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Heemstede -“Bij ons in de 
Schouwbroekerstraat 12 
is het een oase van bloe-
men en doorkijkjes”, aldus 
de familie Stam in de be-
geleidende mail bij de fo-
to’s van hun tuin. Die ziet 
er zeer verzorgd uit, daar 
wordt met passie gewerkt, 
dat zie je zó! De hedera-
bogen zorgen dat de vele 
bloeiende planten in allerlei 
kleuren goed voor de dag 
komen. Naast hortensia en 
geranium zijn er terrasplan-
ten te zien. Gewaagd qua 
kleurstelling om paars met 
oranje te combineren maar 
tegen de witte buitenmuur 
en het mooi bijgehouden 
gazon komen de tinten juist 
goed uit. Je moet ook eens 
durven met heel veel kleur! 
Daarnaast is het hier “heer-
lijk vertoeven van ‘s mor-
gens vroeg tot ‘s avonds 
laat”, sluit de inzender van 
de tuinfoto af en daar kun-
nen wij ons heel veel bij 
voorstellen. 
Ook zo tevreden met uw 
tuin(tje)? Stuur uw foto 
naar: redactie@heemste-

der.nl Alle gekozen tuinen 
komen eveneens op
www.heemsteder.nl en onze 
Facebookpagina.
Let ook op de sites van spon-
sor Tuincentrum De Oostein-
de:
www.deoosteinde.nl en Fa-
cebook en bezoek de filia-

len aan de Zandlaan 
Hillegom, grens Ben-
nebroek en Vijfhuizen, 
grens Vijfhuizen.
De drie winnaars wor-
den in september ge-
kozen en blijgemaakt 
met een mooie prijs: 
25, 75 of 100 euro.

Lees ook
www.heemsteder.nl

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Tuinenwedstrijd 2017 
met Tuincentrum De Oosteinde

Ontmoeting met high tea voor 
dementerenden en partners in De Luifel
Heemstede - Samen met 
haar kinderen loopt Rommie 
van Dokkum, senior mede-
werker dagbesteding, langs 
de lange tafel met lekkers 
in De Luifel waar de eerste 
gasten vrijdagmorgen 28 ju-
li al binnenkomen. Zij hebben 
de aardbeien geboend tot ze 
glimmen, de bessen opge-
poetst en de koekjes en muf-
fins gerangschikt. De prikwijn Winnares taartenwedstrijd Tiny Blesgraaf.

Ontmoeting tijdens high tea.

en de limonade vast inge-
schonken. De dementeren-
den van de diverse dagcen-
tra zoeken hun plaats, samen 
met de mantelzorgers. Ma-
rijke Bakker, de duizendpoot 
voor dementerenden, wordt 
begroet door iedereen. Het 
lijkt soms wat op een fami-
liereünie. Ook aan de tafels 
wordt  gezellig gepraat. Het 
zonnetje schijnt buiten net zo 

hard als binnen. Een meneer 
van dik in de negentig vertelt, 
wijzend naar zijn hoofd, dat 
zijn koppie niet meer goed 
werkt. “Maar ik kan nog best 
van huis naar de Luifel lopen 
hoor.” Zijn vrouw knikt begrij-
pend en schudt haar hoofd. 
“Ik sjouw nog van alles hoor!” 
Het is hem aan te zien dat hij 
dat ooit kon. Hij geniet van 
de taart die een mantelzor-
ger gebakken heeft. Niet de 
hoofdprijs van de taarten-
wedstrijd die middag, die 
heeft Tiny Blesgraaf gewon-
nen. De jury had het er moei-
lijk mee, het was ook alle-
maal zo lekker! Je proeft dat 
Jolanda enige bakkerserva-
ring heeft en hoe lekker kan 
een ‘boomschors’ zijn. Van 
die aardbeientaart kan zelfs 
patissier Tummers nog wat 
leren. Als Andre Blankert van 
de Spaarne Town Jazzband 
zijn gitaar pakt en begint te 

zingen over dat café bij de 
haven, vergeet iedereen zijn 
taart en wordt er gezongen. 
Die muziek vergeet je nooit.

SHDH
Rommie van Dokkum legt 
uit dat Dagcentrum de Lui-
fel onderdeel is van SHDH. 
“De meeste van onze cliën-
ten hebben dementie en bin-
nen het dagcentrum bieden 
wij hen een zinvolle dagbe-
steding en een kans elkaar te 

ontmoeten. Daarnaast trach-
ten wij ook de mantelzorgers 
tot steun te zijn. Door het be-
zoek van hun naasten aan het 
dagcentrum worden zij ont-
last en wij bieden daarnaast 
een mantelzorg-gespreks-
groep en advies.” SDHD staat 
voor Stichting Hervormde Di-
aconale Huizen en is voort-
gekomen uit de Janskliniek 
in Haarlem.

Ton van den Brink

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL SAM-SING
MENU €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie pangsit 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen  i.c.m. een Sam-Sing menu)

Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

Zeg het met bloemen
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
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 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 6 augustus 10u. 
ontmoetingsdienst
o.l.v. E. Stevelmansr

www.rafael-nehemia.nl

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 6 augustus 10u, 
Trefpunt, Bennebroek:
ds. P.I.C. Terpstra,
gezamenlijke dienst 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 6 augustus, 14.30u.
Intrededienst
Ds. D. Jorissen 
Ds. J.G Berbee-Bakhuis
Ds . D. Jorissen
Koffi edrinken Jagershuis 
en feliciteren
Ds. D. Jorissen.

