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Heemstede – Schilderij–achtige omlijstingen zoals han-
gende boomtakken geven foto’s wat extra’s. Wie heeft op 
die manier geen vakantiefoto’s gemaakt? Of doet dat nog 
op die manier? Een bekend trucje om het onderwerp waar 
het om gaat beter (en letterlijk) in the picture te laten ko-
men. Ook het geval met dit pand waarover eigenlijk weinig 
meer bekend is dan dat de gebouwen bij het waterleiding-
bedrijf horen of hoorden, aan de Leidsevaart, rechts van het 
Pomphuis, dat nu dienst doet als waterleidingmuseum. De 
hekken rondom het uit baksteen opgetrokken pand met de 
vierhoekige dakjes doen mysterieus aan. Buitenstaanders 
zouden wellicht denken aan een goed afgeschermde instel-
ling. In elk geval is het object enigszins fotogeniek omdat 
het goed afsteekt tegen de boomtakken. Punt van waar is 
gefotografeerd, is het einde van de Ijsselaan. 

Joke van der Zee

Heemstede – Deze weken valt het niet mee 
om de tuin mooi te houden. Natuurlijk door 
de droogte en hoge temperaturen. Het is 
een ware uitdaging om dagelijks (bij som-
migen) met gieters water in de weer te zijn. 
Wie een buitenkraan heeft is sneller af maar 
ook dan is het nog even een bezigheid. En 
helpt ook niet altijd, want de zon is meedo-
genloos
 Gelukkig lukt het de ware tuinliefhebbers 
wel om de tuin onder alle omstandigheden 
mooi te houden.
Zoals Caroline Boerkoel uit de Van ’t Hoff-

laan. Ze schrijft: “Altijd blij met de tuin in de 
Van ‘t Hofflaan. Het is elk jaar weer een ver-
assing wat er aan vaste planten opkomt en 
hoe ze in bloei komen.

Vooral het mengen van verschillende plan-
tensoorten door elkaar is een grote hobby. 
In het voor- of najaar maak ik altijd stekken 
of deel planten die het goed doen.
Het maken van minituintjes met eenjarige 
planten in bijzondere potten is ieder jaar 
weer een feest.”

Vindt u tuinieren ook een feest? Stuur foto’s 
in voor de tuinenwedstrijd van de Heemste-
der. En laat Heemstede uw tuin zien.
De prijzen die Nijssen Tuin beschikbaar stelt, 
van €25 tot en met €100 euro (cadeaupas-
sen) zijn de moeite waard!
Aanleveren via: redactie@heemsteder.nl
De wedstrijd duurt tot en met eind augus-
tus. Succes (en regen) gewenst!.

Onze ‘Hoff-tuin’

Mooi Heemstede (10)
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Politie sluit meerdere gedupeerden niet uit
Slachtoffers van ‘babbeltruc’
Heemstede - Op donderdag-
avond 2 augustus zijn drie vrou-
wen, woonachtig in Heemstede 
en regio, slachtoffer geworden 
van een babbeltruc. Het gaat om 
een 88-jarige vrouw uit Heemste-
de, een 92-jarige vrouw uit Ben-
nebroek en een 94-jarige vrouw 
uit Zandvoort. Dit bericht Politie 
Zuid-Kennemerland.

Tussen 18.30 en 20.30 uur wist 
een onbekende man met een 
smoes de woningen aan Hagen-
duin (Heemstede), Burgemees-
ter Nawijnstraat (Zandvoort) en 
de Akonietenlaan (Bennebroek) 
binnen te komen. De man deed 
zich in Zandvoort en Heemste-
de voor als een medewerker van 
een loodgietersbedrijf en in Ben-
nebroek als functionaris van een 
waterleidingbedrijf. Het verhaal 
was elke keer hetzelfde; de bo-
venburen hadden lekkage en hij 
was gestuurd om de woningen 
van de slachtoffers te controle-
ren. De bewoonsters lieten de zo-
genaamde loodgieter binnen die 
vervolgens hun huizen inspec-
teerde. Na enige tijd vertrok de 
man weer. De vrouwen kwamen 
erachter dat de man de wonin-
gen niet had gecontroleerd op 
waterschade, maar dat hij hen be-
stolen had. De dief wist meerde-
re sieraden en geld buit te maken.

Twee ‘loodgieters’?
Het kan overigens heel goed mo-
gelijk zijn dat de man niet alleen 
te werk ging. Eén van de slachtof-
fers heeft namelijk twee mannen 
bij haar aan de deur gehad, ech-
ter één van hen is bij haar in huis 
geweest.
Ook verschillen de opgegeven 
signalementen van elkaar; dat 

kan betekenen dat de mannen el-
kaar afwisselden.

Signalementen
De Zandvoortse beschreef de 
man als een blanke, opvallend 
lange man van ongeveer 40 jaar. 
Fors van postuur en drager van 
een lange witte jas. De bewoon-
ster van Hagenduin gaf aan dat 
haar ‘bezoeker’ een licht getinte 
man is met een normaal postuur 
en zwart haar. Hij is rond de 1,90 
meter en heeft een smal gezicht. 
Hij droeg een wit shirt met diver-
se letters en een lichte broek met 
daaronder zwarte schoenen. Wat 
de vrouw opviel, waren de gro-
te zwarte schoenen die de man 
droeg.
Het slachtoffer uit Bennebroek 
wist te vertellen dat zij een blanke 
man tussen de 30 en 40 jaar oud 
over de vloer had. De man heeft 
kort, zwart haar en heeft een fors 
postuur. Hij droeg een wit shirt 
met diverse letters en een zwar-
te korte broek.

