
Regio - De politie heeft zondagavond 7 augustus rond 21.00 uur een 
43-jarige Heemstedenaar aangehouden in een supermarkt aan de 
Haarlemse Drossestraat. De man had vier flessen wijn gestolen en 
probeerde met een oude kassabon de flessen terug te brengen voor 
contant geld. De beveiliger van de supermarkt had dit door en kon 
de man aanhouden bij de balie en overdragen aan de politie. Bij na-
vraag van de politie bleek dat de verdachte eerder die week dezelfde 
truc probeerde, hetgeen toen lukte. Voor beide zaken wordt de man 
verhoord. Hij is meegenomen naar het bureau en ingesloten.
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heemstede - “Graag doe ik 
weer eens mee met de tuinen 
wedstrijd”, schrijft Anne-Catrien 
Gielens in haar mailtje.

Zij stuurde eerdere jaren ook al 
eens een foto in en dat mag na-
tuurlijk. Een tuin verandert ook 
en niet alleen door mensenhan-
den. Een tuin ontwikkelt zich net 
als mensen gedurende de jaren. 
De tuin van mevrouw Gielens, 
wonend aan de Meer en Boslaan 
15 te Heemstede, ziet er prach-
tig uit. Groen voert de boventoon 
maar voor wie oog heeft voor de 
details ziet dat roze en rood het 
groene paradijsje complemen-
teren. Zelf vertelt Anne-Catrien: 
“Wat je hier ziet is 30 jaar troete-
len, van begin tot eind. Het blijft 
gewoon heerlijk om in mijn tuin 

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

De Oosteinde Tuinenwedstrijd

U begrijpt dat ik dagelijks geniet...
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Onze methode werkt!
Bel 023 547 44 19 voor een

GRATIS figuuranalyse.

Wisseltruc Heemstedenaar 
in supermarkt mislukt

Man uit 
Heemstede 
bedreigt politie
Regio – De politie hield zater-
dagmorgen 6 augustus om-
streeks 10.20 uur een 38-jarige 
Heemstedenaar aan voor vernie-
ling van een ruit van een pand in 
de Nieuwe Landstraat te Haar-
lem.

De man was mogelijk onder in-
vloed van alcohol of drugs en 
uitte doodsbedreigingen naar de 
agenten.

Uiteindelijk is de verdachte on-
der controle gebracht en inge-
sloten.

De politie maakt proces-verbaal 
op voor de vernieling en de be-
dreigingen die de verdachte naar 
de agenten heeft geuit.

82 Km/u in de bebouwde kom
Eén op de tien rijdt te hard
heemstede – De politie hield vrijdagmiddag 5 augustus tussen 
14.55 uur en 17.45 uur een radarcontrole op de Cesar Francklaan. 
Hierbij constateerden de agenten dat bijna 1 op de 10 bestuurders 
te hard reed. Van de 980 passanten gingen er 99 sneller dan de toe-
gestane 50 km per uur. De hoogste snelheid was 82 km per uur. De 
betrokken bestuurders krijgen binnenkort hun bekeuring thuisge-
stuurd.

Geweld tegen bank-klant
haarlem-zuid - Een klant van 
de Rabobank die bij het Advies-
centrum aan de Dreef in Haar-
lem een storting wilde doen met 
een sealbag, is dinsdagmiddag 2 
augustus overvallen. Er is daar-
bij fysiek geweld gebruikt en 
de klant is meegenomen met 
de ambulance, maar er is geen 
sprake van levensgevaar. De po-
litie verrichtte in de middag vijf 

aanhoudingen. Drie personen 
die zijn aangehouden, oner meer 
in Schalkwijk. Deze drie bleken 
niets met de beroving te maken 
te hebben. De mannen zijn dan 
ook weer in vrijheid gesteld. Er 
zitten nog twee verdachten vast. 
Hun betrokkenheid bij de bero-
ving wordt onderzocht.
Er zijn geen bankmedewerkers 
gewond geraakt. Hoe groot de 

buit is, is niet bekend. Bij de 
zoekactie is dinsdagmiddag 2 
augustus tevens een politieheli-
copter ingezet. Getuigen die de 
politie nog niet hebben gespro-
ken, worden verzocht contact op 
te nemen met het Overvallen-
team van de politie Kennemer-
land via 0900-8844.

Over het slachtoffer kan gemeld 
worden dat hij buiten levensge-
vaar verkeert. De recherche zet 
het onderzoek voort.

hoek achter de grote hortensia, 
links op de voorgrond heb ik een 
schaduwterrasje aangelegd en 
er is ook nog een lang paad-

bezig te zijn. Mijn huis ligt in een 
bochtje, zodat ik het geluk heb 
dat hij ongeveer 15 meter breed 
is en zo’n 10 meter diep. Om de 

je achter in de hoek links. U be-
grijpt dat ik dagelijks geniet in en 
van mijn tuin”, aldus de tuinlief-
hebster. Wie zou dat niet begrij-
pen?”

Ook meedoen?
Wegens groot succes - de re-
dactie ontving ‘een stapel’ digi-
tale foto’s - vindt u in deze krant 
nog meer tuinfoto’s. Ze dingen 
allemaal mee naar de prijzen die 
Tuincentrum De Oosteinde te 
Bennebroek beschikbaar stelt. 
Gauw kijken, misschien is uw 
tuin er ook wel bij! 
Insturen kan elke week weer: re-
dactie@heemsteder.nl of geef 
een foto af, of stuur per post 
naar: De Heemsteder, Camplaan 
35, 2103 GV, Heemstede.
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Het spoor van toen...
Heemstede - Het oude sta-
tion Heemstede-Aerdenhout 
net voordat het werd gesloopt 
en vervangen door het huidi-
ge gebouw. Foto van H.Krol/
HvHB. De Blokpost (links op 
foto) bediende de seinen e.d., 
Dit is het originele gebouw-
tje met puntdakje. Zomer/na-
jaar 1956 zou iets westelijker 
een nieuwe Blokpost worden 
gebouwd ivm aanleg 2 nood-
sporen. Daarover later meer in 
ander artikel. Blokpost 28 was 
een dubbele wachterswoning 
en stond dus vroeger waar nu 

het hoge spoor 1 richting Haar-
lem is. De kleding en de fietsen 
verraden al dat het echt van na 
WO-2 is. Rechts nog een stukje 
te zien van oude muurtjes van 
oude station Heemstede-Aer-
denhout. De lange wachttij-
den voor de gesloten overweg-
bomen was de reden om een 
nieuw station te bouwen op 
een hoge spoorbaan met een 
viaduct over de Zandvoortsel-
aan. Ook weer een foto waar 
aardig wat leuks (nostalgie!) 
op te zien is. Gertjan Stamer 
(g.j.stamer@quicknet.nl)

De aardbei
Een aardbei heeft erg overstuur
De klok geluid welhaast drie uur
Waarna hij met bedroefde stem

Begon aan Verdi’s Requiem
“”k Ben aangesteld” sprak hij 

bezwaard
“Als TOPPER van een slagroom-

taart.”

Marlene
Ik houd oprecht veel van

Marlene
Die liefde is héél diep en

chronisch
Maar jammer is er slechts dit 

éne
Deez’ liefde blijft nog steeds

platonisch

Kruidenier
Een oude kruidenier in

Roden
Kroop op een dag onder de

zoden
Hij was er aan toe
Totaal levensmoe

En self-service blijft in de mode.

Schilderachtig
Z’n kwasten pleegt schilder

Verhaaren
Met de steel in de grond te

bewaren
Hij maakt ze niet schoon

Maar stelt ze ten toon
Op zijn kleurkwastenveld in 

Zuidlaren.

PAD op PAD
Een pad met zeldzaam held’re 

ogen
Keek naar een padde-schoon-

heid om
Een bruidje met heel veel al-

lures
En bovendien bepaald niet dom

Hij zag haar daag’lijks
ongedwongen

Uitdagend langs zijn
schuilplaats gaan

Met elegante korte sprongen
Maar keek hem daarbij nooit 

echt aan.
Hoe kon hij haar er toe

verleiden
Eens te gaan rusten aan zijn zij’

Zodat hij met zijn gouden
blikken

Haar kon bekoren, héél dichtbij.
Dat lukte op een stille morgen
Ze bleef wat talmen in het gras

Zijn ogen werden diamanten
Hij zag dat zij begerig was.
Zij kwamen langzaam bij

elkander
De romantiek bekoorde hen!

Voor mij het einde van ‘t
verhaaltje

Ik durf niet verder met mijn 
pen!

Jack Voermans, uit de 
bundel  ‘Rijmsels IX’

Verkeers- 
problematiek 

Twee woonwijken in Heemste-
de noordwest – de Bloemenwijk 
en de Spoorzichtwijk – worden 
bedreigd door Haarlemse wo-
ningbouwplannen. Het is de be-
doeling dat er in plaats van de 
kantoorgebouwen Het Houthof 
en het AWVN-gebouw – beide 
langs de Westelijke Randweg – 
massale en hoge woningbouw 
wordt gerealiseerd. Het aan-
tal inwoners van die wijken zal 
zo aanzienlijk of zelfs drastisch 
toenemen, en bijgevolg ook het 
aantal autobewegingen uit/in 
die wijken.
In het verleden zijn die wijken 
zeer moeilijk bereikbaar ge-
maakt. De brede Laan van Ro-
zenburg, van oudsher gepland 
en aangelegd als de belangrijk-
ste ontsluitingsweg van de Bloe-
menwijk, is notabene dichtge-
metseld. Het Claus Sluterwegge-
tje en de Zandvoorter Allee vor-
men in feite nog slechts de enige 
toegangswegen van die wijk. De 
Spoorzichtwijk is onbereikbaar 
vanuit het noordoosten (Haar-
lem, Amsterdam) omdat tot dus-
ver is nagelaten om een links-af-
slag van de Westelijke Randweg 
(bereden in westelijke richting) 
naar de Leidsevaartweg te rea-
liseren.
Het is onderhand, met name ook 
vanwege de Haarlemse woning-
bouwplannen, dringend gebo-
den dat er nu, eerst, ter plekke 
opbouwende verkeersmaatrege-
len worden genomen waardoor 
de verkeers-infrastructuur wordt 
uitgebreid, in plaats van continu 
afgebroken zoals in het recen-
te verleden het geval is geweest. 
De noodzaak daartoe is ook door 
de Heemsteedse gemeenteraad 
bevestigd in een motie die op 15 
december 2010 unaniem is aan-
genomen.
De ontsluiting van de Bloemen-
wijk kan drastisch worden ver-
beterd door de kruising van de 
Herenweg met het Claus Sluter-
weggetje en de Johan de Witt-
laan om te zetten in een twee-
baans-rotonde of in een ech-
te kruising met verkeerslicht-
regeling. De ontsluiting van de 
Spoorzichtwijk kan drastisch 
worden verbeterd door de aan-
leg van een links-afslag vanaf de 
Westelijke Randweg (bereden 
in westelijke richting) naar de 
Leidsevaartweg. Een groot bijko-
mend voordeel is dat het (vracht)
autoverkeer naar Zandvoort toe 
voortaan om de Bloemenwijk 
heen kan stromen, in plaats van 
dwars door die wijk via de Zand-
voortselaan. 