Woensdag 9 augustus, 
9.30u.
Zomerzangavond
 
www.hervormdpknbennebroek.nl

 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag  6 augustus, 10u. 
ds. Pieter Terpstra geza-
menlijke dienst in het Tref-
punt

www. pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Zondag 6 augustus 10u.
Woord- en Communievie-
ring diaken E. Wiss samen-
zang

www.parochiesklaverblad.nl

Volg de Heemsteder ook op
www.FACEBOOK.com

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk
Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!
www.petrakerkheemstede.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (26)

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 6 augustus 10u.
Ds. B. C. Helmers  (Velsen)

www.adventskerk.com

We hebben Raadhuisstraat 
56a, 56b en 56. Nummer 56 
zit boven nummer 54 als wo-
ning, 56b zit achter nr. 54 en 
nummer 56a is het pand van 
deze week.
In de Eerste Heemsteed-
sche Courant van 8 septem-
ber 1933 lezen we dat tri-
plex 19ct per m2 kost bij 
Houthandel Nieuwdorp op 
Raadhuisstraat 56-60. In het 
adressenboek van Heemste-
de van 1 januari 1947 ko-
men we Houthandel P.J. van 
Dalen tegen, maar dan op 
nummer 56-58. In het Haar-
lems Dagblad van 4 oktober 
1947 wordt een groot win-
kelpand te huur aangebo-
den, inlichtingen Raadhuis-
straat 56. In het adressen-
boek van 1 januari 1951 le-
zen we dat er ook teerpro-
ducten te krijgen waren bij 
Van Dalen op Raadhuis-
straat 56-58. Op nr. 56a zat 
toen ook Aannemersbedrijf 

A.W. Schutter met o.a. Mar-
kiezen. In een advertentie in 
het stratenboek van 1 no-
vember 1957 biedt Houthan-
del Van Dalen voor de zelf-
klussers het volgende aan: 
“Mocht u zelf timmeren, dan 
kun je op Raadhuisstraat 56a 
ook terecht voor hout, board 
en triplex”. In het stratenboek 
van 1 april 1961 wordt A.P.J. 
van Lent op Raadhuisstraat 
56 genoemd met behang en 
stoffeerderij. De verwarring 
blijft met de huisnummers.
In een advertentie van 1974 
wordt adres 56 gebruikt zon-
der toevoeging ‘a‘, maar in 
het stratenboek van 1 januari 
1975 weer 56a. Op de toenfo-
to uit 1980 van het NHA lezen 
we dat er nog steeds hout is 
te krijgen. In het stratenboek 
van 1 januari 1993 werkt Tim-
mertechniek ’t Spant vanuit 
56a. Volgens een bouwteke-
ning uit 1993 breiden ze fl ink 
uit. 
In de jaren 2000 zit Gale-
rie “Het Kunstbedrijf” in 

het pand, dat vele exposi-
ties heeft gekend. Sinds juni 
2017 huist Groepspraktijd ‘De 
Nieuwe Lente’ op 56a.
De nufoto van Harry Op-
heikens is van 30 juli 2017. 
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-
straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder). 
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Op 20 juli jl. had Dierente-
huis Kennemerland van de 
Dierenbescherming twee 
redenen om een feestje te 
vieren. Ten eerste het 50-ja-
rig jubileum van het Dieren-
tehuis. Het sinds 1967 op-
gerichte asiel, toen nog in 
Haarlem en Zandvoort kon 
in 2007 een fraai nieuw 
pand realiseren in de kust-
plaats. Op de Keesomstraat 
5a worden dus al meer dan 
50 jaar zwerf- en afstands-
dieren uit de regio opgevan-
gen.
De tweede reden voor een 
feestje was het behalen van 
het Keurmerk Opvang. De 
bevestiging voor het Die-
rentehuis dat het een pro-
fessionele manier van die-
renwelzijn hanteert in de 
bedrijfsvoering. De beoor-
deling van het Keurmerk 
wordt uitgevoerd door de 

onafhankelijke certificeerde 
instelling Verin. Volgens het 
beoordelingsrapport blinkt 
het Dierentehuis Kennemer-
land van de Dierenbescher-
ming vooral uit in de hygië-
ne rondom de inrichting en 
het gebruik van huisvesting, 
materialen en bedrijfsmid-
delen. Een prestatie waar ie-
dereen supertrots op is.
Het bord van het Keurmerk 
werd onthuld door de Ge-
rard Kuipers, loco-burge-
meester van Zandvoort, na-
dat hij een poot had gekre-
gen van de hond Tresco. De 
gedenksteen van het 50-ja-
rig jubileum is gesponsord 
door Swaalf Natuursteen 
en werd onthuld door Aad 
Swaalf zelf. 
De medewerkers van Die-
rentehuis Kennemerland 
zijn elke dag bezig om het 
verblijf van de asieldieren 

en pensiongasten zo prettig 
mogelijk te laten zijn. Met 
het behalen van het Keur-
merk ontvangen de dieren 
op een professionele ma-
nier de juiste zorg. Zo krij-
gen zwerf- of afstandsdie-
ren een goed verzorgd tij-
delijk onderkomen en zorgt 
het Dierentehuis ervoor dat 
ze allemaal een nieuw en 
passend baasje krijgen.

Dierentehuis Kennemer-
land
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch 
bereikbaar.

Keurmerk Opvang in kroonjaar van 
Dierentehuis Kennemerland

Tijdens een scheiding vindt er een boedelverdeling 
plaats. Bij een boedelverdeling worden alle zaken tus-
sen partijen verdeeld. Een hond of een kat wordt juri-
disch gezien als een ‘zaak’ en valt om die reden ook 
onder een boedelverdeling. 
Indien partijen vooraf geen afspraken hebben gemaakt 
over wat er precies moet gebeuren met de hond of 
kat bij scheiding, zal de hond of kat worden toegewe-
zen aan de partij die het eigendomsrecht heeft. Dit is 
bijvoorbeeld degene die de hond of kat voor zichzelf 
heeft gekocht of cadeau heeft gekregen. Voorgaande 
wordt lastig op het moment dat partijen zijn getrouwd 
in gemeenschap van goederen. Dat betekent dat de 
hond of kat dan onderdeel is gaan uitmaken van de 
gemeenschappelijke boedel. Beide partijen zijn dan ei-
genaar van de hond. 
Juridisch wordt een hond of kat dus gezien als een 
zaak en moet er bij een proces bewezen worden wie 
juridisch de eigenaar is van de hond of kat. Dit bete-
kent echter niet dat er in de praktijk bij scheiding ook 
zo mee moet worden omgegaan. Heel passend in dit 
soort gevallen is dat er bijvoorbeeld net zoals bij kin-
deren omgangsregelingen worden getroffen.  De hond 
of kat kan dan verblijven bij beide partijen. 
Helaas is een omgangsregeling alleen haalbaar indien 
partijen goed met elkaar kunnen communiceren en 

ook open staan voor een omgangsre-
geling. Indien een van de partijen niet 
mee wil werken aan een omgangsre-
geling, kan dit niet worden afgedwon-
gen. 
Het is altijd verstandig om duidelijke 
afspraken te maken bij een scheiding. 
Vergeet daarbij uw hond of kat niet 
mee te nemen!