Getuigen of meerdere 
slachtoffers?
De politie sluit niet uit dat er 
meerdere slachtoffers zijn die 
nog geen aangifte of melding 
hebben gedaan. Heeft u iets 
soortgelijks meegemaakt of bent 
u op een andere manier slacht-
offer geworden van een babbel-
truc of heeft u donderdagavond 
iets gezien/gehoord dat van be-
lang kan zijn voor het onderzoek? 
Neem dan contact op met de po-
litie. Alle informatie is welkom via 
0900-8844 of anoniem via 0800-
7000. En staat er iemand aan de 
deur die u niet kent en niet ver-
wacht? Bij twijfel niemand bin-
nenlaten, aldus de politie.

ZOMERKRANT

Tuinenwedstrijd Heemsteder & Nijssen Tuin 

Adieu Welzijn Ouderen 
van Lieven de Keylaan
Heemstede – Waar de kindertjes 
jarenlang geknuffeld en opge-
vangen werden door de legenda-
rische juffrouw van Gelder, daar 

ving Welzijn Ouderen decennia 
lang de ouderen van Heemstede 
op. Oud-directeur Nel van Riet-
schoten met haar onafscheide-

Paula Berg, Corry Monster, Sandra Bouwmans, Sylvia Balanescu en Rabo-
vertegenwoordigster Annemarie Aydin-Telleman

lijke hondje Kobus die zijn naam 
gaf aan de Welzijntaxi. Elisabeth 
nam het over en Ted Herkes nam 
als directeur afscheid, waarna Wil-
lie Chermin, altijd al op de achter-
grond bezig, nu het afscheid van 
het gebouw regelt en druk is met 
de invulling van Plein 1 waar WIJ 
Heemstede komende week in-
trekt. 
Dagopvang Kennemerhart houdt 
op de Lieven de Keylaan voor hun 
deelnemers  elke maand een con-
certmiddag en als laatste trad de 
Heemsteedse zangeres Yvonne 
Weijers op. Maar eerst wilde men 
de komende concerten  en ove-
rige activiteiten op Plein 1 even 
veilig stellen. Het Rabo Stimule-
ringsfonds had een cheque van 
4000 euro meegenomen en An-
nemarie Aydin-Telleman van Ra-
bobank Heemstede overhandig-
de die aan enkele deelnemers en 
aan Sandra Bouwmans van Ken-
nemerhart. Daar kunnen mooie 
middagen mee georganiseerd  
worden. Dankbaar werk voor 
Yvonne die met de opening met 
Summertime, ze is tenslotte jazz-
zangeres, al flink applaus oogstte, 
maar met Nederlandse meezin-

gers de monden open kreeg. Zo 
willen we elke week wel afscheid 
nemen, benieuwd dus hoe het 
eerste concert op Plein 1 klinkt.
eemsetde H
Ton van den Brink



Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 12 augustus: 
aanvang 10.00 uur 

in Trefpunt Bennebroek
ds. J.E.Th. Nak-Visser,
gezamenlijke dienst

www.pknheemstede.nl

Hervormd 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 12 augustus
aanvang10.00 uur.

Ds. Dirk Jorissen

www.hervormdpknbennebroek.nl
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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 on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.heemsteder.nl/privacy
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de Heemsteder
Deze week Zandvoortselaan 30-32, 
waarbij nr. 32 het winkelpand is en 
nummer 30 de bovenwoning. Beide 
nummers werden wel samen genoemd 
in diverse advertenties en stratenboeken van Heemstede, Haar-
lem en Bloemendaal, de ‘bewoner’ was banketbakker K. de Vries. 
Hoewel die er heel lang heeft gezeten, was de bakker niet de eer-
ste ondernemer op dit adres.
Na de voltooiing van de bouw in 1920/1921 zat onder andere op 
nr. 30 J. Bijster, schoenmaker. In juni 1925 werd nr. 30 te huur aan-
geboden. Daarna zat onder meer schoenmaker C. van Elst op nr. 
30. Wat wel vreemd is dat er in het stratenboek van 1 januari 1926 
verschillende bewoners op nr. 30 genoemd worden.
op 10 juni 1922 is in het Haarlems Dagblad de opening te lezen 
van de Lunchroom van C. Klinkert. Lang heeft deze er niet geze-
ten, want in het Haarlems Dagblad van 17 juni 1927 wordt voor 
banketbakkerij Maison De Vries een nette jongen voor loopwerk 
gevraagd, op nr. 32.
Op 1 januari 1942 wordt Banketbakkerij Maison de Vries ge-
noemd in het stratenboek van Heemstede op de nrs. 30 en 32. 
Voor die tijd wordt alleen nummer 32 gebruikt. Heel lang heeft 
de bakkerij er gezeten, want ook in het stratenboek van 1993 
wordt de bakkerij nog vermeld. De toenfoto is uit de jaren 70.
In HeerlijkHeden nummer 112/2002 een heel artikel over deze 
bakkerij ivm het 75-jarig bestaan. Tot 1967 had het de naam Mai-
son De Vries, daarna werd het ‘Banketbakkerij De Vries’. Zeker tot 
na 1997 heeft de banketbakker er gezeten, aldus mevrouw Glo-
rie.
In 1966 is de huidige gevel gemaakt en in 1990 kwam er nog een 
aanpassing op de bovenetage. Vanaf juli 2006 is Toko Vonn ge-
vestigd op nummer 32. De nufoto van Harry Opheikens is van 
28 juli 2018.

