kinde-
ren van 6+. Kosten: €7 voor niet-
leden van Natuurmonumenten, 
€4 voor leden.

Mensen kunnen zich aanmelden 
via de activiteitenagenda op de 
website van Natuurmonumenten:
www.natuurmonumenten.nl/
agenda Verzamelen op de par-
keerplaats bij de ingang van na-
tuurgebied Duin en Kruidberg 
(tegenover Hoeve Duin en Kruid-
berg). De boswachter loopt daar-
na met de groep naar de plek van 
de voorstelling.

Huurwoningzoekenden nu toegang 
tot veel groter gebied
Regio - Met ingang van 27 no-
vember 2018 bieden de woning-
corporaties in Beverwijk, Velsen 
en Zuid-Kennemerland (Brede-
rode Wonen, De Key, Elan Wo-
nen, Pré Wonen, Velison Wonen, 
Ymere, Woningbedrijf Velsen en 
Woonzorg Nederland) hun wo-
ningen aan via één website: 
www.mijnwoonservice.nl.

Het is nu al zo dat iedereen zelf 
kan kiezen in welke gemeente hij 
wil wonen. In de praktijk kan dat 
betekenen dat er meerdere in-
schrijvingen nodig zijn. Voor wo-
ningzoekenden is dat onover-
zichtelijk. Ook brengt het extra 
kosten met zich mee. Nu de cor-
poraties kiezen voor één systeem, 
krijgen de woningzoekenden 
voor één bedrag toegang tot de 
huurwoningen in een veel groter 
gebied.

Verschillen per regio
De corporaties voegen de ver-
schillende systemen samen. Daar-
om is de overgang niet voor elke 
woningzoekende gelijk. Voor de 
woningzoekenden die ingeschre-

Het Noordzeekanaal. Precies het midden tussen de diverse gebieden waar 
woningzoekenden nu een huis kunnen zoeken.

Foto: Dirk van Reijendam (Noordersluis)

ven staan bij WonenInVelsen en 
Pré Wonen Beverwijk/Heemskerk 
betekent het een overstap naar 
mijnwoonservice.nl. Zij worden 
persoonlijk geïnformeerd over 
welke stappen zij moeten zetten 
om met behoud van inschrijfduur 
of duur van de langstlopende op-

tie over te gaan naar het nieuwe 
systeem. Voor de woningzoeken-
den die staan ingeschreven bij 
mijnwoonservice.nl verandert er 
niets. Natuurlijk ontvangen ook 
zij persoonlijk informatie over de 
aansluiting van Beverwijk en Vel-
sen.

Heemstede - Begin de-
ze week heeft een aan-
tal ‘suppers’  afval uit het 
water in de haven van 
Heemstede gehaald. Zij 
deden dit al ‘suppend’. 
De actie kwam af van 
Tuday Sports. Al het vuil 
uit de sloten en kanalen 
rondom de haven is er-
uit gevist.
Goede actie!

Schup ’m schoon WIJ Heemstede Lieven de Key en
Res Nova gaan verhuizen naar Plein1!
Heemstede - Aan de Lieven de 
Keylaan in het gebouw van WIJ 
Heemstede worden veel activitei-
ten voor senioren georganiseerd.  
Ook kunt u hier terecht voor een 
scala aan diensten. Nu nog aan de 
Lieven de Keylaan, maar vanaf 6 
augustus in het verbouwde pand 
aan het Julianaplein 1 in Heem-
stede biedt WIJ Heemstede hulp 
voor senioren die er voor zorgt 
dat zij zelfstandig thuis kunnen 
blijven wonen. Zoals de de klus-
senbank, fi nancieel administra-
tieve ondersteuning, computer-
hulp, hulp bij het invullen van de 
belastingaangifte en administra-
tieve thuishulp. 
Als u alleen woont, en behoef-
te hebt aan veiligheid en con-
tact, kunt u gebruik maken van 
de telefooncirkel. Voor ouderen 
die niet meer met het openbaar 
vervoer kunnen reizen en/of voor 