Mr ir Henk S.M. Kruijer
Heemstede
tel. 023– 5292830

Wachtpost.

ingezonden

“Er is geen discipline!”
Heemstede  - Nu voel ik me 
ook geroepen om te reageren 
over de zgn. ‘grasprietjes’, voor-
alsnog op de weg! Waren het 
maar grasprietjes, misschien 
moet R. Verra eens een goe-
de bril opzetten. Het zijn onder-
hand grasstroken op de open-
bare weg en als het opgedroogd 
is, zijn het net koeienplakken. En 
als je er met je fiets doorheen 
rijdt, kan het in je derailleur vast-
lopen, dat is mij overkomen en 
dat kreeg ik er zo niet uit, dus 
dat werd lopen.
Het is een rotzooi en dit trekt 
rotzooi aan! Ik was blij met de 
ingezonden brief van R. de Boer 
over dit onderwerp. Al jaren ge-
leden heb ik hierover naar de 
gemeente geschreven en ook 
met de burgemeester bespro-
ken, maar het wordt alleen maar 
erger. Er is geen discipline! En 
‘geen geld’ is een dooddoener. 
Laten dan de burgemeester en 
wethouders maar wat van hun 
riante salarissen inleveren, maar 
nee, dat gebeurt niet, want de 
rijkdom moet in stand gehou-
den worden!. Mijn partner heeft, 
na zijn pensioen, jarenlang de 
tuinen van bejaarden, via Wel-

zijn Ouderen, onderhouden. Hij 
ruimde alles netjes op en gooide 
het in zijn aanhanger. 

We leven toch nog niet in een 
Derde Wereldland?
Aan de droogte, oorlog en cor-
ruptie in Afrika kunnen we he-
laas niet veel doen. Zelfs in het 
Haarlemmermeerse Bos ma-
ken ze er een zooitje van. Er wa-
renop veel plekken meer opge-
droogde plakken dan asfalt. We 
blijven ons hieronder opwinden, 
ondanks de veel ergere ellende 
in de wereld.
Mevr. J.C. Hoppezak, Cruqui-
usweg 182, Heemstede.

ingezonden
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van 1930Dichtstorten
zomerspecial
Jack Voermans
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Heemstede - De Raadhuis-
straat en Binnenweg in Heem-
stede onderscheiden zich van 
andere winkelcentra door 
een aantal zaken die je ge-
rust uniek mag noemen. Cha-
teaubriand in 2005 de Sla-
gerij van het Jaar. Bij Tum-
mers werd Roland van Haar-
lem in 2007 de Wereldkam-
pioen Patissier. In 2009 werd 
Daniel Jongsma de Neder-
landse kampioen Patisserie. 
Chinees restaurant Mandarin 
werd in 2009 de beste in Ne-
derland. Bij Boekhandel Blok-
ker werd eigenaar Arno Koek 
in 2008 de beste boekverko-
per in Nederland. Houweling 
Versshop zit bij de  laatste drie 
die bij de verkiezing in sep-
tember mag gaan strijden om 
de titel ‘Beste Groenteman van 
Nederland 2011’. Zomaar een 
aantal onderscheidingen van 
winkeliers in ruim een kilo-
meter Raadhuisstraat/Binnen-
weg. Dat vind je niet elders in 
Nederland. 
Die winkels hebben allemaal 
gemeen dat de eigenaar nog 
achter de toonbank staat en 
de medewerkers kan inspire-
ren en motiveren. 

Tummers Patisse-
rie Passionelle
Het is het team van goed op-
geleide vakmensen die Tum-
mers Patisserie Passionel-
le aan de Binnenweg 133 dat 
gouden randje geven. Binnen 
dat professionele team is Ro-
nald van Haarlem de man van 
de chocolaterie. Hij werd in 
2007 de jongste en enige we-
reldkampioen patissier die Ne-
derland heeft. Hij ziet elke dag 
weer nieuwe en moderne mo-
gelijkheden met chocolaterie, 
vooral door het werken met 
Vahlhona Frankrijk waarvan 
Tummers in 2006 als een van 

de 14 chocoladepartners van 
s `werelds beste kwaliteit cho-
coladehuizen partner is gese-
lecteerd.

Dreamteam
Daniel Jongsma verantwoor-
delijk voor het passiegebak 
maakt het moderne lichtere 
gebak van de verste en bes-
te grondstoffen zonder toe-
voegingen en –nummers dat 
bruist van smaak. Hij werd in 
2009 Nederlands kampioen 
patissier en zit nu samen met 
Ronald van Haarlem en nog 
een collega in het Nederland-
se dreamteam dat zich voor-
bereid op de wereldkampi-
oenschappen in 2012 in Phoe-
nix Arizona USA. Uniek dat 
twee deelnemers,  twee jonge 
smaakmakers, uit  één bedrijf 
komen. Met een hoog specia-
lisme is het  mogelijk om top-
kwaliteit te maken en vast te 
houden. Zij hebben ook de 
zorg voor de opleiding van de 
nog jongere generatie patis-
siers. 
Emily, Rosanne en Nathan, zijn 
de leerlingen van het ROC Lei-
den met een gouden rand-
je. Emily de Jong is dit jaar 
de schoolkampioene, Rosan-
ne Buitenhuis werd  zilve-
ren randje winnaar en Nathan 
werd zilveren randje in het 
moeilijker niveau. Talent dat 
Daniel herkent. Daniel  schreef 
na zijn Nederlands kampioen-
schap in het vakblad:  Ik kan 
enorm genieten van het ma-
ken van patisserie; Niks is 
mooier dan een patisserie pro-
duct van a tot z te creëren en 
te presenteren. Het is vooral 
een dankbaar beroep wanneer 
je de reacties in ontvangst 
mag nemen en er mensen en-
thousiast en blij mee mag ma-
ken! Patisserie is ook gren-
zeloos en ontzettend veelzij-

dig. Geen dag is hetzelfde en 
je kunt je leven lang doorleren 
en blijven specialiseren!” Rob 
van Veenedaal heeft al twintig 
jaar de traditionele gebak-en 
taartafdeling onder zijn hoede 
en Piet Wingerder viert dit jaar 
zijn 45 jarig jubileum met Gou-
den Rand. Hij heeft de zorg 
voor de saucijzenbroodjes, ge-
vulde koek, speculaas en de 
boterletters en kan inmiddels 
wel een boek schrijven over 
zijn heerlijke bakkersleven bij 
Tummers. 

Brood bij Tummers
De combinatie brood en pa-
tisserie is in andere landen in 
Europa heel gewoon. Aan de 
Nijverheidsweg heeft eigenaar 
van Tummers, Vincent van den 
Bosch, de ruimte gevonden 
voor een nieuwe bakkerij. De 
oudere broer van Ronald van 
Haarlem, Frank, gaat er brood 
maken met oude graansoor-
ten als spelt en teff, dat in de 
nieuwe houten molen ver-
malen wordt. Om hiervoor de 
winkel aan te passen, is Tum-
mers 22 en 23 augustus geslo-
ten. Daarna presenteert zich 
de dit jaar negentigjarige Tum-
mers als de nieuwe smaak-
maker van de Binnenweg met 
een Gouden Randje. 

Tijdens het gesprekje serveer-
de Marijke van den Bosch een 
Yellow Passion, een heerlijk 
geel gebakje met een gouden 
randje, gemaakt door een jon-
ge smaakmaker. Haar winkel-
dames hebben de kennis in 
huis om u te adviseren bij el-
ke gelegenheid. Met achter-
gronden van bekende brood-
en banketzaken uit de regio en 
deel uitmakend van  het gou-
den Tummers Team.

Ton van den Brink

‘En Maar Weer Gewoon’ 
gaat weer trimmen
Heemstede - De Heemsteed-
se (mannen)trimclub E.M.W.G. 
(En Maar Weer Gewoon) be-
staat inmiddels al ruim veertig 
jaar. De trimmers echter zijn van 
zeer verschillende leeftijd en zij 
zijn dankzij het veelvuldig trim-
men zeer fit. Elke zaterdagmor-
gen komen de leden  – weer of 
geen weer - bijeen om 8 uur bij 
het restaurant in Groenendaal 
om zich van daaruit onder lei-

ding van een trainer goedmoe-
dig te laten afmatten via hard-
lopen afgewisseld met oefenin-
gen, om ten slotte de activitei-
ten te besluiten met een balspel. 
De groep die bestaat uit onge-
veer 30 leden start het nieuwe 
seizoen weer op zaterdag 3 sep-
tember. Wie belangstelling heeft 
en de training eens wil meema-
ken is van harte welkom. 
Nadere informatie tel. 5581819.