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

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (9)

Kerkdiensten

H.Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 9 augustus,
aanvang 9.00 uur., Eucharistie-

viering. Past. R. Verhaegh.
Zondag 12 augustu,s

aanvang 10.30 uur. Woord- en 
Communieviering. Diaken

R. Mascini. Samenzang
www.parochiesklaverblad.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede 

Zondag 12 augustus, 
aanvang10.00 uur

o.l.v. Rob en Yvonne
www.rafael-nehemia.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 12 augustus: 
aanvang 10.00 uur

ds. Jolien Nak (Trefpunt)

www.pkntrefpunt.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede 

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

www. parochiesklaverblad.n

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout 

Zondag 12 augustus
aanvang 10.00 uur.

Voorganger  Ds. N. Scholten. 
Viering Heilig Avondmaal

www.adventskerk.com

Huwelijk
01-08-2018

Hermando A. Lelsz &
Melody J. Weijburg

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

Zomerpoëziewedstrijd
Heemstede - Niet iedereen omarmt de zomer en zijn hoge tem-
peraturen. Lamlendig kun je er van worden! Je kunt er ook leuk 
over schrijven, zie de inzending van deze week.

Blijf uw inzending sturen naar: redactie@heemsteder.nl De wed-
strijd duurt tot eind augustus. De mooiste komt in aanmerking 
van een boekenbon van €50, beschikbaar gesteld door boekhan-
del Blokker. Gebruik niet meer dan 16 regels, het thema is ‘zomer’.

Zomer
Ik heb ’t al met hem gehad
Het kwik blijft ongenadig hoog
Al mijn voornemens legt hij droog
Ik ben dit zweetseizoen zo zat!
 

Thuis zijn er nog veel meer gestrand
Menig lamlendig tienerbrein
hangt op de bank verveeld te zijn
Hun zomer ligt al op z’n kant
 

Ik heb ’t niet zo op een zon
die mij telkens tracht af te bakken
Als ik de puf had, als ’t kon,
zou ik meteen mijn koffers pakken.
 
Max van der Zwaag.
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Ekoplaza, de biologisch 
super van Heemstede
Heemstede – Wat een grote en 
gezonde winkel aan de Zand-
voortselaan 16-18 sinds Jan Derk 
de Boer de vroegere natuurwin-
kel eigenhandig heeft omge-
bouwd. Met alle respect voor de 
karakteristieke plekjes heeft hij er 
een lichte en zeer overzichtelijke 
winkel van gemaakt waar je alle 
boodschappen kunt doen die je 
elders in supermarkten aantreft, 
“maar hier zijn alle producten ge-
garandeerd biologisch”, zegt de 
vroegere boer Jan Derk de Boer 
die dat vak thuis leerde op de 
gronden van Oost- Groningen. 
Vandaar misschien zijn trots als 
hij zijn groenteafdeling bekijkt. 
“Wat een groene weelde! Zo vers, 
zo lekker, moet je die rode en ge-
le paprika`s eens zien. Nog mooi-

er dan Mondriaan toch!” 
Het winkelen in de Ekoplaza 
wordt nog leuker als je let op de 
aanbiedingen die je op alle afde-
lingen tegenkomt. Bij de kazen 
en de yoghurt, de biologische 
wijnen waar wijnclown Ilja Gort 
het altijd over heeft. Bij de vlees-
vervangers echt lekkere aanbie-
dingen, hier is de eerste schroom 
nu toch wel verdwenen. Probe-
ren en smullen dus. Bij de Ekop-
laza is ruimte genoeg om in de ei-
gen winkel initiatieven te nemen. 
Zo heeft Jan Derk een flinke hoek 
gemaakt met glutenvrije produc-
ten, veel vaste klanten hebben 
die al ontdekt. Gemakkelijk uit-
zoeken en veilig, vol met bakmid-
delen, biscuit, banket, lasagne, 
rijst, snacks. 

Even verder probeert Ida van 
Schaik nieuwe cosmetica uit. Ze 
vindt alle producten mooi en 
weet er ook alles van. Vakkennis 
ook bij het kaasmeisje dat zo han-
dig met het kaasmes jongleert. 
We hebben de vruchtensappen 
bijna overgeslagen, mag niet 
meer gebeuren, want ze smaken 
o, zo lekker. Dan zie je ook de uit-
gebreide drogisterij met aanbie-
dingen in douche en lotions waar 
je bekende plantennamen tegen-
komt, ook vlakbij uit de duinen. 
De biologische markt groeit, er 
is een toenemende vraag naar 
die oude, soms nog vertrouwde 
smaak, waar de biologische voe-
ding om bekend staat. Nu, in gro-
te verscheidenheid verkrijgbaar 
in de biologische supermarkt in 
Heemstede aan de Zandvoortsel-
aan 16-18 waar boer Jan Derk de 
boer en Ida van Schaik u verwel-
komen. 