Mw. mr. S. Bayraktar

Column

Omgangsregeling met 
hond of kat

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

 Jos Roest van kapsalon 
‘Marja’ 70 jaar jong
Heemstede – Vijftig jaar 
geleden kon dat nog in het 
dorp. Jos Roest wilde het 
huis uit, maar er was geen 
woning te vinden. Tot er een 
kapsalon te huur was met 
een keuken en slaapkamer. 
Zo begon de graficus Roest 
aan zijn kapsalon met zijn 
Marja die wel kapster was. 
Na een half jaar kwam de 
bovenverdieping ook vrij 
en hoe mooi kan het lopen, 
want Marja was net zwan-
ger. Eigenlijk had hij eerst 
naar de Kamer van Koop-
handel moeten gaan om zich 
te laten inschrijven, maar hij 
had geen cent. Dus de he-
le maand zwart gedraaid 
en toen kon hij een vergun-
ning betalen. De gordijnen 
voor de etalage kwamen uit 
de slaapkamer van zijn zus 

die ging verhuizen, de kap-
tafels maakte Jos van mar-
meren platen uit de slagerij 
van zijn zwager die ging ver-
bouwen. De buren gingen 
verhuizen naar de Geleer-
denwijk en Jos ging naar de 
burgemeester Quarles van 
Ufford om hem te vertellen 
dat de kapsalon het zo druk 
had en hij de ruimte ernaast 
goed kon gebruiken. De bur-
gemeester vond dat best, zo 
ging dat in die tijd. 
Wandelen deed Jos altijd al 
graag. Hij ging zelfs de Py-
reneeën over naar Santi-
ago de Compostella. Wel 
kwam hij die eerste mid-
dag twee kwaaie honden te-
gen, maar die hadden, een-
maal dichtbij, toch res-
pect voor zijn grote schoe-
nen die hij ze voorhield. En 

bed zoeken lukte altijd, soms 
moest je wel zes kilometer 
verder lopen, maar Jos zou 
het zo weer doen. Achthon-
derd kilometer wandelen, 
zalig! Lopen kan hij ook bij 
HBC. Iedere zondagmiddag 
is hij scheidsrechter, al jaren. 
Maar vandaag (vrijdag 28 ju-
li) is Jos zeventig jaar en daar 
kunnen klanten niet omheen. 
Overal loop je tegen 70 km 
bordjes aan, op de Valken-
burgerlaan al. Er is taart op 
vrijdag voor Jos en de hele 
familie. Voor zijn vrouw Marja 
en drie dochters die alle drie 
in de zaak als kapster wer-
ken. ‘Kom binnen zonder af-
spraak’, nog steeds maar dat 
houdt ook in dat Jos mee 
moet knippen. Vorige week 
nog was het zo druk dat hij 
zonder enig onderbreking, 
vijf uur stond te knippen. Wat 
een heerlijk vak. Nog nooit is 
hij een dag met tegenzin be-
gonnen. Knippen, hij kan het 
iedereen aanbevelen!
Ton van den Brink 

Spaarnemaaltijd voor ALS
Heemstede - Op woensdag 
26 juli is op de Roeivereni-
ging Het Spaarne een maal-
tijd verzorgd door Madelon 
Meijer om geld in te zamelen 
voor de ziekte ALS.
Ad Meijer – echtgenoot van 
Madelon – werd in 2002 ge-
confronteerd met de ziek-
te ALS, toen nog een rela-
tief onbekende ziekte. Inmid-
dels is Ad, nu bijna 12 ½ jaar 
geleden, overleden. Hij was 
bijna 50 jaar een actief lid 
van Het Spaarne, heeft grote 
successen met de jeugd be-
haald en was jarenlang wed-
strijdleider van de Spaarne 
Lente Race. Woensdag jl was 
een fantastische avond, het 
was genieten op het mooi-
ste terras van Heemstede 

met sfeervolle muziek van de 
Van Hoyetema Band. Twee 
ondernemers van de Heem-
steedse markt, Van Abswou-
de groente en fruit en Hoog-
endoorn kaas hebben de in-
grediënten voor deze Spaar-
nemaaltijd kosteloos ter be-
schikking gesteld. Deze 
avond is 1.100,00 opgehaald 
voor de Stichting Amsterdam 
City Swim. Op 3 september 
springt Madelon – samen 
met vele anderen – in het 
water van de Amsterdamse 
grachten om nog meer geld 
in te zamelen om ALS ‘van de 
kaart te krijgen’.
Donaties zijn welkom op:
https://www.amsterdamci-
tyswim.nl/deelnemers/ma-
delon-meijer-van-emden
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Mevrouw of meneer Van Leeuwen, in plaats 
van u te focussen op het lawaai, zet uw er-
gernis opzij, een muziekje op, de radio aan 
en zie, het probleem is direct een stuk klei-
ner. Ja, bij mij - ik ben 74 en alleenstaand - 
komen ze ook over.
Om de twee minuten, en dat soms ander-
half uur achter elkaar, meerdere periodes 
per dag.
En als je dan, zoals ik, geen tv-kijker bent, 
komt dat lawaai vooral ‘s avonds echt wel je 
huis binnen, dat zal ik niet ontkennen.
Maar uw idee om de goedkope tickets af te 
schaffen (en daarmee voor lagere salaris-
sen het vliegen te duur te maken)? Een ge-
zin met een klein inkomen wil ook wel eens 
goedkoop op vakantie. U wilt niet dat ze bij 
u over komen, dus moet een ander en maar 
last van hebben? Of Schiphol prevaleert bo-
ven uw woongenot?
Jazeker! Het economisch belang van Schip-
hol is enorm.Heeft u er enig idee van hoe-
veel gezinnen er (alleen al in Heemstede) 
leven van Schiphol? Hoeveel mensen er 
werken? Hoeveel nevenbedrijven hun be-
staan danken aan Schiphol? Heeft u enig 
idee hoe de economische situatie hier in de 