PKN dienst in de Pinksterkerk
Heemstede - Dienst Protestantse Gemeente Heemstede: zon-
dag 14 augustus in de Pinksterkerk om 10.00 uur met dr. K.R. 
Veenhof. In Kennemerduin en Oude Kerk geen dienst.

Glasgerinkel op 
nachtelijk uur
Heemstede - Oplettende ge-
tuigen belden woensdagnacht 4 
augustus om 03.00 uur de poli-
tie nadat zij gestommel en glas-
gerinkel hadden gehoord in een 
woning aan de Tooropkade. Van-
uit een openstaand raam had-
den zij gezien dat drie mannen 
de woning verlieten. De drie 
stapten in een donkerkleuri-
ge auto en reden weg. Direct is 
met meerdere eenheden in de 
omgeving gezocht naar de auto 
en de drie mannen. Verscheide-
ne mensen zijn staande gehou-
den, maar voor zover bekend zijn 
de verdachten nog niet aange-
houden.
Mensen die getuige zijn geweest 
en nog niet met de politie ge-
sproken hebben, worden ver-
zocht te bellen met de politie in 
Heemstede via 0900-8844.

Wat zijn de marges 
voor snelheidsmeting? 
Heemstede - In Nederland 
wordt bekeurd als de maximum-
snelheid wordt overschreden. 
Hierbij wordt een marge aange-
houden. 
Wie in Nederland een bekeu-
ring krijgt voor het overschrijden 
van de maximumsnelheid, heeft 
de snelheidslimiet in werkelijk-
heid dus behoorlijk overschre-
den. Deze marges zijn:
Snelheid minder dan 100 km/u: 
tot 7 km/u marge. Bijvoorbeeld: 
een automobilist die op een 
50-kilometerweg 57 km per uur 
rijdt, wordt bekeurd.
Snelheid vanaf 100 km/u: tot 8 
km/u marge. Bijvoorbeeld: een 
automobilist die op een 120-ki-
lometerweg 128 km/uur rijdt, 
wordt bekeurd. Belangrijk om te 
begrijpen is, dat deze snelheids-
meting bepaalt óf er bekeurd 
gaat worden.

Meetcorrecties bekeuring 
Vervolgens hanteert de politie 
een meetcorrectie om te kunnen 
garanderen dat in ieder geval 
geen te hoge bekeuring wordt 
uitgedeeld (met de door het Ne-
derlands Meetinstituut geijk-
te apparatuur). Hieronder een 
overzicht van de meetcorrecties:
Snelheid: minder dan 100 km/
uur -> 3 kilometer meetcorrec-
tie. 
Bijvoorbeeld: iemand bij wie op 
een 50-kilometerweg 57 km/
uur wordt gemeten, wordt be-
keurd voor 54 km/u (vanwe-
ge de 3 kilometer meetcorrec-
tie) Snelheid: meer dan 100 km/
uur -> 3 procent meetcorrectie. 
Bijvoorbeeld: iemand bij wie op 
een 120-kilometerweg 128 km/
uur wordt gemeten, wordt be-
keurd voor 124 km/uur (vanwe-
ge de 3% meetcorrectie).

Tummers, ook
een kampioen!

Moderne mogelijkheden 
met chocolaterie  

Burgerlijke 
Stand

Heemstede 
(vanaf 23 juli t/m 3 augustus 2011)

Huwelijken:
J.A.L. Angevaren &
Z.E. Bernát
R. Mossel & I. Geldermans

Geboorte:
Eleonore Hendrika Geertrui-
da van Amersfoorth dochter 
van R.A.M. van Amersfoorth 
& M.H.M. Weenink
Noortje Julie Mathot dochter 
van C.L.M. Mathot & C.L. van 
der Blom.



pagina 6 10 augustus 2011

Gratis proefbehandeling bij LaRiva

Ontspannen afslanken op de 
plaatsen waar u dat wenst!
Heemstede - Nog snel even 
flink wat kilo’s en centimeters 
kwijt? Met LaRiva slankt u af op 
de plaatsten waar u dit wilt! To-
taal of plaatselijk. Nu een gratis 
proefbehandeling!

Met LaRiva is fit en slank zijn 
een bereikbaar ideaal voor jong 
en oud. Met de methode van La-
Riva is het mogelijk om op een 
geheel natuurlijke wijze af te 
slanken, totaal of plaatselijk
LaRiva werkt met de Zwitserse 
Thermo Fysische Methode. Bij 
deze therapie gaat het om een 
combinatie van conditie, bewe-
ging en voeding. Deze methode 
wordt al ruim 30 jaar toegepast 
en is internationaal een groot 
succes Daarom kan er vooraf 
een schriftelijke centimeter ga-
rantie worden gegeven, omdat 
het werkt

De Methode bestaat uit een ac-
tief en een passief deel. 
Het actieve deel bestaat uit de 
doelgerichte bewegingstherapie 
gericht op totaal afslanken of op 
specifieke probleemzones.  De 
bewegingstherapie wordt lig-
gend uitgevoerd in een warm-
tecabine. De warmte zorgt er-
voor dat de spieren ontspan-

nen en er met een relatief lich-
te inspanning toch effectief aan 
het figuur gewerkt wordt. Omdat 
liggend bewegen minder belas-
tend is kunnen ook mensen met 
reumatische -, rug -en/of ge-
wrichtsklachten volgens deze 
methode bewegen en afslanken. 
In het passieve deel geniet het 
lichaam van de OzonZuurstof-
therapie. De Ozon stimuleert 
de bloedsomloop waardoor af-
valstoffen sneller worden afge-
voerd. De huidconditie verbetert 
zichtbaar, cellulite wordt minder 
en de elasticiteit neemt toe. La-
Riva geeft ook persoonlijk voe-
dingsadvies om op natuurlijke 
wijze af te slanken, maar ook om 
slank te blijven. Er wordt naar 
een combinatie gezocht van ge-
zond en lekker, afgestemd op 
uw leefgewoonten.
LaRiva nodigt u geheel gratis 
en vrijblijvend uit voor een per-
soonlijk gesprek. In dit gesprek  
worden u wensen besproken, 
uw mogelijkheden en de daarbij 
behorende prijzen. 
Voor meer informatie en het ma-
ken van een afspraak: LaRiva, 
Instituut voor natuurlijke figuur-
correctie, Raadhuisstraat 27 te 
Heemstede. Telefoon: 023 547 
44 19. www.lariva.nl

Film leerlingen Hageveld 
over Binnenweg bekroond
Heemstede  - Erfgoed Neder-
land heeft de maatschappelijke 
stage van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek, 
waarbij leerlingen van de vierde 
klas van Hageveld een film heb-
ben gemaakt over de Binnen-
weg en de Raadhuisstraat, be-
noemd tot ‘best practice’, voor-
beeld voor andere verenigin-
gen. In de film laten de leerlin-
gen zien, hoe zij aankijken tegen 
de belangrijkste winkelstraten 
van Heemstede.

Binnen één minuut van het 
raadhuis naar de Fixet Kort 
Bouwmarkt, dat red je alleen 
nog op een film. De openings-
scène van  een film die leerlin-
gen van de vierde klas van Athe-
neum Hageveld in Heemstede 
maakten in het kader van hun 
maatschappelijke stage. Zij kre-
gen van de Historische Vereni-
ging Heemstede-Bennebroek 
(HVHB) de opdracht : hoe kij-
ken jullie aan  tegen de Binnen-
weg en de Raadhuisstraat, de 

belangrijkste winkelstraten van 
Heemstede. HVHB wilde als his-
torische vereniging heel graag 
(laten) zien, wat jongeren van 
deze straten vonden. Jasper Pie-
per, Victor Blank, Bas van der 
Werff, Lennart Schut en Mark 
Croes maakten interviews met 
enkele winkeliers. Met Men-
gerink van de Roos die vertel-
de over het pand waar de vroe-
gere kruidenier de Gruyter ooit 
zijn grutten verkocht, de bereik-
baarheid en het behoud van de 
parkeerplaatsen aan de Bin-
nenweg. Arno Koek van Blok-
ker Boekhandel sprak over de 
oude Blokker aan de Bronstee-
weg met zijn trappetjes en gan-
getjes en zijn handwerkboeken 
met een landelijke bekendheid, 
maar ook over de nieuwe Blok-
ker  in de galerij. Ze komen Hil-
lebrand de Lange tegen, de ei-
gen docent die enthousiast is 
over het complete aanbod van 
winkels maar zijn speciaal bier 
niet terugvindt op de gezelli-
ge terrasjes. Teun Verzaal van 

Brabants Schoenenhuis zit van-
af de opening van de galerij op 
de Binnenweg maar de zaak be-
staat al 81 jaar. Marco Voorham 
zit nu 14 jaar met zijn sportzaak 
op de Binnenweg maar maakt 
zich wel zorgen om de bereik-
baarheid vanuit het noorden.  
De filmers laten met opnamen 
van foto`s een  mix van oud en 
nieuw zien , van karakteristie-
ke monumenten en nieuwbouw, 
van winkelketens tot aan speci-
aalzaken met langdurige wortels 
in Heemstede. 

Hulpmiddel was het boek over 
de Binnenweg en de Raadhuis-
straat, in 2010 door de HVHB 
uitgegeven. De première van de 
film was tijdens de voorjaarsbij-
eenkomst (tevens algemene le-
denvergadering). Speciaal voor 
de makers was de rode loper 
uitgelegd. De reacties vanuit de 
overvolle zaal en de lokale pers 
waren unaniem 
positief.
Ton van den Brink

Bas, Lennart, Jasper, Mark, Victor op de rode loper.

Thema bijeenkomst 
‘Huis te Bennebroek’

Bennebroek - Welzijn Bloe-
mendaal, afdeling Benne-
broek, organiseert een the-
mabijeenomst op donderdag 
18 augustus over Ambachts-
heerlijkheid Bennebroek.