Ton van den Brink

Regio - Alle peuters verzamelen: 
je kunt de Peuterbieb bezoeken 
in augustus in een van de biblio-
theekvestigingen in de regio. Ver-
geet niet kaartjes te reserveren 
voor jezelf en je peuter. De toe-
gang is gratis. De start is steeds 
om half elf.  Tijdens de Peuterbieb 
wordt spelenderwijs aandacht 
besteed aan het taalgevoel en de 
woordenschat van kinderen door 
samen te lezen en ontdekken met 
leeftijdsgenootjes. Vrijdag 10 au-
gustus is de Peuterbieb in  de Bi-
bliotheek Haarlem-Noord (Plane-
tenlaan 170). Kijk voor meer infor-
matie op www.bibliotheekzuid-
kennemerland.nl

Peuterbieb





Ben jij de liefdevolle CAREGiver die aandacht heeft voor onze ouderen?
Vacature CAREGiver 

HomeInstead Thuisservice Kennemerland
Wij zijn een niet-medische thuisservice met oog op maatwerk voor onze senioren. Ons doel is 
om mensen zo lang en veilig mogelijk in de vertrouwde omgeving te laten wonen. Wij werken 
veel samen andere zorginstellingen en thuiszorg organisaties. De relatie met mantelzorgers 
staat centraal in onze dienstverlening.  Momenteel maakt de organisatie zowel landelijk als 
plaatselijk een grote groei door en daarbij zijn wij wellicht op zoek naar jou.

Functie
Heeft u misschien voor uw ouders gezorgd? Wellicht ook met hen de verschillende fasen van 
het ouder worden doorgemaakt? Of gaat u wel eens met een senior naar de huisarts of het 
ziekenhuis? Biedt u hulp met betrekking tot praktische zaken in en om het huis? Bent u het 
luisterend oor, als iemand dat nodig heeft? In deze gevallen doet u wat onze CAREGivers ook 
doen. Onze thuisservices omvatten onder andere deze activiteiten. We bieden zorg op maat 
gemaakt voor onze senioren. Met het oog op het aangenamer maken van het leven van de 
senior en ervoor te zorgen dat men zo lang mogelijk zelfstandig in een veilige en vertrouwde 
omgeving kan blijven wonen.

Samen dingen doen, er zijn voor de ander, bijzondere momenten met elkaar delen, vertrouwen, 
er toe doen, een hechte band, echt kunnen zijn, je inleven, liefdevolle aandacht, dankbaarheid. 
Dit zijn allemaal kernwoorden die door onze CAREGivers uitdrukkelijk worden omschreven.

Contact 
Lijkt de functie van CAREGiver je op het lijf geschreven? Neem dan contact op met 
Riëlle Varlese-Lagerweij op nummer: 023-8200392 of mail naar rlagerweij@homeinstead.nl

Waar: Cruquiusdijk 32, Cruquius. Gelegen naast 
Gemaal De Cruquius.    
Wanneer: Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 17.30 
uur.
Wie zijn er: Het terras is goed bezet. Maar wat 
wil je, een heerlijk briesje waait over het water 
en brengt de broodnodige verkoeling. Bomen en 
parasols houden de zon op afstand. 
Bestelling: We bestellen witte wijn, rosé, een no-
tentaartje en een portie bitterballen.                                                                                                                                
Wij krijgen: Een glas Spaanse Verdejo, een glas 
Franse rosé, gebak van Tummers en een portie 
van 8 bitterballen. Kannen met koud water en 
munt zijn gratis beschikbaar.
De bediening: Een vriendelijk meisje.
Hygiëne: De glazen waren in orde, net als het ta-
feltje en de stoelen. Op het (nette) toilet is er ge-
legenheid om de baby van een schone luier te 
voorzien.
De rekening: 1 glas rosé 4,25 euro, 1 glas Verde-
jo 4,25 euro, een portie van 8 bitterballen 6 eu-
ro, een notengebakje 4,25 euro. Totaal 18,75 euro.
Algemene indruk: Het terras voor Theehuis 
Cruquius biedt tijdens deze hittedagen alleen 
maar voordelen. Er is nauwelijks of geen wan-
klank te vinden. Of het moet de vervelende wesp 
zijn die werkelijk alles deed om ‘de zit’ te veron-
aangenamen. Hij zette niet alleen zijn poten in de 
taart maar nam ook een rosé-bad. Helaas stierf 
het geelzwarte monstertje al badend een nood-
lottige verdrinkingsdood. 
Onder de bomen voor het klassiek aandoend 
houten theehuis was het heerlijk toeven. Met uit-
zicht over het water van de Ringvaart en Spaarne 
kun je hier wel uren zitten, kijkend naar de boot-
jes die voorbij varen. Theehuis Cruquius is geen 
hipper-de-pip terras, maar de eenvoudige ietwat 
oubollige grindtegels en de rieten stoelen ogen 