omgeving eruit zou zien zonder Schiphol?
Huiveringwekkend, ben ik bang.
Weet u, ik woon aan de Herenweg, die net 
weer open is. Dus behalve die over komen-
de vliegtuigen, dendert het zware vracht-
verkeer weer in twee richtingen bij me 
langs, net als de bussen van Arriva (hoera 
dààrvoor trouwens).
Vanwege uw brief ben ik er even voor gaan 
zitten: vandaag tussen 14.00 en 15.00 uur 
kwamen er 28 vrachtwagencombinaties 
voorbij, 8 Arriva bussen en nog eens 3 tou-
ringcars. Dat is pas lawaai, daar kan Schip-
hol bijna niet tegenop. Maar ja, zonder die 
kolossen geen bevoorrading van bedrijven 
en winkels, dus lege koelkasten, geen bloe-
metje op tafel en die nieuwe wasmachine 
zult u zelf op moeten halen bij de fabriek.
Klagen doe ik in elk geval niet, ik leef in een 
moderne maatschappij met veel ongemak-
ken maar gelukkig ook met heel veel ge-
makken! Het is maar wat je er van maakt.
Dus ik zet een muziekje aan en betrap me 
erop dat ik, tamelijk vals, luid meezingend 
door het huis ga.

C. Roza, Heemstede.

Ja, Schiphol gebruikt een nieuwe uitvlieg-
route over Heemstede. Als de Heer M.G.L. 
van leeuwen informeert bij de gemeente 
over de geluidsoverlast wordt hij verwezen 
naar internetsite BAS.
Blijkbaar is het gemeentebestuur van 
Heemstede vergeten dat zij enkele jaren te-
rug met veel vertoon van wethouder Botter 

en de heer Van Vlijmen van het CDA op het 
dak van het sportcomplex geluid meetap-
paratuur heeft geplaatst om vliegtuiglawaai 
over Heemstede onmiddellijk aan de kaak 
te kunnen stellen. Weggegooid geld, naïvi-
teit of doof, maar vreemd is het wel.
 
J.C.M. Sijm, Heemstede.

Gemeente vergeet meet-apparatuur 
vliegtuiglawaai

Heemstede - Afgelo-
pen woensdagavond was 
het allesbehalve rustig 
op KIMT, de donderdag-
middag èn vrijdagmid-
dag-groep van de kinder-
tuinen en generatietui-
nen waren aanwezig om 
onder leiding van de vrij-
willigsters te wieden en 
te oogsten. Snijbiet, biet-
jes, courgettes, wortelen, 
prei, bloemen, tuinbonen, 
het verdween allemaal in 
de groene tassen! Even 
schuilen voor een buitje 
en weer doorgaan, want er 
was geen tijd te verliezen.
Er waren ook onbeken-
de gezichten, want tijdens 
vakantie mag bijvoorbeeld 
de buurman- of vrouw ko-
men oogsten en schof-
felen. Onkruid wacht im-
mers niet met groeien! Er 
wordt toch nog veel geor-
ganiseerd voor kinderen 
die (nog) niet op vakantie 
gaan, op 27 juli was er een 
slootjes-expert-middag en 

op dinsdag 8 augustus van 
14.00 uur tot 15.30 uur is 
er op KOMINMIJNTUIN 
de laatste slootjes-expert-
middag! Een vrijwilligster 
gaat met de kinderen en 
hun begeleiders zelf wa-
terdiertjes vangen en be-
kijken. Er wordt uitleg ge-
geven over het leven on-
der water. De kinderen ge-
bruiken hierbij schepnet-
ten en om ze goed te be-
kijken zijn er plastic bak-
ken en loeppotjes.
Trek waterdichte schoe-
nen aan en kleding die te-
gen een stootje kan.
De doelgroep is basis-
school- kinderen met ou-
ders/grootouders.

Locatie KIMT:
Herenweg 16 te Heemste-
de in het Groenendaalse 
Bos, ingang tegenover de 
Manpadslaan.
Opgeven doe je via www.
kominmijntuin.com of 023-
5282651 (Mik van der Bor).

Kom In Mijn Tuin (KIMT)

Vakantie is nu echt begonnen

Ook wij hebben al vele keren bij BAS ge-
klaagd over de vliegtuighinder boven Heem-
stede, maar het helpt absoluut niets. Een 
voorstel voor een mogelijk meldpunt bij de 
gemeente ondersteunen wij daarom van 
ganser harte.
Het toeval wilde, dat wij een kampeervakan-
tie te Limmen op 27-07 moesten onderbre-
ken vanwege ernstige vliegtuighinder zowel 
overdag als ‘s nachts. Overdag werden on-
ze gesprekken met familie steeds onderbro-
ken en ’s nachts - vliegtuigen om de vijf mi-
nuten- konden wij er niet van slapen. Daar 
komt bij dat de vliegtuigen daar nog lager 
vliegen dan rond Heemstede en omgeving. 
We konden het er niet meer uithouden! We 
zijn weg gevlucht!
Wij vroegen ons tegelijkertijd af wat dit be-
tekent voor die bewoners aldaar. Bovendien 
wordt naar onze mening een deel van de 
rust in het prachtige Noord-Hollands duin-
reservaat daardoor verpest, waar dezelfde 
vliegtuigen overheen vliegen.
 
Een tweede toeval wilde dat uitgerekend 
op 28-07 (een dag na onze thuiskomst) wij 

een informatief artikel over de strijd over de 
zgn. ‘slots’  tussen KLM en Schiphol in de 
Volkskrant lazen, waaruit wij in ieder geval 
de conclusie hebben getrokken, dat Schip-
hol met zijn ‘prijsvechters’ de winnende par-
tij is, met alle gevolgen van dien.
Blijkbaar mogen wij ook niet op de steun re-
kenen van mevrouw Dijksma, onze huidige 
staatssecretaris van Infrastructuur en Mi-
lieu (PvdA): omdat de belangen van Schip-
hol (waarvan de staat voor 70 % eigenaar is) 
voorop staan ten koste van de bevolking die 
rondom Schiphol woont (inclusief Heemste-
de).
 