De geschiedenis van het Huis 
te Bennebroek en de verhou-
dingen tussen de ambachts-
heer en inwoners van Ben-
nebroek komt aan de orde in 

een presentatie en aanslui-
tend een wandeling door het 
park en langs de historische 
plaatsen van de Binnenweg.
De bijeenkomst duurt van 
10.00 tot 12.15 uur in Huis 
te Bennebroek, Binnenweg 
6 te Bennebroek. Deelname-
kosten: 3,00 euro. Informatie: 
023-5845300 of
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

Dienst Spaarne
Regio - Zondag 14 augustus 
om 10.00 uur vindt in de kerk-
zaal in het Spaarne Ziekenhuis 
in Hoofddorp een kerkdienst 
plaats.

Het is een dienst van Woord en 
Tafel met een oecumenisch ka-
rakter. Iedereen is welkom, zo-
wel patiënten alsook bezoek. De 
kerkzaal bevindt zich op de be-
gane grond naast het restaurant 

(volg route 55). Zondag 14 au-
gustus
Voorganger is pastor dhr. F. Bos-

Open eettafel 
Bennebroek
Bennebroek - Welzijn Bloe-
mendaal, afdeling Bennbroek, 
organiseert elke maandag, 
woensdag en vrijdag een war-
me maaltijd ‘Open Eettafel’. Die 

vindt plaats om 12.30 uur ’t Tref-
punt te  Bennebroek en in In Vo-
gelenzang: op donderdag 11 au-
gustus, om 12.30 uur in de Ont-
moetingsruimte aan de Kerkweg. 

Meer informatie: 023-5845300 of
www.welzijnbloemendaal.nl
info@welzijnbloemendaal.nl

sink. De zang wordt ondersteund 
door het Exoduskoor uit Hille-
gom. (communieviering)
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Frans en Ilonca Jansen
Prinsenlaan 15, Heemstede

Tuinen special Wegens overweldigend succes - er zijn tal-
loze tuinfoto’s binnengekomen bi de re-
dactie - hier een greep uit de inzendingen, 
die tevens meedingen naar de prijzen. 
Kanshebbers dus, deze tuinen!  

Tuin van Kees IJkelstam,
Kohnstammlaan 30 te Heemstede

Betsie Braspenning,
Van Doornincklaan 6, Bennebroek

Ineke Groenendijk,
La Travee 7, Heemstede

Jeannette Coppens,
Korhoenlaan 31 te Heemstede

Fred Rosenhart en Zwier Medendorp,
Koediefslaan 43 Heemstede.
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Heemstede - Studenten van 
Hogescholen en Universiteiten 
kunnen vanaf nu hun opleiding 
zelf beoordelen op de nieuwe 
website Studiereviews.nl. Stu-
denten kunnen op de websi-
te eenvoudig hun opleiding of 
studie-instelling zoeken en di-
rect een beoordeling geven. Ook 
kunnen studenten vragen stel-
len over een bepaalde studie. 
Deze vragen kunnen dan beant-
woord worden door (mede) stu-
denten.

Het idee
De 22-jarige Benjamin Rhee, 
oprichter van de website, ver-
telt over het ontstaan. “Het idee 

voor Studiereviews.nl is een 
aantal jaar geleden ontstaan 
uit behoefte en uit ergernis tij-
dens mijn studie in Amsterdam. 
Ik studeerde bouwkunde maar 
merkte al gauw dat het totaal 
niet zo in elkaar zat als mij ken-
baar was gemaakt. Ook merk-
te ik dat veel studenten om mij 
heen aangaven een totaal ver-
keerde studiekeuze gemaakt 
te hebben. Vreemd genoeg be-
stond er nergens een mogelijk-
heid om ervaringen over je stu-
die te delen met andere studen-
ten. Het idee heeft daarna nog 
een hele tijd in mijn hoofd rond 
gespookt en aangezien ik full-
time in dienst was bij een inter-

net bureau in Amsterdam, ont-
brak het mij ook aan tijd. Kort 
daarna heb ik mijn functie als 
projectmanager neergelegd om 
mij op die manier volledig te 
kunnen richten op het uitwerken 
van Studiereviews.nl”

50% Ontevreden
Uit onderzoek van de HBO-raad 
blijkt dat gemiddeld 15% van 
de studenten na het eerste stu-
diejaar afvalt. Hiervoor zijn ver-
schillende oorzaken bekend. Een 
daar van is bijvoorbeeld dat de 
kennis van de vooropleiding niet 
goed aansluit. Een andere be-
langrijke oorzaak is de voorlich-
ting van studenten. Uit onder-

Bouwplan ‘Het Houthof’ 
grens Heemstede ter inzage
Regio - Er bestaan vergevor-
derde plannen om het terrein 
aan de Claus Sluterweg 125 in 
Haarlem – vlakbij de grens met 
Heemstede – te herontwikkelen. 
In verband hiermee is eind vo-
rig jaar bij de gemeente Haar-
lem een omgevingsvergunning 
aangevraagd. Het voorgenomen 
bouwplan houdt in dat het hui-
dige kantoorpand gesloopt zal 
worden. Daarvoor in de plaats 
moet een nieuw gebouw komen: 
‘Het Houthof’, met daarin ruimte 
voor twee kantoorlagen en daar-
boven 91 appartementen. Onder 
het gebouw en aan de achterzij-
de komt een (deels halfverdiep-
te) parkeergarage.
Het college van burgemeester 
en wethouders en de gemeen-
teraad van Haarlem hebben re-
centelijk besloten de ontwerp-
omgevingsvergunning, de bijbe-
horende ontwerp-verklaring van 
geen bedenkingen en alle bijbe-
horende stukken ter inzage te 
leggen. 

Inzage
U kunt de stukken vanaf 12 au-
gustus tot en met 4 oktober in-
zien in de Publiekshal, Loket 
Personen, Bedrijven en Omge-
ving (PBO) aan de Zijlsingel 1 
te Haarlem. Dit loket is geopend 
op werkdagen van 09.00 uur tot 
16.00 uur. Op donderdag is het 
loket geopend van 09.00 uur tot 
20.00 uur. De Publiekshal is op 
vrijdag 30 september en maan-
dagochtend 3 oktober geslo-
ten. Op maandagmiddag 3 ok-
tober en dinsdag 4 oktober kunt 

u terecht in de nieuwe Publieks-
hal Raakspoort aan de Raaks. 
Bij het dossier zit een inhouds-
opgave waarop alle stukken die 
ter inzage liggen vermeld staan. 
Daarnaast kunt u een deel van 
de stukken vanaf 12 augustus 
raadplegen via de website www.
ruimtelijkeplannen.nl en via het 
digitaal loket van de gemeen-
te Haarlem: http://e-diensten.
haarlem.nl/bestemming/BST_
Nav.asp

Zienswijzen
Gedurende de hierboven ge-
noemde termijn van terinzagel-
egging kan iedereen zienswijzen 
indienen op het bouwplan. De 
gemeente Haarlem betrekt uw 
zienswijzen dan bij het nemen 
van een definitief besluit later dit 
(na)jaar. 
U kunt uw zienswijzen schrif-
telijk indienen bij het college 
van Burgemeester en wethou-
ders van Haarlem, t.a.v. de afde-
ling VVH/Omgevingsverguning, 
Postbus 511, 2003 PB te Haar-
lem. Uw brief moet voorzien zijn 
van uw naam en handtekening, 
uw adres, de datum waarop u 
de brief verzendt, de naam van 
het ontwerp-besluit (‘zienswij-
zen omgevingsvergunning Het 
Houthof 2010- 0012602’) en uw 
gemotiveerde zienswijzen. Daar-
naast bestaat de mogelijkheid 
om uw zienswijzen mondeling in 
te dienen. Dit kan alleen op af-
spraak. U kunt hiervoor een af-
spraak maken met mevrouw A. 
Kamphuis, tel (023) 511 5072 
(ma t/m do). 

Heemstedenaar lanceert website ‘studiereviews. nl’

Studenten kunnen hun 
opleiding nu zelf beoordelen

Concours Hippique in Aerdenhout
Heemstede - In het weekend 
van 27 en 28 augustus a.s. zal 
op het terrein Mariënweide te 
Aerdenhout een groot spring- 
en dressuurconcours worden 
gehouden. Ruitervereniging 
Van Merlen, die dit evenement 
al voor de 28e keer organiseert, 
gooit het dit jaar over een heel 
andere boeg.
Met de keuze voor de nieuwe lo-
catie Mariënweide, heeft Ruiter-
vereniging van Merlen het begin 
ingeluid van een nieuw tijdperk. 
Temeer daar het terrein onder 
liefhebbers en beoefenaars van 
de hippische sport zeker geen 
onbekende is. De nieuw aan-
gelegde dressuurbodems, de 
prachtige springtuin, een geva-
rieerd showprogramma en het 
gezellige strodorp zijn ingredi-
enten voor een lang weekend 
paardensport op hoog niveau.
Het is Ruitervereniging Van 
Merlen opnieuw gelukt om met 
behulp van vrijwilligers, de Ge-

meente Bloemendaal en na-
tuurlijk haar zeer gewaardeer-
de sponsoren een gevarieerd 
programma op te zetten. Me-
de door de trouwe steun van de 
Rabobank, Champagne Lanson 
en vele anderen, kunnen de be-
zoekers zowel op zaterdag als 
op zondag genieten van een mix 
aan dressuur- en springrubrie-
ken op elk niveau. En de toe-
gang is gratis!