gemoedelijk en dat zonder types die ‘gezien’ wil-
len worden. Aan rolstoelers is gedacht met een 
ruime parkeerplaats net om de hoek van het eta-
blissement. Voor fietsers is er eveneens ruime 
stallingsmogelijkheid. Het Theehuis leent zich 
ook voor feesten en partijen. Als wij het terras 
aandoen is er een bruidspaar met gasten, in een 
aparte ruimte. We horen er niets van, maar als de 
bruid en bruidegom zich laten fotograferen de-
len we een beetje mee in de feestvreugde. Dit is 
een plek waar je aan een roman kunt beginnen. 
Lezen of zelf schrijven. Minpuntje is misschien de 
best drukke weg langs de gelegenheid. Het gro-
te flatgebouw naast theehuis en gemaal is nog-
al ontsierend in de idylle die Gemaal De Cruqui-
us en het Theehuis tezamen oproepen. Het be-
schaafde stukje notentaart werd niet alleen door 
wijlen de wesp lekker bevonden. Heerlijk gebak. 
What else op een zomerse dag! Wie een wijnglas 
zonder voet vreemd vindt moet er maar aan wen-
nen. Van een afstandje leek het alsof we aan de li-
monade zaten, maar het was wel degelijk lekker 
frisse wijn. 
De bitterballen (vriendelijk geprijsd, 6 euro voor 
8 stuks!) waren in ieder geval heet en voorzien 
van een knapperige korst. Woensdagavond is 
er kipavond, maar dat is weer een geheel ande-
re test. Een prima adresje om vanuit Heemstede 
naartoe te fietsen.                                                                                                        
Joke van der Zee en Mirjam Goossens

Terrassentest Zomer 2018
Deze week

Theehuis Cruquius

Familieconcert Bloemendaal
Regio - Tijdens de zomeracade-
mie van The International Hol-
land Music Sessions geven zeer 
getalenteerde jonge musici con-
certen op sfeervolle locaties in 
deze regio. 
Op zondag 12 en donderdag 
16 augustus bijvoorbeeld in de 
Dorpskerk van Bloemendaal, 
Kerkplein 1. 
Op 12 augustus om 15.30 uur is er 
een  familieconcert voor het hele 
gezin. Ieder kan genieten van pia-
niste Wei-Ting Hsieh (Taiwan) die 
werken van Schubert  en Debussy 
speelt. Daarna is de beurt aan het 

Russische Bell Trio. De leden van 
het Trio zijn Ekaterina Glazova (vi-
ool), Anna-Lucia Costiuc (cello) 
en Alla Belova (piano). Ze spelen 
stukken van o.a.  Proko�ev, Saint-
Saëns en Stravinsky. 
Op 16 augustus om 20.30 uur 
spelen celliste Claire Deokyong 
Kim (Zuid-Korea) en pianiste No-
riko Yabe (Japan) werken van 
Chopin en Cassadó.
Na de pauze speelt pianist Lle-
wellyn Sanchez-Werner (Verenig-
de Staten van Amerika) stukken 
van Debussy en Beethoven. 
Info op www.tihms.com. Toegang 

€18,-. Kinderen t/m 12 jaar kun-
nen gratis naar binnen. Kaarten: 
www.tihms.com/concerten) of 
aan de zaal.

voor het familieconcert bedraagt 
€10 en het avondconcert kost 

Fietstocht langs water-
werken in en rond Haarlem
Regio - Regio - Op vrijdag 17 au-
gustus organiseert het ABC Ar-
chitectuurcentrum Haarlem een 
fietstocht langs waterwerken in 
Haarlem. In- en rond de stad zijn 
overal gemalen, dijken, sloten, 
dammen en vaarten, maar hoe 
zorgen die er samen voor dat we 
droge voeten houden?
De start is bij het ABC Archi-
tectuurcentrum om 14.00 uur                        
. Einde van de tocht bij het Spaar-
nepontje Belgiëlaan circa 16.30 
uur.
Kosten van deelname: €7,50, Mu-

seumkaart en ABC vrienden beta-
len €5.
Vooraf aanmelden bij het ABC, tel 
023-5340584 (dinsdag tot zon-
dag 12-17 uur). Tip: neem wat te 
drinken mee. 
Droge voeten en schoon wa-
ter. Daar moeten alle waterwer-
ken samen voor zorgen. Ze moe-
ten ons beschermen tegen over-
stromingen en de waterstand in 
polders en woonwijken  op peil 
houden. Daarnaast moet het wa-
ter in plassen, grachten en sloten 
schoon en gezond blijven. Hoe 

wordt dat bereikt? Wat is het ver-
schil tussen een polder- en een 
weidemolen en wat is de functie 
van een dam en een stuw? Hoe 
beïnvloedt het waterpeil de CO2 
uitstoot? Hoe worden hoosbuien 
verwerkt? Maar ook wat moet er 
gebeuren in perioden van lang-
durige droogte? Dikwijls rijden 
we achteloos langs sluizen, ge-
malen, dijken en duikers en we-
ten we nauwelijks wat over de 
werking ervan. Tijdens de fiets-
tocht worden allerlei verschillen-
de waterwerken in de stad en in 
de polders rond Schalkwijk be-
keken. Peter Vroom (Watersy-
steembeheerder bij Rijnland) en 
Bert Schuring (Algemene Water-
schapspartij) fietsen mee om ter 
plekke deskundige uitleg te ge-
ven.
De fietstocht sluit aan bij de ten-
toonstelling “Droge Voeten” in 
het ABC Architectuurcentrum. 
Drie fotografen Hans Peter Fölmi, 
Chris Hoefsmit en Bob van Nunen 
hebben naar eigen inzicht en op 
geheel eigen wijze en stijl water-
werken gefotografeerd. De foto’s 
tonen de grote verscheidenheid  
aan gemalen, sluizen en duikers 
in Haarlem en Zuid-Kennemer-
land. De expositie is nog tot 9 
september te zien in het ABC.
ABC Architectuurcentrum Haar-
lem bevindt zich aan Groot Hei-
ligland 47, Haarlem.