wie de kosten van taxivervoer be-
zwaarlijk zijn, is er het vrijwilli-
gersvervoer. Vrijwilligers rijden 
u dan met hun eigen auto naar 
de kapper, het ziekenhuis, fami-
lie, huisarts, zwembad of de dag-
opvang. Met de spiksplinternieu-
we bus kunt u met een dagtocht-
je mee. U wordt thuis opgehaald 
en aan het einde van de middag 
weer afgezet. Ook is er een pedi-
cure aanwezig en kunt u terecht 
voor een rijbewijskeuring. 
Bij De Sociëteit voor ouderen 
kunt u iedere woensdagmorgen 
een kopje koffi  e of thee drinken 
vanaf 10.00 uur. Oók in de zo-
mervakantie gaat de Sociëteit ge-
woon door! Soms is er een korte 
lezing of een speciale ‘Gouwe Ou-
we’fi lm. U gaat een keer zingen, 
een presentatie van Toscane be-
kijken, afhankelijk van het weer 
en waar de groep zin in heeft. 

Na afl oop kan er gezamenlijk ge-
luncht worden, bij mooi weer in 
de tuin. Vanaf woensdag 15 au-
gustus kunt u voor de Sociëteit 
op Plein1 terecht.
Voor informatie over alle boven-
staande activiteiten kunt u bellen 
met 023-528 85 10.
Openingstijden WIJ Heemstede 
Plein1: maandag t/m donderdag 
9.00-17.00 uur en vrijdag 9.00-
13.00 uur. Tel: 023-528 85 10, e-
mail: dienstverlening@wijheem-
stede.nl (ook voor de Sociëteit en 
bustochtjes).
Ook de locatie Res Novaplein van 
WIJ Heemstede, waar het maat-
schappelijk werk zit, gaat vanaf 
eind juli verhuizen naar Plein1. 
Voor het maatschappelijk werk 
blijven de openingstijden en con-
tact informatie hetzelfde. Kijkt u 
hiervoor op de website:
www.wijheemstede.nl.

Een reactie die inhaakt op het artikel van vorige week over 
het gevaarlijke ‘brug klimmen’ op de brug over Mozartkade.

Ik heb al diverse malen (sinds mei j.l.) naar de gemeente 
(handhaving) berichten en foto’s gestuurd van levensgevaar-
lijke situaties op die brug waar vaak jonge kinderen tot bo-
venop de brug klimmen en als een soort ‘Christus fi guur’ bo-
venop staan te balanceren. Je moet er niet aan denken dat ze 
naar beneden vallen (op wegdek of houten dukdalven) voor-
dat ze zelf het water in springen. Handhaving reageerde re-
delijk laconiek. “Ja, het is gevaarlijk maar we kunnen er moei-
lijk de hele dag naast gaan staan. Wij zullen de jongeren re-
gelmatig toespreken op het gevaar”.

Tot nu toe heeft dat weinig eff ect want het gebeurt nog re-
gelmatig dat ze tot bovenop de brug klimmen. Ik heb de ge-
meente geschreven dat die brug een drukke kruising is van 
fi etsers, scooters  en veel boten. Het is ieder zijn eigen ver-
antwoordelijkheid om van die brug af te springen maar er 
ontstaan vaak toch hele gevaarlijke situaties, met name bij 
heel mooi weer een in de (drukke) weekenden. 

Ik weet niet of gemeente ambtenaren ook de Heemsteder 
lezen maar het zou goed zijn als er duidelijker bij de jonge-
ren wordt aangegeven dat die brug sowieso een gevaarlijke 
plek is maar dat het tot bovenop klimmen helemaal levens-
gevaarlijk is en het ook gevaarlijke situaties oplevert voor de 
passerende fi etsers, scooters en boten.

J. Huner, Heemstede

LEZERSPOST
Waaghalzerij op Kwakelbrug

Regio - De Tuinen van Appeltern 
is een Nederlands complex van 
modeltuinen dat zich sinds 1988 
bevindt in de Gelderse plaats Ap-
peltern, nabij Nijmegen in het 
Land van Maas en Waal. Het com-
plex bestaat uit 200 voorbeeld-
tuinen die deels zijn ontwor-
pen door initiatienemer en ho-
venier Ben van Ooijen en deels 
door tuinontwerpers, schrijvers 
van tuinboeken en tuinarchitec-
ten. Het park biedt u een gezel-
lig dagje uit. De dag start met 
koffi  e met gebak. U kunt hier-
na op eigen gelegenheid de mo-
deltuinen bezoeken. Om 12.30 
uur kunt u aanschuiven voor de 
lunch. Na afl oop gaat de groep 
met de bus naar de rondvaart-
boot om te gaan genieten van 
een mooie tocht door een prach-
tig  natuurgebied!