Op zaterdagmiddag zullen deel-
nemers en bezoekers worden 
getrakteerd op een geweldige 
show van Daniëlle Meyboom en 
haar Friese paard Jauke. Dani-
elle heeft zich toegelegd op de 
vrijheidsdressuur en kan Jau-
ke op commando laten steige-
ren, knielen en zelfs een ae-
robicsnummer met hem dan-
sen. Na afloop van deze show, 
die menigeen versteld zal doen 
staan, is er gelegenheid voor de 
kinderen om Jauke te knuffelen 

en te aaien. Op de zondagmid-
dag zal voor de dressuurliefheb-
bers traditioneel de Kür op Mu-
ziek plaatsvinden; een prach-
tig ballet waarin de harmonie 
tussen ruiter en paard perfect 
tot z’n recht komt. Erg leuk om 
naar te kijken en zeker niet al-
leen voor de kenner! Deze wed-
strijd zal worden afgesloten met 
een dressuurclinic van onze ei-
gen 3 J’s!
Ook de liefhebbers van het 
springen komen het weekend 
goed aan hun trekken. Met het 
aantrekken van de bekende par-
coursbouwer Arthur Wolf wordt 
zowel de relatieve beginner als 
de vergevorderde ruiter flink uit-
gedaagd.

Het Concours Hippique Van 
Merlen wordt gehouden op ter-
rein Mariënweide aan de Boe-
kenroodeweg in Aerdenhout. 
Het wedstrijdterrein is goed be-
reikbaar en de entree is gratis.

zoek, uit gevoerd door Studie-
reviews.nl, blijkt dat de helft van 
alle studenten die afvalt na het 
eerste jaar aangeeft dat dit ligt 
aan verkeerde studie informatie. 
Met name informatie verstrekt 
door de studie-instellingen zelf. 
Zowel op de website als bij de 
Open Dagen.

Échte informatie
“Het doel van Studiereviews.nl 
is om studenten goede informa-
tie bieden zodat ze een gede-
gen studiekeuze kunnen maken. 
Aan de hand van beoordelingen 
van andere studenten krijgen ze 
een beter beeld over hoe de op-
leiding écht in elkaar zit. Hoge-
scholen en Universiteiten heb-
ben de neiging om bij Open Da-
gen toch altijd alleen de leuke 
kanten van de opleiding te la-
ten zien. 

Dit vormt een verkeerd beeld bij 
de toekomstige studenten.” De 
Heemstedenaar vervolgt: “Toch 
adviseer ik studenten ook AL-
TIJD om ook een meeloop dag te 
laten inplannen. Dan zie je hoe 
de opleiding er in de praktijk uit 
ziet. Van een meeloop dag wordt 
toch altijd nog weinig gebruik 
gemaakt. Veel studenten vinden 
dat toch een beetje vreemd of 
eng. Maar het kan je enorm hel-

pen bij een goede beeldvorming 
van de studie.” 

Toekomst
Aan enthousiasme ontbreekt het 
de Heemstedenaar in ieder geval 
niet. Er zijn genoeg plannen voor 
de toekomst. Zo heeft hij ook al 
aangegeven MBO studenten op 
korte termijn een plek te willen 
bieden voor hun studie ervarin-
gen. 

Kerkdienst SEIN
Regio - Stichting Epilepsie In-
stellingen Nederland houdt zon-
dag 14 augustus een viering op 
het terrein ‘de Cruquiushoe-
ve’, gebouw ‘de Rank’, Spiering-
weg 801 te Cruquius. Deze gaat 
van start om 15.00 uur en wordt 
geleid door pastor Elise Vorster-
mans.  

Hervormde gem.  
Bennebroek
Bennebroek - Dienst Hervorm-
de Gemeente Bennebroek, zon-
dag 14 augustus, 10.00 uur met 
ds. Berkheij uit Woerden. Zomer-
avondzangdienst: woensdag 17 
augustus 19.30 uur.
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Madeira: juweel in 
de Atlantische oceaan
Een van de mooiste eilanden-
groepen in de Atlantische Oce-
aan is toch zeker de Madei-
ra Archipel, met als hoofdei-
land Madeira, dat bekend staat 
als de bloementuin in de Atlan-
tische oceaan. Voor wie geen 
‘Oh Cherso-eiland’ zoekt, maar 
een eiland waar een aangenaam 
mild klimaat heerst en waar rust 
met een mooie natuur gecom-
bineerd wordt, is Madeira de 
plek van een ongekende klasse. 
Bem-vindo à Madeira! - Welkom 
op Madeira!

De eerste melding van Madeira 
dateert van rond de 14e eeuw, 
omstreeks 1351, waar de naam 
Madeira in de atlas van Di Me-
dici als ‘houteiland’ vermeld 
wordt. In 1415 komt het eiland 
door Hendrik de Zeevaarder in 
handen van Portugal. Het eiland 
fungeert aanvankelijk als door-
gangshaven voor de slavenhan-
del en op het eiland zelf wordt 
suiker verbouwd. 
Tussen 1801-1814 wordt Ma-
deira door de Britten bezet, om 
het eiland tegen een eventue-
le Franse bezetting door Napo-
leon te beschermen. De Britten 
leggen de basis voor de Madei-
ra- wijncultuur (oprichting van 
de Madeira Wine Company door 
de familie Blandy in 1811). He-
den ten dage is de Britse invloed 
op Madeira nog immer voelbaar: 
neem bijvoorbeeld de beroemde 
Afternoon Tea, die nog steeds 
op de authentieke Britse wijze in 
het luxueuze Reid’s Palace hotel 
genuttigd kan worden. 

Rond 1824 komt Madeira weer 
in Portugese handen. Madeira 
ontwikkelt zich in de 19e en 20e 
eeuw tot een paradijselijk lust-
hof voor koningshuizen, adel en 
kunstenaars. Het eiland wordt 
door velen bezongen en  be-
roemdheden van diverse plui-
mage trekken voor kortere of 
langere tijd naar het groene ei-
land dat altijd in bloei staat en 
waar het altijd voorjaar is, on-
der andere keizerin Elisabeth 
van Oostenrijk en Winston Chur-
chill. Ook Madeira zelf heeft be-
roemdheden voortgebracht, 
denk bijvoorbeeld aan de Por-
tugese voetballer Cristiano Ro-
naldo, die op Madeira is gebo-
ren en getogen. Hoewel het ei-
land geen echte stranden heeft, 
is het goed toeven in de zeewa-
terbaden aan de kust, de zoge-
naamde ‘lido’s’. Wie wel behoef-
te aan een zandstrand heeft, kan 
vanaf Madeira per boot naar het 
nabijgelegen Porto Santo.

De hoofdstad van Madeira is 
Funchal, dat ‘venkel’ betekent. 
De stad bevindt zich zuidoos-
telijk op het eiland en heeft de 
meeste zonuren van heel Ma-
deira. Funchal is een roman-
tisch stadje met mooie pittores-
ke straatjes, musea en een over-
dekte markt, waar vooral bloe-

men, groenten, fruit en ver-
se vis wordt verkocht. Het heeft 
een aangenaam gezellig stads-
centrum met de oude kathe-
draal Sé en een haven. Funchal 
wordt ook wel ‘klein Lissabon’ 
genoemd, vanwege de markan-
te Portugese sfeer en biedt voor 
elk wat wils. 

Andere interessante plaatsen 
op Madeira zijn o.a.: Camacha, 
een rietvlechtersdorp, Santa-
na, met de karakteristieke ge-
kleurde huisjes met strodaken 
en het dorp Monte, dat een bo-
tanische tuin heeft en door mid-
del van een moderne kabelbaan 
met Funchal is verbonden. In 
de kerk van Monte ligt ook de 
laatste Oostenrijkse keizer Ka-
rel I begraven. Verder zijn de rui-
ge bergen van Curral das Frei-
ras, oftewel de ´Nonnenstal´, de 
forellenkwekerijen van Ribeira 
Frio (koude rivier) en het idylli-
sche vissersplaatsje  Camara de 
Lobos zeker een bezoek waard. 
In Camara de Lobos bracht 
Winston Churchill zijn tijd graag 
door met schilderen. Wie in stilte 
van een adembenemend uitzicht 
vanaf steile rotskliffen op de At-
lantische Oceaan wil genieten, 
moet zeker naar Ponta do Pargo 
gaan, dat aan de noordwestkant 
van het eiland ligt.

Madeira bezit een indrukwek-
kend, alsmede een afwisselend 
natuurlandschap met veel (sub-
tropische) flora, vlaktes, rui-
ge bergkammen en adembene-
mende vergezichten . Een wir-
war van irrigatiekanaaltjes, ooit 
aangelegd ten behoeve van de 
watervoorziening, doorkruist 
het eiland: de zogenaamde ‘le-
vada’s’. Langs deze levada’s zijn 
vele wandelroutes uitgestip-
peld, die jaarlijks vele wande-
laars trekken. De totale leng-
te van al deze levada’s bestrijkt 
in totaal ongeveer 1000 km. Le-
vadatochten zijn er op verschil-
lende moeilijkheidsniveaus en 
kunnen op grote hoogten langs 
steile afgronden gaan. Sommi-
ge wandeltochten zijn daarom 
niet helemaal zonder gevaren. 
Een goede voorlichting, voorbe-
reiding en uitrusting zijn daarom 
zeker aan te bevelen.  Veel leva-
da’s zijn goed en goedkoop met 
de bus te bereiken. Bekijk echter 
wel goed van te voren de dienst-
regeling, omdat de bussen som-
mige plekken maar 1 tot 3 keer 
per dag aandoen.