Ernstige vliegtuighinder is al heel lang aan 
de gang - het is alleen nu nog erger! Al ja-
ren wordt er niet geluisterd naar de bevol-
king rondom Schiphol en zij is van dit on-
mogelijke doelbeleid van 500.000 vliegbe-
wegingen in 2021 het slachtoffer. Dan heb-
ben we het nog niet eens gehad over ‘vui-
le lucht uitstoot’.
 
 G.C. Diel en F. Diel-Kroese,
Heemstede.

Lezerspost

Ernstige vliegtuighinder: bevolking rondom 
Schiphol is het slachtoffer

Ernstige vliegtuighinder: bevolking rondom 

Reactie op Lezerspost ‘vliegtuiglawaai’ 

Op de foto ziet u de deelneemsters aan de museumclub in 
Delft aan de lunch op 7 juli 2017.

Koffi eochtend NVVH-Vrouwennetwerk
Heemstede - NVVH-Vrou-
wennetwerk Heemste-
de organiseert een gezelli-
ge koffi eochtend in theehuis 
Cruquius op donderdag 3 
augustus om 10.30 uur.
Wilt u kennismaken met deze 
gezellige, sportieve en actie-

ve vrouwenvereniging? Kom 
een kopje koffi e mee drin-
ken.
Vele bestuursleden zijn aan-
wezig en zij kunnen u de no-
dige informatie geven.
Voor info belt u 023-5477486 
of kijk op www.nvvh.nl

 
06   de Heemsteder  •  2 augustus 2017 





Heemstede - De Heemste-
der mag zich beroepen op 
een viertal corresponden-
ten die in dienst van de krant 
regelmatig (soms wekelijks) 
stukken aanleveren. Berich-
ten uit de gemeentepolitiek, 
artikelen over nieuwe win-
kels, achtergrondverhalen, 
interviews... er is altijd wat te 
schrijven. Er zijn ook mensen 
die in hun vrije tijd druk zijn 
met de pen (=computer). 
Schrijvend voor hun vereni-
ging of sportclub. Nooit last 
van een writer’s block maar 
juist gezegend met een ge-
zonde dosis toewijding naar 
hun club én naar de lezers. 
Deze week: Chris de Vries.  

Chris de Vries (80) is iemand 
die niet alleen wedstrijdver-
slagen voor RCH Pinguïns 
aanlevert maar ook verma-
kelijke verhalen schrijft die 
niet over honkbal gaan. Van 
zijn hand verschenen boek-
jes - uitgegeven in eigen be-
heer en bestemd voor intimi 
- met titels als ‘5 ongemak-
kelijke verhalen’, ‘Onske en 
andere verhalen’ en ‘Whisky 
de Vries’. Bijzonder aan het 
laatstgenoemde boekje is 
dat Whisky een kat is en dat 
‘huisbaas’ Chris de beleve-
nissen van het dier opteken-
de. Daarin speelt Chris zelf 
ook een rol. Hij vindt het leuk 
zichzelf in deze verhalen niet 
te sparen. Chris neemt zich-
zelf graag op de hak. Hij te-
kent in de vertelsels herin-
neringen op. Maakt jaarlijks 
een boekje voor vrienden en 
familie, een soort biografie 
in feuilletonvorm. Het schrij-
ven gaat de geboren Am-
sterdammer gemakkelijk af. 
Oom was uitgever (G. van 
Oirschot) en vader schreef 
ook graag. Zijn economi-
sche HBS-opleiding vormde 

de ondergrond voor een car-
rière bij Bijenkorf en later bij 
gerenommeerde reclamebu-
reaus. Later gaf hij samen 
met zijn zoon een filmma-
gazine uit en een tijdschrift 
over games. Studievrienden 
met wie hij nog altijd contact 
heeft, stonden (zonder hen 
bij naam te noemen) model 
voor personages in zijn ver-
halen. Niet geheel fictie dus, 
wat Chris schrijft, hetgeen 
het personage Onske wel 
was. “Onske is een figuur uit 
een droom van ‘K’, hoofdper-
soon uit dit boekje dat”, zo 
onthult Chris”, toch wel zij-
delings waarheden bevat. 
“K is gebaseerd op een ou-
de studievriend van me.” De-
ze ‘K’ vond zijn grote liefde in 
Onske, die hij in zijn dromen 
ontmoette waarna hij in het 
echte leven korte maar he-
vige opwindende momenten 
met haar beleefde.” De le-
zer ziet Onske overal opdui-
ken maar nimmer het ech-
te leven betreden. Een soort 
schijnwereld, waarin Onske 
en K zich 
bevinden. 
H o e w e l 
het heer-
lijke ont-
snappin-
gen zijn, 
die K en 
Onske
meema-
ken, loopt 
het ver-
haal niet 
goed af.
Het
boekje
met ‘on-
gemak-
kelijke
verhalen’ 
begint in-
derdaad
onge-

makkelijk als Chris de lezer 
meeneemt naar zijn eigen 
uitvaart...!
Hopelijk wordt dát verhaal 
voorlopig niet bewaarheid. 
Aan het enthousiasme van 
Chris zal het niet liggen. Bij 
RCH Pinguïns was hij jaren 
voorzitter. Nog altijd maakt 
hij gedrukte jaaroverzich-
ten voor de vereniging. Op 
de HBS kwam hij al in aan-
raking met honkbal. Later 
in Heemstede pakte hij de 
sport als veteraan weer op. 
Nog steeds is hij actief bin-
nen de club. Ook leest hij 
graag, bijvoorbeeld histori-
sche romans. Zelf roman-
cier worden ziet hij niet zit-
ten. “Ik weid niet uit”, zegt 
hij daarover, bedoelende dat 
teveel details voor hem niet 
hoeven. Misschien is hij veel 
te bescheiden, deze oud-
Heemstedenaar, van wie de 
vermakelijke boekjes mis-
schien wel door veel meer 
mensen als zeer prettig lees-
baar zullen worden ervaren. 