Seniorweb: Orde op uw PC
Heemstede - Weet u niet meer 
waar al die foto’s en bestanden 
op uw PC gebleven zijn? Docent 
Wim Hoes leert u in drie bijeen-
komsten de bestanden en map-
pen indelen en uw e-mails en fa-
voriete website ordenen. Deze 
cursus vindt plaats in de Luifel te 
Heemstede en wordt verzorgd 
door Seniorweb. Maandag 10 
september vangt de cursus aan.
Bij deze cursus wordt veronder-
steld dat u beschikt over basis-
kennis computervaardigheid.
Erbij hoort het boekje ‘Orde op 
uw PC’. U neemt uw eigen lap-
top mee naar de cursus. Let op: 
alleen voor Windows 10. De do-

centen van de Seniorweb cursus-
sen zijn vrijwilligers. De lesstof en 
de manier van lesgeven is aange-
past aan de behoefte van senio-
ren. Er is veel tijd om vragen te 
stellen en om te oefenen. Wilt u 
meer weten, kijkt u dan op www.
seniorwebhaarlem.nl.
De cursustijd is maandag 10 sep-
tember van 10.00 tot 12.00 uur in 
de Luifel, Herenweg 96, Heemste-
de. U kunt het boekje ‘Orde op 
uw PC in de les aanschaffen voor 
€12,50.
Opgeven kan via www.wijheem-
stede.nl, of via info@wijheem-
stede.nl en bellen kan ook: 023-
5483828.





9 en 23 augustus
  Watersafari voor kinderen, in 
de Haarlemmer Kweektuin, 
Kleverlaan 9. Aanv. 13.30u. 
Duur: ca 2 uur. Deelname: €3,- 
Aanmelden: nmeactiviteiten@
haarlem.nl

16 augustus
  Kinderworkshop drinkschaal 
maken voor zomervogels. Start 
13.30u Bij NME-Haarlem, Haar-
lemmer Kweektuin a/d Klever-
laan. Deelname: €5,-. Aanmel-
den: nmeactiviteiten@haar-
lem.nl
  Avondconcert The Internatio-
nal Holland Music Sessions, 
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-
plein 1. 20.30u. Info en kaarten: 
www.tihms.com

11 augustus 
  Gamba-Samba avond op ten-
nispark HBC Heemstede, Ring-
vaartlaan 2. Zondag prijsuitrei-
king loterij. Alles in kader van 
SPORT 2000 HBC Open toer-
nooi. Alle info op www.tvhbc.
nl

17 augustus 
  Fietstocht Architectuurmuse-
um Haarlem langs Haarlemse 
waterwerken, va 14u. Deelna-

▲

me: €7,50. Aanmelden via: 023-
5340584. Adres: Groot Heilig-
land 47, Haarlem.

18 augustus
  L:unchconcert projectkoor 
Apostolisch Genootschap in de 
Bavo op de Grote Markt, Haar-
lem. Aanv. 13.15 uur. Entree 
kerk: €2,50. Concert gratis toe-
gankelijk. Info: www.apgen.nl

12 augustus
  Familieconcert The Interna-
tional Holland Music Sessions, 
Dorpskerk Bloemendaal, Kerk-
plein 1. 15.30u. €10. Info en 
kaarten: www.tihms.com 

19 augustus
  Wandeling door Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 Haar-
lem. Aanvang: 10u. Aanmelden 
niet nodig en deelname gratis. 

8 augustus
  TIHMS-concert met klassiek 
toptalent, 20.30u in Luther-
se Kerk Haarlem, Witte Heren-
straat 22. Entree: €18. Info en 
kaarten (of aan de zaal): www.
tihms.com/concerten

15 augustus
  Wandeling door Haarlemmer 
Kweektuin, Kleverlaan 9 Haar-
lem. Aanvang: 19.30u. Aan-
melden niet nodig en deelna-
me gratis. 

29 augustus
  Busexcursie WIJ Heemstede 
naar de tuinen van Appeltern, 
tevens rondvaart in natuurge-
bied de Gouden Ham. Verza-
melen om 8u bij De Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. Info en 
betaling bij receptie De Luifel, 
tel. 023-5483828.