Op culinair gebied kom je goed 
aan je trekken op het eiland: er 
zijn vele restaurants van een uit-
stekende kwaliteit die graag de 
specialiteiten van het eiland ser-
veren.  Aan verse vis is bijvoor-
beeld geen gebrek. Een van de 
bekendste delicatessen is de 
‘espada’, oftwel de degenvis, die 
men zeker moet proberen. De-
ze unieke vis wordt uit de grote 
diepten van de Atlantische oce-

High tea in het Reid´s
 
Palace Hotel Reid’s
velen beweren
highstanding Brits
Ontboezemt een palet
van klasse en kleur
in Madeireze veren
 
Draai de deur
naar ‘n afspraak
in ‘t verleden
waar ‘n elegante elite
vooraanstaande leden
van de rijke tak
gedwee genieten
van de zoete geur
van thee en gebak
 
Welgelegen
in dit diepblauw decor
ga ik wat verlegen
voor gewoontjes door

Madeira
 
Oleanders,
bougainville
plantenpracht
zonnebaadt
in vol ornaat
Funchals ziel
stenen straat
van geplaveid geluk
 
Langs de levada
God mag weten
welke kant
lopen wij
lachen wij
eten wij
espada
met banaan
 
geplaveid geluk
gaat
hand in hand
 
Laat me
nooit meer gaan

aan met een luchtdrukverschil 
gevangen. Eenmaal aan de op-
pervlakte verandert de huid van 
de vis in een zwarte kleur. 
In Ribeiro Frio is de specialiteit 
forel, die daar ooit kunstmatig 
is uitgezet. Geen visliefhebber? 
Geen nood: de vele restaurants 
hebben een gevarieerd aanbod  
van verschillende gerechten. 
Probeer als aperitief eens de ver-
maarde Madeirawijn, een Ginja 
(kersenlikeur) of een Poncho uit 
Calheta,  een likeur op basis van 
honing en citroen.

Madeira wordt twee keer per 
week rechtstreeks door Trans-
avia.com aangevlogen. De ge-
middelde vliegtijd bedraagt on-
geveer 4 uur. Ook kan men Ma-
deira bereiken door in Lissabon 
over te stappen: de Portugese 
luchtvaartmaatschappij TAP on-
derhoudt dagelijks verschillende 
lijndiensten op Funchal. 

Wilt u meer toeristische informa-
tie over Madeira, ga dan naar uw 
reisbureau of kijk op de website: 
http://www.madeiratourism.org/ 
(alleen oproepbaar in het Portu-
gees en in het Engels).
Tekst en foto’s: Bart Jonker.

Zonsondergang op Madeira

Rechts op de heuvel: het Reid’s Palace Hotel

Uitzicht vanaf Ponta do Pargo
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Kampioenskansen van
RCH-Pinguins slinken
Heemstede - De competitie 
van 2011 begon hoopvol voor 
RCH met een selectie die klonk 
als een klok. Maar na een ge-
scheurde achillespees bij Ricky 
Daal werd onlangs Zamir Lijde 
voor de rest van het seizoen met 
een zware enkelblessure uitge-
schakeld, moest Tjerk Hoger-
vorst om gezondheidsredenen 
stoppen, werd Bayron Cornelis-
se vereerd met een trainings-
kamp van de MLB- organisa-
tie en liep Giovanni Valmont te-
gen een schorsing op. En zo had 
RCH het afgelopen weekend 
nog maar de beschikking over 
8 veldspelers en werd niet met 
een aangewezen slagman aan-
getreden.  
  
Toch was het RCH dat zaterdag 
in Heemstede de dienst uitmaak-
te tegen de Hawks. Chris Mow-
day had weinig te duchten van 
de Dordtse slagploeg en liet met 
3-1-5-1 in 8 innings niemand 
verder dan het 2e honk komen. 
De beslissing viel al in de 2e in-
ning en ook daar had Mowday 
een aandeel in. Eerst sloeg hij 
Kevin Gerard over de thuisplaat, 
waarna Dillen True en Mark Smit 
met basehits de honken vol lie-
ten lopen. Met de daarop vol-
gende double van Victor Draijer 
werden de honken schoonge-
veegd, stond het 4-0 en moest 
vervolgens tot de 8e inning ge-
wacht worden alvorens Victor 
zelf na 4 wijd, een OSS van Lex 
Leijenaar, een honkslag van Ferd 
van Stekelenburg en een wilde 
worp de  5-0 eindstand kon aan-
tekenen. Closer Ewout Bos ver-
richtte met 0-0-0-0 in de 9e in-
ning de finishing touch. 

De zondag in Dordrecht be-
gon voortvarend voor de Ra-
cing. Mark Smit opende di-
rect met een honkslag, gevolgd 
door een OSS van Victor Dra-
ijer en een tweepitter van Lex 
Leijenaar. In de 3e inning werd 
het zelfs 4-0 na 4 wijd voor Vic-
tor Draijer en 3 opeenvolgende 
doubles van Ferd van Stekelen-
burg, Kevin Gerard en Mick van 
Vliet. Maar daarna was de koek 
op en kwam de slagploeg van 
de Hawks op volle toeren. Na 4 
2/3 inning stond het 4-4 en deed 
Marcel Timmer met 1-1-6-2 de 
heuvel over aan Robin van Eis, 
die met 1-0-6-1 in de resterende 

3 1/3 inning ook 4 Dordtenaren 
de thuisplaat zag bereiken. Met 
13 honkslagen voor de Hawks 
en 12 voor RCH deden de teams 
weinig voor elkaar onder, maar 
de 5 achterblijvers voor de thuis-
ploeg tegen de 10 van de Heem-
stedenaren maakten het ver-
schil. Kevin Gerard met 3 dou-
bles in 5 slagbeurten was de-
ze wedstrijd de aanvallende uit-
blinker bij RCH-Pinguïns.  

De stand met nog
6 wedstrijden te gaan:
1. Euro Stars 19-26 104-  79
2. PSV 19-22 118-108
3. RCH 19-20   99-  89
4. DSS 19-17  70-  82
5. Hawks 19-15 124-121
6. TTT 19-14  83-119

In theorie is nog alles mogelijk. 
RCH moet nog 3 x tegen Eu-
ro Stars en Euro Stars moet nog 
1 x op bezoek bij PSV. Komend 
weekend speelt RCH 2 x tegen 
Euro Stars (zaterdag uit, zon-
dag thuis) en de Racing zal 2 x 
moeten winnen om tot het laatst 
mee te strijden om het kampi-
oenschap.

Susanne Boenne

Karin van Rossum

We zoeken de zon op
Heemstede –  De zomer van 
2011 valt tot nu toe behoorlijk 
tegen. Te nat en te koud voor 
zonaanbidders. Voor degenen 
die gewacht hebben met het re-
gelen van een vakantie en de 
mensen die dit jaar in eigen land 
de zon dachten te vinden is het 
wellicht tijd om in actie te ko-
men. Hoe zit het met de inwo-
ners van Heemstede, bestormen 
ze massaal de reisbureaus? 
“Het is behoorlijk druk”, beaamt 
Karin van Rossum van Arke. In 
het kantoor aan de Binnenweg 
in Heemstede is er werk aan de 
winkel. “Er is een run op last mi-
nute reizen, de mensen vertrek-
ken nog het liefste deze of vol-
gende week. Veel gezinnen met 
kinderen die aanvankelijk hun 
vakantie op de camping dicht-
bij huis wilden doorbrengen of 
door het mooie voorjaar de keus 
hebben uitgesteld, willen alsnog 
weg.” Waar willen ze naartoe? 
“Sowieso weg uit Nederland”, 
lacht Karin. “Vliegreizen naar 

Spanje, Griekenland en Tur-
kije zijn erg in trek. Er zijn deze 
week extra toestellen ingezet en 
die waren ook snel weer volge-
boekt. Dan wordt de selectie van 
de vakantiebestemming vooral 
bepaald door wat er nog vrij is. 
Toch valt er uiteindelijk nog best 
wat te kiezen, hoor.”
“Iedereen wil de regen ontvluch-
ten”, zegt Susanne Boënne van 
Travel XL Van Limburg, even-
eens gevestigd aan de Binnen-
weg. “Maar sommige mensen 
denken al voor zo’n 300 à 400 
euro per persoon weg te kunnen 
naar de zon. De realiteit is dat de 
prijzen vanwege de drukte niet 
erg veel naar beneden gaan. 
Voor het hoogseizoen geldt toch 
dat je voordeliger uit bent als je 
de reis al vroeg in het jaar boekt. 
Er zijn echt wel last minute rei-
zen voor een leuke prijs, maar 
de vraag is of die aan alle ver-
wachtingen voldoen. Want een 
vijfsterren accommodatie dicht-
bij het strand gelegen met een 

eigen zwembad voor een gere-
duceerd tarief zit er dan meest-
al niet in. Om nog snel naar een 
zonbestemming  te vliegen moet 
je de eisen ’n beetje bijstellen. 
Maar alles beter dan een vakan-
tie die in het water dreigt te val-
len”, merkt Susanne op. “Ik heb 
klanten op kantoor gehad die al 
onderweg waren met hun auto 
naar de camping in Nederland. 
Die zijn halverwege omgekeerd 
en hebben alsnog een reisje ge-
boekt naar het warme zuiden. Er 
zijn de laatste tijd enkele nieu-
we bestemmingen bij gekomen 
in de reisgidsen. Zo is bijvoor-
beeld Macedonië in opkomst. 
Ook boeken we al weer veel rei-
zen voor het naseizoen, als de 
grote drukte voorbij is. Maar na-
tuurlijk geldt dat niet voor men-
sen die aan de schoolvakantie 
zijn gebonden. Die laten de au-
toreizen nu even links liggen en 
stappen in het vliegtuig naar de 
zon. Liefst zo snel mogelijk.” 
Mirjam Goossens

Lorodelba, al 30 jaar uniek
Regio - Het Slavisch Folkloris-
tisch Koor Lorodelba bestaat al 
ruim 30 jaar. Het jubileum is dit 
jaar uitbundig gevierd. Er werd 
genoten van de uitgesproken 
vrolijke of melancholieke, maar 
altijd prachtige klanken die zo 
kenmerkend zijn voor het Oos-
ten van Europa. Op 16 augus-
tus begint Lorodelba het nieu-
we seizoen en er moet dan 

weer serieus gerepeteerd wor-
den voor het volgende optreden 
in het kader van ‘Muziek in de 
wijk’ (Meerwijk, Schalkwijk), dat 
op 18 september is.