Joke van der Zee.

Wie schrijft die blijft... Chris de Vries

De heer Mok opent de ingang van de moestuin.

Kennemerduin heeft nu 
een eigen moestuin
Heemstede – Iedere zater-
dag is het ‘vers-dag’ bij Ken-
nemerduin nu de moestuin 
de groenten levert. Bewoners 
van het zorgcentrum kunnen 
nu zelf de grond bewerken 
op stahoogte, zaaien, water 
geven, verzorgen en oogs-
ten. Stichting Kennemerpark 
heeft de kosten voor de aan-
leg van de tuin voor haar re-
kening genomen door 25.000 
euro te schenken en hove-
nier Theo Denayere maakte 
er een mooi geheel van. Piet 
Scheele van Vrienden van 
Kennemerpark vertelde dat 
er ieder jaar iets gedaan kan 
worden dat niet door ande-
re instanties betaald wordt, 
maar voor de bewoners toch 
gewenst is. Zo kreeg iede-
re bewoner die honderd jaar 
werd een boom aangeplant, 
maar er komen steeds meer 
honderdjarigen en de ruimte 
voor bomen is beperkt. Van-
daar dat er straks een por-
tretgalerij gaat komen. Al 
wandelend langs de hoge 
bakken staat de sla hoog ge-
noeg om te oogsten, groeien 
de bonen en komkommers 
en geniet verzorgster Petra 
Timmermans van de oogst 
die komen gaat. Oogsten om 
op de zaterdag vers te kun-
nen koken met de bewoners. 
De hele week levert Eetge-
mak de maaltijden, de zater-
dag is voor het huis zelf. Pe-
tra wordt door Marja van de 
Voort gevraagd om te assis-
teren bij het doorknippen 
van het lint bij de ingang. Pe-
tra duwt de rolstoel van me-

neer Mok die zoveel heeft 
gedaan voor de tuin. Iedere 
bewoner heeft de heer Mok 
wel aan de deur gehad om 
planten op te halen die de 
tuin konden sieren, hij heeft 
veel werk verzet voor de 
moestuin, hij kan nu glun-
derend de schaar hanteren 
en de moestuin écht openen. 
Dat gebeurde dinsdag 25 juli. 
Het ziet er allemaal fraai uit 
met paden en bankjes, dat 
zelfs de kippen even verder-
op in hun hok zich laten ho-
ren: “Wij zijn er ook nog!” 
Zij krijgen aandacht genoeg 
door de week, die verwen-
de kippen. Petra krijgt tot 
haar verbazing als dank voor 
haar inzet een boek aange-
boden. Het boek van meneer 
Groen die in Amsterdam-
Noord zijn belevenissen in 
een verzorgingshuis vertelt. 
Een boek dat iedere bewo-
ner zou moeten lezen. Piet 
Scheele feliciteert de bewo-
ners en kijkt nog even terug 
op de geschiedenis van Ken-
nemerduin waar je nu ge-
indiceerd moet zijn om er-
in te komen. De mensen die 
er vroeger zaten zitten nu 
thuis en komen naar centra 
als Spaarnestroom, Heem-
stroom of Europastroom van 
Zorgbalans. Met de vele be-
woners die op het feestje af-
kwamen met een prikwijntje 
in de hand werd het al gauw 
gezellig met herkenbare mu-
ziek uit hun jeugdjaren. Laat 
die Glen Miller nog eens ho-
ren!
Ton van den Brink

Moestuin in Kennemerduin.

Geslaagde BBQ met droog weer
Heemstede - Aangezien 
het vorig jaar zo’n groot suc-
ces was, besloten bewoners 
van de Hunzelaan om dit jaar 
wederom een StraatBBQ in 
hun laan te organiseren. De 
animo was wederom groot. 

Op zaterdag 22 juli was even 
afwachten hoe de weergo-
den zich zouden gedragen.
Voor alle zekerheid hadden 
de organisatoren maar een 
aantal partytenten opgezet, 
zodat bij extreme regen ie-

dereen toch droog zou zit-
ten. Om 16.00 zag het er nog 
niet zo best uit, maar bij aan-
vang van de BBQ om 17.00 
uur werd het plots droog. Net 
als vorig jaar werd de BBQ 
geregeld door de ‘vaste’ sla-
ger Ton de Wit. Zowel jong 
als oud hebben lekker ge-
smuld van de overheerlijke 
saté, worstjes, hamburgers 
en salades.
Als toetje kreeg een ieder 
nog een ijsje en tot in de late 
uurtjes (onder het genot van 
een heerlijk drankje) zorg-
de de huis DJ’s Milan en Tim 
voor een gezellig muziekje en 
entertainment.
Er werd alweer gesproken 
over volgend jaar dus was 
het een geslaagd feestje!

Bijdrage:
Marcel Steenbergen
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Het Zomerbos:
Een oase van rust

 

Excursies
Vrijdag 18 augustus 
trein-bootexcursie naar vo-
gelpark Avifauna. 9.10u. 
Vertrek v.a station Haarlem. 
Georganiseerd door WIJ 
Heemstede. Inschrijven bij 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Info (ook over 
de kosten) 5483828.

Markten en beurzen
Zaterdag 5 augustus 
BioMarkt op marktplein 
bij de kassen vd Haarlem-
mer Kweektuin, Kleverlaan 
9. 10-15u. Allerlei biologi-
sche producten. Info: www.
haarlemmerkweektuin.nl 
Dinsdag 8 augustus boe-
ken- en puzzelmarkt, van 
10.00-14.00 uur op Bos-
beek  (begane grond, via 
hoofdingang), Glipper 
Dreef 209 Heemstede.
Zondag 13 augustus
Kofferbakmarkt, Dorpswei-
de, Wijk aan Zee, 8-16u.
Info: www.kofferbakmarkt-
wijkaanzee.nl
Zaterdag 26 augustus 
streek- en brocantemarkt 
in Centrum Heemstede, 
8-17u. Info: www.wch.nl.