Rondvaart Gouden Ham
Een rondvaart van bijna 2 uur 
langs mooie natuur en over de 
Maas in recreatiegebied De Gou-
den Ham. We passeren pittores-
ke plaatsjes als Maasbommel, 
Megen en Appeltern. Onderweg 
geeft de kapitein uitleg over de 
bezienswaardigheden.

Wijngaard De Kleine Heerlijkheid
We besluiten de dag met een 
bezoek aan Wijngaard de Klei-
ne Heerlijkheid waar u hartelijk 
zal worden ontvangen voor een 
rondleiding. De Wijngaard be-
vindt zich op een unieke locatie. 
De eigenaars zullen u met veel 
plezier alles vertellen over wijn-
bouw in Nederland. Na de rond-
leiding drinkt u een glas wijn of 
druivensap afkomstig uit de Wijn-
gaard en kunt u genieten van een 
rundvleessalade. Voor de busex-
cursie gaat u verzamelen om 8.00 
uur bij WIJ Heemstede de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. De 
kosten zijn: € 73,25, inclusief bus-
reis, koffi  e met appelgebak, en-
tree Modeltuinen, lunch, rond-
vaart en rondleiding wijngaard. 
Inschrijven kan tot 7 augustus 
2018 d.m.v. betalen bij de recep-
tie van WIJ Heemstede in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. U 
ontvangt een bewijs van inschrij-
ving. Voor al de excursies geldt 
dat u goed ter been moet zijn.

Busexcursie
WIJ Heemstede
29 augustus

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen 
kunt u opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@
heemstede.nl. U ontvangt ze dan per e-mail. Voor 
informatie kunt u bellen met de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht via telefoonnummer (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de 
aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(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. Als dit kan, wordt dit apart vermeld.. 

Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. Dit kan tot en met 6 
weken na publicatie. Uw zienswijze kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken bij reguliere procedure
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. U kunt 
deze 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 aantekenen bij uitgebreide procedure
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na 
verzenddatum van een besluit (zie verleende 
omgevingsvergunningen) 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 ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
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 op 
Facebook en Twitter

Iets melden?
Ga naar heemstede.nl/meldpunt

Omgevings-
vergunningen

Verwijdering 
gemeentelijke boom 
Struyckenlaan 19-21

Hoorzitting commissie voor bezwaarschriften 

Ontheffing Bouwbesluit voor werktijden 
Ankerkade 35 tot en met 61 (oneven)

Verwijderde fietswrakken 

Aanvragen omgevingsvergunningen
- Irislaan 11, uitbreiden woonhuis,  

wabonummer 309302, ontvangen 12 juli 
2018

- Raadhuisstraat 65a + 67, constructieve 
wijziging tussen 2 winkelpanden,  
wabonummer 306924, ontvangen 7 juli 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

De afdeling Bouw- en woningtoezicht heeft 
geconstateerd dat voor de aangevraagde 
uitbreiding voor Irislaan 11 geen 
omgevingsvergunning vereist is. We nemen 
deze aanvraag daarom niet in behandeling. 

- 1 veldesdoorn, (deze zaailing verdrukt de 
ernaast staande meelbessen, geen herplant)

Reageren
Direct-belanghebbenden kunnen tot en met 
8 augustus 2018 reageren via gemeente@
heemstede.nl of telefonisch via (023) 548 57 
78. Deze publicatie is een aankondiging van 
feitelijk handelen, waarop geen mogelijkheid 
tot bezwaar is.