Het koor bestaat ui 20 vrouwen, 
maar uitbreiding is welkom. 
Dinsdagavond is repetitieavond. 
Info: 023-5283264/52884288. 
Website: www.lorodelba.nl

Klassiek concert 
in Bosbeek
Heemstede - Zondagmiddag 14 
augustus komen Walther Deu-
bel, tenor en Maria Prokofieva, 
pianiste optreden in de kapel van 
Bosbeek. Het programma is een 
mengeling van Lehár, Stolz, di 
Cupua en wat opera aria’s. Aan-
vang: 15.00 uur. Toegang gratis. 
Zorgcentrum en Verpleeghuis 
Bosbeek krijgt dit concert aan-
geboden door Stichting Musici-
ans Worldwide. Dankzij sponso-
ring is deze stichting in staat om 
jonge getalenteerde musici in 
zorgcentra te laten spelen. Tege-
lijkertijd doen de musici concer-
tervaring op. Voor 2011 staat nog 
een concert gepland op zondag-
middag 6 november. Buurtbewo-
ners van Bosbeek worden uitge-
nodigd om samen met de bewo-
ners te genieten van deze con-
certen. Bezoekers kunnen bo-
vendien gebruik maken van de 
faciliteiten van het restaurant. 
Voor een maaltijd is het raad-
zaam om te reserveren via de re-
ceptie: 023– 8929900.



Heemstede

NIEUWS

Volg ons op:

www.youtube.com/gemeenteheemstede heemstedetweet HeemstedeConnect (group)

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgerlijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.

I N F O R M A T I E  V A N  D E  G E M E E N T E  H E E M S T E D E  -  1 0  A U G U S T U S  2 0 1 1

•  Overlast hondenpoep

• Verkeersbesluit

In deze HeemstedeNieuws:

Inmiddels zijn al verschillende ideeën ingediend. De een vindt een boomhut 

spannend, de ander zou graag een kabelbaan zien. Kortom het stemmen kan beginnen. 

Maar natuurlijk zijn nieuwe ideeën ook van harte welkom! Ga dus snel naar 

www.speelbosmeermond.nl en laat jouw idee achter. Zo kunnen we met elkaar van 

het natuurgebied Meermond de mooiste speelplek van Nederland maken. 

Op zondag 16 oktober 2011 vindt voor de tweede keer de Heemstede Loop plaats. De 

lopers starten en fi nishen bij het sportcomplex Groenendaal en doen onder andere 

het Groenendaalse Bos en diverse wijken van Heemstede aan. Inschrijven kan nog 

t/m maandag 10 oktober 2011!

Een speelbos 

Meermond is een nieuw natuurgebied aan 

het Spaarne, achter de gemeentewerf, 

naast de weilanden van Hageveld en tegen-

over museum Cruquius. De ingang vind je 

bij de Cruquiusweg 49. In het natuurgebied 

heb je alle ruimte om te spelen. Dat kunnen 

we nog leuker maken; met een speelbos! 

Want in een speelbos kun je in bomen klim-

men, hutten bouwen en je lekker uitleven. 

Als het speelbos klaar is, komt er een 

speciaal pad doorheen. Dit pad geeft uitleg 

over het milieu en de omgeving. Zo leer je 

spelenderwijs de geheimen van de natuur 

kennen.

Meedenken?

Spelen in de natuur vindt de gemeente 

Heemstede belangrijk. Om dat zo goed 

mogelijk te doen hebben we jouw hulp 

nodig. Wat zou je graag willen doen in het 

speelbos? Hoe moet het eruit zien? Dat 

De Heemstede Loop begint om 11.00 uur 

met de ‘Familyrun’ over 1,5 km, waaraan 

speciaal voor de Heemsteedse scholen 

een prestigieuze scholenbokaal is gekop-

peld. Deze bokaal is opgezet om de 

Heemsteedse scholen in een competitieve 

manier te laten strijden om het 

“Kampioenschap” van Heemstede. Om 

12.00 uur start de 5 km en vanaf 13.00 uur 

zullen de lopers van de 10 km de strijd aan 

gaan met de klok. De exacte route vindt u 

op www.heemstedeloop.nl.

Goede Doelen ondersteunen 

Heemstede Loop en andersom

Bij voorinschrijving kunnen deelnemers 

een bijdrage doneren aan twee goede 

Heb jij al een idee ingediend 

voor speelbos Meermond?

Heemstede Loop 2011

kunnen we met elkaar bedenken. Heb je 

een goed idee? Laat dit achter op de nieuwe 

site www.speelbosmeermond.nl. Iedereen 

mag meedenken, ook je ouders, de buren, 

vriendjes en vriendinnetjes. Zij kunnen ook 

weer op jouw idee stemmen. Tijdens een bij-

eenkomst op de gemeentewerf kun je je 

idee presenteren en het gebied verkennen. 

Voor deze bijeenkomst wordt nog een 

datum bekend gemaakt op speelbosmeer-

mond.nl. Uiteindelijk worden de beste 

ideeën uitgevoerd, en is Heemstede een 

geweldig speelbos rijker!

Gebruik de QR code 

om direct met je 

smartphone naar 

Speelbos Meermond 

te gaan.

doelen: de Hartstichting(landelijk) en De 

Hartekamp Groep (regionaal). 

De TIGRA bedrijvenloop wordt voor de 

tweede keer georganiseerd in de ruimte 

van TIGRA & LifeFit in Heemstede. Deze 

unieke locatie gelegen aan de start/fi nish 

biedt voor de bedrijvenloop deelnemers de 

mogelijkheid gebruik te maken van de vele 

faciliteiten van TIGRA in combinatie met 

alle extra service en voordelen van deel-

name aan de TIGRA bedrijvenloop.

Voor meer informatie en inschrijven over 

de Heemstede Loop van 16 oktober kijk 

op: www.heemstedeloop.nl
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Hoewel veel hondenbezitters de moeite nemen de poep van hun hond op te ruimen, 

is er toch nog een te groot aantal mensen dat dit niet doet. Graag brengen we dit 

onderwerp nogmaals onder de aandacht.

Burgers en gemeente zijn samen verant-

woordelijk voor het schoonhouden van 

Heemstede. Daarbij hoort ook het ver-

wijderen van hondenpoep. Als honden-

bezitter is het ook verplicht de poep op te 

ruimen. Het opruimen van hondenpoep kan 

bijvoorbeeld met een hondenpoepzakje of 

een plastic zak gedaan worden. Zo kunt u 

de poep hygiënisch en snel van de grond 

verwijderen. Het zakje kunt u in één van de 

vele hondenpoepbakken of in een gewone 

afvalbak gooien, maar natuurlijk ook thuis 

in de afvalbak.

Gezondheidsrisico’s

Hondenpoep is niet alleen vies en onhygië-

nisch, maar vormt ook een risico voor de 

gezondheid. Spelende kinderen zitten regel-

matig met hun handen aan hun mond. 

Wanneer zij in aanraking komen met honden-

poep, kunnen zij besmet raken met de 

hondenspoelworm. Een infectie met de 

hondenspoelworm kan leiden tot griepachtige 

klachten en in ernstige gevallen tot hersen-

vlies- of oogontsteking. Om deze reden is in 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 

vastgelegd dat openbare kinderspeelplaatsen 

verboden terrein zijn voor honden.

Aanlijnplicht

Loslopende honden kunnen de verkeers-

veiligheid in gevaar brengen. Ook zijn som-

mige kinderen en volwassenen bang voor 

loslopende honden. Uw hond moet daarom 

op straat aangelijnd zijn. Behalve dat dit 

veiliger is voor uw hond, ziet u ook waar hij 

zijn behoefte doet. Het is dus tegelijk een 

belangrijke hulp bij het opruimen.

Losloopgebieden

Honden moeten natuurlijk genoeg beweging 

krijgen. Daarom heeft de gemeente twee 

plaatsen aangewezen waar honden niet aan 

de lijn hoeven. De zogenaamde losloop-

gebieden in Heemstede zijn:

In het wandelbos Groenendaal ten noor-

den van de Sparrenlaan; 

het wandelpad langs het Heemsteeds 

Kanaal en het Spaarne vanaf de 

Mozartkade tot aan de Jan van 

Gilselaan. 

Handhaving

In de gemeente Heemstede zijn hand-

havers aangesteld, die toezien op naleving 

van de regels van het hondenbeleid. Zij 

kunnen hondenbezitters aanspreken die 

zich niet aan de regels houden. Als u uw 

hond uitlaat, dan bent u verplicht een 

opruimmiddel bij u te hebben. 

Hondenverbod

Op de volgende openbare plaatsen zijn 

honden niet toegestaan:

het gedeelte van het wandelbos 

Groenendaal dat ten zuiden van de 

Sparrenlaan en de Bosbeeklaan ligt, 

met uitzondering van het als zodanig 

gemarkeerde voetpad vanaf de ingang 

bij Meer en Berg tot aan de 

Bosbeeklaan;

het weiland, gelegen ten zuiden van de 

Van Merlenvaart, ten westen van de 

Vrijheidsdreef en ten noorden en noord-

westen van de Lelievijver, met uitzonde-

ring van het als zodanig gemarkeerde 

voetpad dat loopt over dit weiland langs 

de van Merlenvaart, waarvan de ingang 

gelegen is aan de Vrijheidsdreef, uit-

komende op de Torenlaan;

het park bij “Het Oude Slot”;

Park Meermond en het recreatiepad dat 

loopt vanaf “Het Oude Slot” langs de 

Ringvaart richting het noorden langs het 

Spaarne en daarna afbuigend richting 

Hageveld tot aan de Nijverheidsweg. 

Meer informatie?

Indien u vragen of opmerkingen heeft over 

de uitvoering van het hondenbeleid, neem 

dan contact op met het bureau Handhaving 

via telefoonnummer (023) 548 56 30.

Ziet u een overvolle of defecte honden-

poep- of afvalbak, geef dit dan door aan 

het Meldpunt Overlast via telefoonnummer 

(023) 548 57 62.