Tentoonstellingen/
exposities
T/m zondag 13 augustus 
Overzichtstentoonstelling 
70 jaar kunstenaarschap 
Henk Ames met werken 
van kleindochter Millie 
Honnebier. KZOD, Spaar-
ne 30 Haarlem. kzod.nl en 
facebook.

T/m 1 september Project 
tussen fotoclub en vluchte-
lingen uit de Koepel Haar-
lem, div deelnemers, on-
derwerp naar keuze. Raad-
huis Heemstede.
Info: http:// fotoclubdelui-
fel.wordpress.com en
www.wijheemstede.nl.

NVVH-
Vrouwennetwerk
Donderdag 3 augustus 
koffieochtend in Theehuis 
de Cruquius, 10.30u. In-
fo: 023-5477486 en www.
nvvh.nl

Jeugd
Zondag 13 augustus hut-
ten bouwen met de bos-
wachter op buitenplaats 
Leyduin, Vogelenzang. 
13.30-16u. Vertrek: Gas-
terij Leyduin (Juffershuis). 
Deelname: 4,-. Aanmelden 
en betalen op de dag zelf 
mogelijk.
Dinsdag 8 augustus 14-
15.30u. slootjes-expert-
middag op Kom In Mijn 
Tuin (KIMT), Herenweg 
16 Heemstede. Ingang to 
Manpadslaan. Opgave: 
www.kominmijntuin.com 
of 023-5282651.

Paardensport
Vrijdag 4 t/m zondag 6 
augustus regiokampioen-
schappen paardensport in 
Haarlemmermeerse Bos. 
V.a. 9-17u dagelijks. Toe-
gang: gratis. Info: www.
haarlemmermeerruiters.nl

AgendA

Heemstede – Wandelbos Groenendaal is van alle markten thuis. Bij elke 
ingang is het gewoonlijk wat drukker dan ‘diep’ in het bos en dat geldt 
ook voor de brede laan die midden door het bos loopt. Het bos is populair 
voor de wandelaar met hond. Maar… in een deel van het bos mogen de 
viervoeters niet komen. Dit wordt met borden aangegeven. Hier zie je op 
sommige momenten van de dag letterlijk ‘geen hond’. Lekker rustig vin-
den sommigen! Fotografe Marenka Groenhuijzen voelde zich een beet-
je in het buitenland, bijvoorbeeld in een Oostenrijks woud. Zeker bij het 
zien van de enorme boomstronken die hier liggen. Goed voor menig le-
vend wezen, maar je zult er dus geen hond op aantreffen.

Fotografie
 Marenka Groenhuijzen

Boeken - en 
puzzelmarkt 
in Bosbeek

Heemstede - Sint Jacob, 
locatie Bosbeek, organi-
seert een boeken- en puz-
zelmarkt  op dinsdag 8 au-
gustus van 10.00 tot 14.00 
uur.

Er is een grote keuze uit 
groot- en normale let-
ter boeken met als onder-
werp kunst, geschiedenis, 
religie, romans, natuur etc. 
Daarnaast worden er leg-
puzzels verkocht.
De opbrengst van de 
markt komt ten goede aan 
de herinrichting van de 
binnentuin ten behoeve 
van de bewoners van Bos-
beek.

U bent welkom aan de 
Glipper Dreef 209 te 
Heemstede.

Kindertjes op de foto in de Balistraat, rond 1930. Collectie Vincent Martin.

Nieuwe ‘HeerlijkHeden’ is uit
Over het pomphuis, de Libanonceder, 
de Indische buurt en de Sint Bavo
Heemstede - Het nieuwe 
nummer van HeerlijkHeden, 
het kwartaaltijdschrift van 
de Historische Vereniging 
Heemstede-Bennebroek, is 
zojuist verschenen.
Binnenkort heeft de HVHB 
een eigen werkplek en ar-
chiefruimte in het pomp-
huis naast de watertoren. De 
ruimte zal ook gebruikt wor-
den om kleine tentoonstel-
lingen en bijeenkomsten te 
houden. De deuren gaan, als 
het goed is, voor het eerst 
voor belangstellenden open 
op Open Monumentendag 9 
september.
Over de Libanonceder bij 
huize De Ceder op de Bron-
steeweg doen veel verhalen 
de ronde. Hij zou geplant zijn 
door Carl Linnaeus of door 
de bekende tuinarchitect J.D. 
Zocher. Historisch onderzoek 
naar de plek waar de impo-
sante boom staat bracht ver-
rassende feiten aan het licht.

Over de Indi-
sche buurten 
in maar liefst 
61 steden 
en dorpen in 

Nederland wordt een boek 
gemaakt. Natuurlijk schreef 
de HVHB een bijdrage over 
de Indische buurt in Heem-
stede. Het grondgebied van 
de hofstede Croesbeek, vlak-
bij Woestduin op de grens 
van Heemstede en Vogelen-
zang verbrokkelde door de 
aanleg van de Leidsevaart 
en later het spoor. Er resteert 
niets van. Ook het Benne-
broekse muziekkorps Adven-
do is verdwenen maar daar is 
nog wél iets van over. Voor-
beelden van geslaagde res-
tauraties zijn de toren van de 
St. Bavo aan de Herenweg en 
het Juffershuis bij Leyduin, 
hoewel bij het laatste eigen-
lijk sprake is van herbouw. In 
de verslagen met veel mooie 
kleurenfoto’s is te zien wat 
er tot stand gebracht is. Op 
www.hv-hb.nl kunt u een 
aantal pagina’s van dit nieu-
we nummer van HeerlijkHe-
den (nummer 173) inzien. 
Losse nummers van Heerlijk-
Heden kosten 4,95 euro en 
zijn verkrijgbaar bij de boek-
handels in Heemstede en 
Bennebroek en via de Hvhb
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Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 2 augustus 2017

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 Heemstede via
Facebook en Twitter

In deze uitgave:
- Nieuwe regelgeving
- Omgevingsvergunningen

Iets gevonden of 
verloren?
U kunt dit melden bij de gemeente. Dit kan 
digitaal via heemstede.verlorenofgevonden.nl, 
persoonlijk bij de publieksbalie in het raadhuis 
of via telefoonnummer 14 023.