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

TENTOONSTELLINGEN

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

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

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

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’. 
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SPORT 2000 Open op tennispark HBC
Wie gaat er dit jaar met 
de prijzen vandoor?
Heemstede - Vorige week za-
terdag is bij Tennisvereniging 
HBC het SPORT 2000 Open toer-
nooi van start gegaan. De activi-
teiten op het tennispark duren 

tot en met 13 augustus. Het the-
ma dit jaar is ‘Zomer!’. Het belooft 
een gezellige en drukke week te 
worden aan de Ringvaartlaan 2 te 
Heemstede. Zo’n 300 deelnemers 

De Open Toernooicommissie 2018

zullen in verschillende categorie-
en, en hopelijk met mooi tennis, 
vechten om de prijzen. Het toer-
nooi vindt dit jaar plaats mid-
den in de vakantieperiode en dat 
heeft een aantal deelnemers er 
zelfs toe gezet om hun vakantie-
plannen om te gooien. 
Het SPORT 2000 HBC Open ten-
nistoernooi, vernoemd naar de 
hoofdsponsor èn mede mogelijk 
gemaakt door vele baansponso-
ren, is bovenal een gezellig toer-
nooi waarbij er leuke prijzen te 
winnen zijn. Niet alleen op de 
baan maar ook daarnaast; zo is 
er bijvoorbeeld een loterij onder 
de aanwezige deelnemers tijdens 
de prijsuitreiking op zondag 13 
augustus met als hoofdprijs een 
heuse E-bike.

Gamba-Samba avond
Daarnaast is er o.a. de voor HBC 
zo typerende Gamba-Samba 
avond op vrijdag 11 augustus. 
Na een heerlijk diner, een par-
tij tennis spelen of kijken, kun je 
de heupen los gooien tijdens een 
swingend feest! 
Op de website www.tvhbc.nl 
vind je nog meer informatie over 
dit toernooi. De Open Toernooi 
Commissie van tennisvereniging 
HBC heeft er weer heel veel zin in 
en hoopt velen van u op het park 
te mogen begroeten tijdens dit 
prachtige toernooi.

Home Instead Thuisservice helpt
Heemstede - Door de bomen het 
bos niet meer kunnen zien, dat is 
vaak wat senioren en mantelzor-
gers ervaren als ze voor het eerst 
in aanraking komen met zorg. Bij 
wie moet je nou eigenlijk zijn? 
Maar vooral: wat is nodig om 
thuis te kunnen blijven wonen?
Informatie en ondersteuning met 
persoonlijke aandacht, zo is de 
ervaring van Home Instead Thuis-
service. Ondersteuning door ie-
mand die je zelf kunt kiezen, die 
jouw behoefte aanvoelt en met 
wie je een relatie opbouwt. Ie-
mand die op tijden komt die je 

zelf bepaalt. Het kan zelfs 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week. 
Kortom, iemand die jou onder-
steunt precies zoals jij het wilt. Zo 
iemand bestaat: de caregiver van 
Home Instead Thuisservice.
Mocht je interesse hebben in per-
soonlijke aandacht geven aan ou-
deren als caregiver dan ben je 
welkom voor een vrijblijvende 
kennismaking op maandag 13 
augustus tussen 14.00 en 15.00 
uur. Home Instead Thuisservice 
Kennemerland, Cruquiusweg 1, 
Heemstede. Info: 023-8200912en 
info@homeinstead.nl

Heemstede - Wekenlang open-
gebroken straten, veel onge-
mak van stuifzand, zeer slecht 
gerepareerde bestrating, slecht 
ingewassen voegen en straat-
kolken vol met zand. Afgelo-
pen periode is een nieuwe gas-
leiding aangelegd in de Van de 
Bergstraat. We zitten nu al we-
ken in de zandzooi, er is door 
de firma die de werkzaamhe-
den heeft verricht onvoldoen-
de aandacht aan het straatwerk 
gegeven. Er zijn tegels afgebro-
ken gewoon weer teruggelegd. 
Daarnaast is zand in straatkol-
ken gegooid. (Sommige straat-
kolken zijn door de aannemer 
doorgespoeld met water, waar-
door er onnodig veel zand in 
het riool is gespoeld.) Met mijn 

klachten ben ik naar de ge-
meente gegaan. Ik ben zeer te-
leurgesteld over de afhande-
ling daarvan en voel mij met 
een kluitje in het riet gestuurd. 
Het wordt gewoon afgedaan 
met dooddoeners. Volgens een 
woordvoerder van de gemeen-
te is het niet uitgesloten dat we 
nóg weken last hebben van de 
stuifzooi, maar ze zijn er mee 
bezig (de uitvoerenden zijn 
nu met vakantie). De gemeen-
te heeft wel aangegeven dat 
de mijn melding zal worden 
meegenomen tijdens regulie-
re werkzaamheden die gepland 
staan voor deze week. De werk-
zaamheden worden nagelopen.

R. Schouten, Heemstede

“We zitten al weken in de zandzooi”