De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 2 augustus 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
- 20.00 uur: bezwaar tegen de afwijzing van 

bijzondere bijstand (niet openbaar)
- 20.30 uur : bezwaar tegen een verleende 

omgevingsvergunning voor de 
nieuwbouw van 62 woningen aan de Ir. 
Lelylaan en Cruquiusweg (openbaar)

- 21.00 uur:  bezwaar tegen een voorlopige 
subsidie 2018 (openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De 
definitieve agenda is beschikbaar op 
dinsdag voorafgaand aan de datum van de 
hoorzitting via gemeenteraad.heemstede.nl 
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Op 16 juli 2018 ontvingen wij het verzoek 
om voor de bouwwerkzaamheden aan de 
Ankerkade 35 tot en met 61 (oneven) af te 
mogen wijken van de gestelde werktijden 
voor bouw- en sloopwerkzaamheden in het 
Bouwbesluit. Volgens artikel 8.3, eerste en 
tweede lid van het Bouwbesluit mogen bouw- 
en sloopwerkzaamheden uitsluitend tussen 
7.00 uur en 19.00 uur worden uitgevoerd. 

Volgens het derde lid kan het college een 
ontheffing verlenen en daarmee toestemming 
geven buiten deze tijden werkzaamheden uit 
te voeren. 

Het college van B&W heeft ontheffing 
verleend voor de volgende werktijden:
- Woensdag 25 juli van 06.00 uur tot 
 00.00 uur 

In opdracht van burgemeester en 
wethouders zijn op 28 juni 2018 
onderstaande fietswrakken (met platte 
banden) verwijderd:
- Binnenweg, ter hoogte van 31: een zwarte 

herenfiets, merk Rivel
- Binnenweg, ter hoogte van 134: een 

paarse herenfiets, merk Gazelle
- Binnenweg, ter hoogte van 148: een 

zwarte herenfiets, merk BSP
- Binnenweg, ter hoogte van 207: een 

blauwe herenfiets, merk Gazelle
- Hendrik Peeperkornstraat, ter hoogte van 

29: een paarse herenfiets, merkloos

- Koediefslaan, ter hoogte van 21: een 
blauwe damesfiets, merk Sparta

- Jan van Goyenstraat, ter hoogte van 25: 
een zwarte damesfiets, merk Zyssler

De fietsen zijn opgeslagen voor een periode 
van maximaal 13 weken na verwijdering. 
Binnen deze periode kan de eigenaar zich 
melden bij bureau Handhaving en zijn fiets 
ophalen tegen betaling van de gemaakte 
kosten.
Hebt u vragen over deze publicatie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via 
het algemene telefoonnummer 14 023.

Droogtestress in de openbare ruimte
De aanhoudende droogte krijgt zichtbare 
gevolgen in de openbare ruimte. Wat doet 
de gemeente eraan?

Van groen naar geel
Bomen en heesters die niet voldoende 
water uit de grond kunnen opnemen, 
laten als reactie spontaan hun blad vallen 
of vertonen al herfstkleuren. Ook gazons 
worden geel. De natuur gaat hiermee in de 
overlevingsstand. 
De gemeente geeft water uit sloten en 
vaarten aan de meest recent geplante 
bomen en heesters. Elke werkdag rijdt 
hiervoor een waterwagen rond. 

Fietspaden
Een ander probleem zijn de fietspaden 
met tegels zoals langs de Leidsevaartweg 
en Sportparklaan. Door de langdurige 
inwerking van de zon op de betonnen 
tegels is het onderliggende zand sterk 
uitgedroogd. Het gevolg is dat de tegels 
gaan loskomen van het zand en gaan 
‘dansen’. De gemeente besproeit bij wijze 
van proef deze fietspaden met water uit 
sloten en vaarten een hoopt hiermee 
schade te kunnen beperken.

Losse stoeptegels
Ook in woonwijken zie je steeds vaker losse, 
opstaande stoeptegels. Heemstede is rijk 
aan straten met laanbomen. Hier zoeken de 
boomwortels steeds oppervlakkiger naar 
water. Dit is een natuurlijke reactie van een 
boom als dieper in de grond geen water 
meer beschikbaar is. Daardoor heeft de 
gemeente meer meldingen gekregen over 
opstaande tegels. Hou rekening met een 
langere afhandeltijd.

- Donderdag 26 juli van 00.00 uur tot 07.00 uur

De ontheffing geldt voor het storten en 
vlinderen van de keldervloer op het niveau -2.
Het vlinderen moet starten binnen een 
bepaalde tijd na het storten van het beton 
en kan niet binnen de reguliere werktijden 
plaatsvinden.