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Amstellaan 1, het plaatsen van een carport, 

wabonummer 178008, ontvangen 17 juli 2017
- Herenweg 63, het plaatsen van een airco, 

wabonummer 178046, ontvangen 19 juli 2017
- Kadijk 34C, het plaatsen van een dakterras, 

wabonummer 178529, ontvangen 20 juli 2017
- Erasmuslaan 12, het wijzigen van het gebruik 

van een stuk grond als tuin en plaatsen 
erfafscheiding met poort, wabonummer 178645, 
ontvangen 21 juli 2017

- Dinkellaan 15, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak en vergroten van een 
achtergeveldakvlak, wabonummer 178268, 
ontvangen 3 juli 2017

- Borneostraat 3 + 5, het plaatsen van een 
dakopbouw, wabonummer 179338, ontvangen 
21 juli 2017

- Hageveld 15, het plaatsen van zonnepanelen, 
wabonummer 176135, ontvangen 17 juli 2017

- Spoorplein 3, plaatsen verdiepte fietsenberging, 
wabonummer 177135, ontvangen 18 juli 2017

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

Weigering omgevingsvergunning
- Spaarnzichtlaan 31, het plaatsen van een 

dakopbouw, wabonummer 163942, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 25 juli

- Herenweg 180, het plaatsen van een 
reclamezuil, wabonummer 143602, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 26 juli 2017

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.  

Kijk op www.zwemwater.nl  waar je in de regio 
wel kunt zwemmen in openbaar water. Het gevaar 
voor zwemmers in Heemsteedse wateren is niet 
alleen de waterkwaliteit, maar vooral het springen 
in het water vanaf bruggen of het zwemmen in 

doorgaande wateren. Scheepvaart, stromingen en 
objecten in het water vormen daarbij de grootste 
bedreigingen. Zwemmen is daarom op eigen 
risico. Op www.rijkswaterstaat.nl leest u hier meer 
over.

Niet zwemmen en springen in 
Heemsteedse wateren



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, telefoonnummer 
023-5485797.

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 
gepubliceerd.

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 dit 
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’.

Nieuwe regelgeving

Verkeersbesluit 

Uitschrijvingen basisregistratie personen (BRP)

Beleidsregels jobcoaching Heemstede 2017
Op 4 juli 2017 heeft het college de Beleidsregels 
jobcoaching Heemstede 2017 vastgesteld. 
Deze regeling treedt in werking op 15 augustus 
2017.

Regeling generatiepact gemeenten 
Bloemendaal en Heemstede
Op 14 juli 2017 hebben de gemeentesecretarissen 
van de gemeenten Bloemendaal en Heemstede de 
Regeling generatiepact gemeenten Bloemendaal 

en Heemstede vastgesteld. Deze regeling treedt in 
werking op 1 oktober 2017 en heeft een looptijd 
van drie jaar. Lees de volledige bekendmaking in
het digitale Gemeenteblad via 
zoek.officielebekendmakingen.nl

Elektrische laadpunten parkeerterrein 
Zandvoortselaan
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen op het 
parkeerterrein ten oosten van Zandvoortselaan 
nummer 23 voor het elektrisch laden van de auto.  

Elektrische laadpunten Pelikaanlaan 
Het aanwijzen van twee parkeerplaatsen ten westen 
van de Pelikaanlaan ter hoogte van nummer 201 
voor het elektrisch laden van de auto. 
De volledige tekst van de verkeersbesluiten wordt 

gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 31 
juli 2017 zes weken ter inzage in het Raadhuis van 
Heemstede. Bent  u het niet eens met het besluit, 
dan kunt u een bezwaarschrift indienen. 
Zie hiervoor Inzien, reageren, bezwaar maken.

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 26 juli 2017 de heer H. Enayati Zaman, 

geboren 30-01-1997, Overijssellaan 195
- Per 26 juli 2017 de heer T.M. Westerkamp, 

geboren 20-07-1988, Res Novaplein 5

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).

Het college van burgemeester en wethouders 
heeft besloten de volgende persoon / personen 
ambtshalve uit te schrijven uit Nederland:
- Per 26 juli 2017 de heer D.R.J. Kreeft, geboren 19-

08-1987, Balistraat 31

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden 
binnen zes weken na de dag van de bekendmaking 
hiervan bezwaar maken door het indienen van een 
bezwaarschrift bij het college van burgemeester en 
wethouders van Heemstede (Postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede). 
Ook kunnen belanghebbenden bij onverwijlde 
spoed een voorlopige voorziening aanvragen bij 
de Rechtbank te Haarlem (Postbus 1621, 2003 BR 
Haarlem).

Verleende omgevingsvergunning
- Franz Lehárlaan 103, het plaatsen van 

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 167987, verzonden 28 juli 2017, 
reguliere procedure

- Scholtenlaan 6 + 8, het plaatsen van een 
erfafscheiding, wabonummer 169868, verzonden 
28 juli 2017, reguliere procedure

- Herenweg 50, de kap van het woonhuis 

verhogen, wabonummer 165231, verzonden 28 
juli 2017, reguliere procedure

- Floradreef 16, het plaatsen van een dakkapel op 
het voorgeveldakvlak, wabonummer 171568, 
verzonden 28 juli 2017, reguliere procedure

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.  

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor brandveilig gebruik 
- Molenwerfslaan 11, brandveilig gebruik 

buitenschoolse opvang De Molenwerf, 
wabonummer 155868, ontvangen 30 mei 2017, 
uitgebreide procedure. 

U kunt zienswijzen indienen tot en met 6 weken 
na publicatie, zie verder Inzien, reageren, bezwaar 
maken.

Wilt u snel geholpen worden? Als u een afspraak 
maakt, kunt u langskomen wanneer het u uitkomt. 
U wordt direct geholpen op het afgesproken 

tijdstip voor bijvoorbeeld het aanvragen van een 
paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of voor het 
aanvragen van een bouwvergunning. Snel en 

makkelijk dus! Natuurlijk kunt u ‘s morgens nog 
steeds vrij inlopen. Ga naar www.heemstede.nl en 
klik rechts in uw scherm op ‘Afspraak maken’.

Afspraak maken = niet wachten!
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