Overlast hondenpoep

Verkeersbesluit

Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de woning Timorstraat 24 als gereserveerde 

gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. 

      (verzonden 5 augustus 2011).

 

Het besluit ligt vanaf 11 augustus 2011 zes weken ter inzage. 

U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet 

opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft in-

gediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector 

bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om 

voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald. 

Wijziging Aanwijzingsbesluit 
Algemene Plaatselijke Verordening

Bij besluit van 2 augustus 2011 heeft het college besloten tot wijziging van het 

Aanwijzingsbesluit Algemene Plaatselijke Verordening. De wijziging houdt de aanwijzing in 

van Park Meermond en het toegangspad dat begint op de parallelweg van de Cruquiusweg, 

als plaats waar het verboden is honden te laten verblijven of te laten lopen. 

Deze aanwijzing treedt met terugwerkende kracht in werking vanaf 25 juni 2010 (opening 

Park Meermond).

Dit gewijzigde Aanwijzingsbesluit APV ligt gedurende 12 weken ter inzage op het gemeen-

tehuis. Het aanwijzingsbesluit is ook digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 

“Lokale regelingen” of op www.heemstede.nl onder “regelingen en verordeningen”.

César Francklaan / Schouwbroekerbrug

Tot 21 oktober voert de gemeente Haarlem onderhoudswerkzaamheden uit aan de 

Schouwbroekerbrug. Tijdens het werk wordt verkeer over één rijbaan geleid. De werkzaam-

heden zorgen voor beperkte verkeershinder.

Kruispunt Cruquiusweg-Javalaan

Van 8 tot en met 31 augustus wordt op het kruispunt Cruquiusweg-Javalaan een nieuwe 

verkeersregelinstallatie aangelegd. De werkzaamheden kunnen ook plaatsvinden in avond- 

en nachturen. Het werk zorgt voor beperkte verkeershinder.

  Werk aan de weg

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar di. t/m do. van 09.00 tot 12.00 

uur, tel: (023) 548 38 24/26.

Digitale informatiezuil (dagelijks tijdens 

openingstijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Omgevingsvergunning

Aanvragen omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning voor bouwen

P.C.Hooftkade 1 het verhogen van de nok van het woonhuis 2011.221

 en plaatsen 2 dakkapellen op het

 westgeveldakvlak en 1 dakkapel op

 het oostgeveldakvlak

 ontvangen 31 juli 2011

Alletta Jacobslaan 1 het plaatsen van een dakkapel op 2011.223

 het voorgeveldakvlak

 ontvangen 2 augustus 2011

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

Omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken bestemmingsplan

Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een geluidswal 2011.222

 ontvangen 1 augustus 2011

Herenweg 49C een gevelwijziging van een bedrijfspand 2011.214

 ontvangen 25 juli 2011

  

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

Omgevingsvergunning voor kappen

Binnenweg 6A het kappen van een ceder 2011.219

 ontvangen 28 juli 2011

Herenweg 79 het kappen van 1 den en 2 berken 2011.220

 ontvangen 1 augustus 2011

Herenweg 180 het kappen van een berk en een esdoorn 2011.217

 ontvangen 27 juli 2011

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

Omgevingsvergunning voor slopen

Erasmuslaan 2 het verwijderen van asbesthoudende materialen 2011.215

 ontvangen 25 juli 2011

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

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 11 augustus 2011 van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning

In het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben wij besloten voor de 

volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met 6 weken tot een termijn van 32 weken:

Adriaan van Ostadeplein het plaatsen van een bloemenkiosk 2011.188 

 ontvangen 27 juni 2011

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken. Zie kader.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan en brandveilig gebruik

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan en brandveilig gebruik te verlenen:

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo) in werking getreden. Op grond van deze wet is voor veel activiteiten waarvoor tot 1 oktober 2010 een 

aparte vergunning of ontheffing vereist was nu een omgevingsvergunning vereist waarin de verschillende vergunningen en ontheffingen integreren. Hieronder treft u de diverse aanvragen 

omgevingsvergunning voor deze week aan. Omdat we nu in een overgangsperiode zitten worden ook nog vergunningen verleend die voor 1 oktober 2010 zijn aangevraagd en dus volgens het 

oude recht moeten worden afgehandeld. Als wij deze vergunningen (b.v. bouwvergunningen, kapvergunningen en sloopvergunningen) verlenen maken wij dat ook bekend in deze rubriek. 

Sportparklaan 6 het oprichten van een buitenschoolse WABO-  

 opvang 2011.145

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 11 augustus 2011 gedurende 6 weken van 

maandag tot en met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan 

de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon: (023) 548 57 52. 

Voornemen verlenen omgevingsvergunning voor afwijking van het 

bestemmingsplan

Wij zijn voornemens voor onderstaand bouwplan een omgevingsvergunning voor afwijking 

van het bestemmingsplan te verlenen:

Korhoenlaan 53 het plaatsen van een WMO unit vanwege 2011.187 

 medische noodzaak

 ontvangen 24 juni 2011 

Het verzoek ligt vanaf 11 augustus 2011 gedurende 4 weken van maandag tot en met don-

derdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover 

tijdens de periode van terinzageligging zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Verleende omgevingsvergunningen (verzonden 5 augustus 2011)

Omgevingsvergunning voor bouwen

Raadhuisstraat 90 het verbouwen van een winkel/woning 2011.169

Omgevingsvergunning voor slopen 

Ir. Lelylaan 53 het verwijderen van asbest 2011.210

Verleende gewijzigde reguliere bouwvergunning 1e fase 

(verzonden 5 augustus 2011)

Burgemeester van  het bouwen van een zorgcomplex 2009.255/

Lennepweg 35 “het Overbos” 3770

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 11 augustus 2011 van maandag tot en met donder-

dag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling 

Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in 

beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Een beroepschrift moet uiterlijk 22 september 2011 

worden ingediend. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase 

(verzonden 5 augustus 2011)

Burgemeester van  het bouwen van een zorgcomplex 2099.255/

Lennepweg 35 “het Overbos” 3770

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  11 augustus van maandag tot en met donderdag 

van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar 

maken. Zie kader.
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Gezonken vaartuig Houtvaart Uitschrijvingen GBA

De gemeentelijke opsporingsambtenaren van bureau Handhaving van de gemeente 

hebben geconstateerd dat het volgende vaartuig is gezonken:

een roeiboot in de Houtvaart t.h.v. Vondelkade 32. 

Op grond van artikel 17 Verordening op het gebruik van openbare havens en binnenwateren 

is de gezagvoerder, reder of eigenaar van een gezonken vaartuig verplicht om onmiddellijk 

na het zinken van het vaartuig daarvan kennis te geven aan burgemeester en wethouders 

of bij afwezigheid van dezen aan een ambtenaar van politie. De gezagvoerder, reder of 

eigenaar dient ervoor te zorgen dat het gezonken vaartuig binnen de door burgemeester en 

wethouders te stellen termijn uit de wateren is verwijderd, respectievelijk de lading is ver-

wijderd en daarna het wrak is gelicht.

De eigenaar van dit vaartuig krijgt tot en met 24 augustus 2011 de gelegenheid om te 

zorgen dat zijn vaartuig weer volledig drijvend is dan wel deze te verwijderen. Indien het vaar-

tuig binnen deze termijn niet volledig drijvende is dan wel is verwijderd, zullen 

burgemeester en wethouders het vaartuig door middel van bestuursdwang laten verwijderen. 

Het vaartuig wordt dan voor een periode van 13 weken opgeslagen. Tegen betaling van de 

kosten kan de eigenaar het vaartuig binnen deze periode weer terug krijgen. 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeentelijk opsporingsambtenaren 

van bureau Handhaving van de gemeente Heemstede, telefoonnummer (023) 548 56 30.

Met onbekende bestemming uitgeschreven uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Als u gaat verhuizen moet u dit ook doorgeven aan uw (nieuwe) woongemeente. Vaak gaat 

dit goed, maar soms wordt dit vergeten. De gemeente start dan een adresonderzoek op, 

waarbij de persoon -indien mogelijk- erop gewezen wordt dat er nog aangifte van de ver-

huizing gedaan moet worden. Als er geen aangifte gedaan wordt of als de persoon niet te 

traceren is, besluit het college van burgemeester en wethouders deze persoon “met on-

bekende bestemming” uit te schrijven uit de gemeentelijke basisadministratie persoons-

gegevens (GBA). Dit betekent, dat iemand dan ook formeel niet meer op dat adres staat 

ingeschreven. De gevolgen hiervan zijn dat er bijvoorbeeld geen reisdocument of rijbewijs 

bij de woongemeente aangevraagd kan worden en dat er geen gebruik gemaakt kan 

worden van verschillende overheidsvoorzieningen. Ook wordt, als iemand 65 wordt, de 

AOW gekort. Het is daarom van groot belang dat alsnog aangifte van een verhuizing 

gedaan wordt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om de volgende 

persoon per 05-08-2011 met onbekende bestemming uit te schrijven:

C.J.V. Stroobach, geboren 06-10-1986, Jacques Perklaan 6

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan deze binnen twee 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) 548 58 68.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar 

maken 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door 

binnen zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college 

van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 

de reden van bezwaar. 

Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is 

aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, 

schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ 

Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

Meer weten?

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aan-

tekenen bij de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of 

wanneer u niet ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroep-

schrift binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank 

Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn on-

dertekend en zijn voorzien van naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen 

het beroep zich richt en de reden van beroep. Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift 

van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stuk-

ken zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Meldpunt overlast

Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 

van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-

dalisme en geluidshinder.

Gevaar en schade op straat

Bij het Meldpunt overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare 

ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer, 

kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede. 

Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

Overlast

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

punt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u 

altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de 

politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de over-

last structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft, neem 

dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding dan af- 

stemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

Melden via www.heemstede.nl

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

Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het 

speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt 

overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Gemeentegids online?

www.heemstede.nl