LEZERSPOST

Of ik Puck, een schat van een la-
brador, een dagje gezellig bij me 
mocht hebben. Dit vroeg ik mijn 
zus laatst. Ik was toch een dag-
je vrij en het kwam eigenlijk mijn 
zus ook goed uit. Over de whats 
app stuurde ze me allerlei tips hoe 
ik met de hond moest omgaan in 
deze afmattende hitte. Wat ik wel 
en niet moest doen. Het was ook 
verschrikkelijk heet die dag en 
voor een hond dus niet al te pret-
tig. In de ochtend haalde ik Puck 
op. Omdat de warmte nog niet 
op het kookpunt lag en omdat zij 
ook uitgelaten moet worden, be-
sloot ik gelijk met haar te gaan 
wandelen in het Groenendaal-
se Bos. Daar liep ik dan met haar 
heen, bewust aan de schaduw-
kant van de straat, bewapend 
met een flesje water en een drink-
bakje, voor het geval zij dorst 
kreeg. Dat was geen overbodige 
luxe. Een labrador zwemt graag, 
dus Puck ook. Zodoende vloog zij 
om de eerste hitte te ontvluchten 
het water in. Helaas vliegt Puck 
ook weleens water in dat bedekt 
wordt met een deken van kroos, 
een niet zo welriekende gewoon-
te. Met haar groene kleed stapt ze 
dan weer met gepaste trotsheid 
de kant op. Ik heb geleerd dat als 
je met de hond gaat wandelen 
nimmer je goede goed aan moet 
trekken, want Puck schudt graag 
enthousiast de druppels, met of 

zonder kroos, naast je van zich af. 
Door schade en schande word je 
nu eenmaal wijs. Ik gooi dan op-
nieuw een stok in schoon water, 
waar ze achterna vliegt. Zo wordt 
ze weer fris. Voldaan wandelde 
ik met Puck naar huis. Het was 
stil op straat en ik zag alleen een 
postbode die zijn ronde deed.  De 
postbode was in de waan dat hij 
op dat moment alleen was. Tij-
dens het deponeren van enkele 
rekeningen, vond er een dusda-
nige ontluchting van zijn darm-
kanaal plaats in de vorm van me-
lodieuze zomerwind. Ik was met 
Puck daar louter twee meter van 
verwijderd. Ook Puck schrok er-
van en keek me een beetje be-
teuterd aan. “Nou Puck, dan ben 
jij het een keertje niet”, schoot er 
bij mij uit.
Toen hij me gadesloeg, schaamde 
hij zich natuurlijk voor de gênan-
te situatie, die tegelijkertijd ook 
zo menselijk was. Ik zei verder 
niets en vervolgde mijn weg naar 
huis. Ondertussen vroeg ik me af 
of de rekeningen die de postbo-
de in de hitte van de zomerstrijd 
rondbrengt misschien wat zwaar 
op de maag kunnen liggen. Ze-
ker, sommige bedrijven en over-
heidsinstanties schromen niet 
om met gepeperde rekeningen 
een poepie te laten ruiken. In ie-
der geval was het nu weer wind-
stil in Heemstede.

Zomercolumn Bart Jonker

‘Zomerwind’

Jonge klassieke toptalenten 
in de Lutherse Kerk
Regio - Het eerste TIHMS-con-
cert in Haarlem van dit jaar wordt 
spraakmakend. Met muziek van 
Bach tot Enescu en van Mozart 
tot Liebermann en Hermann. The 
International Holland Music Ses-
sions (TIHMS) verzorgt extra les-
sen en masterclasses voor ’s we-
relds meest getalenteerde musici. 
Door het geven van concerten 
doen zij podiumervaring op.
Ook Iulia Maria Marin, piano (Roe-
menië) neemt dit jaar deel aan dit 
programma. Zij won al belangrij-
ke prijzen en gaf dit jaar recitals in 
onder meer Boekarest, Brescia en 
Hannover.
Het Pàl Hermann Ensemble be-
staat uit violist Bálint Kruppa 
(1992), cellist Barnabás Barany-
ai (1993) en pianist Adám Meny-
hei (1991). Via TIHMS kwamen zij 

in contact met de dochter van Pàl 
Hermann. Enthousiast geraakt 
hebben zij zijn muziek toege-
voegd aan hun brede repertoire.
Wilt u dit concert bijwonen? 
Woensdag 8 augustus, 20.30 uur, 
in de Lutherse Kerk, Witte Heren-
straat 22, te Haarlem. Entree: €18. 
Alle info op www.tihms.com/con-
certen. 
Kaartverkoop via de website, bij 
VVV Haarlem en aan de zaal.

Toch geen weer voor een zwam?
Heemstede – Zit niet de zwam-
men, zou je denken als iemand 
zou vertellen over een grote 
zwam die tot wasdom komt tij-
dens de droogte die we nu mee-
maken. Want paddenstoelen en 
andere zwammen gedijen im-
mers goed bij vocht en met na-
me in het najaar. Leny en Jan van 
Bentem uit Heemstede kwamen 
deze zwam echter onlangs tegen 
langs de route tussen Restaurant 
Groenendaal en de Glipperweg.
Wie weet de juiste naam? Redac-
tie@heemsteder.nl

“Voordat ik op het vliegtuig stapte, 
wist ik niet dat ik wit was”
Heemstede - Op vrijdag 20 ju-
li is het nieuwe boek ‘Andermans 
huid – Vriendschap in Afrika’ van 
Anneke Grummel verschenen. 
Deze biografie wordt uitgegeven 
door Uitgeverij Boekscout.
Anneke is woonachtig in Heem-
stede en haar boek is verkrijg-
baar bij boekhandel Blokker in 
Heemstede. “Voordat ik op het 
vliegtuig naar Kenia stapte, wist 
ik niet dat ik wit was. Ik wist meer 
dan de meeste mensen over Afri-

ka. Ik kon zien in de spiegel dat ik 
wit was, maar toch kende ik niet 
de complicaties en de beteke-
nis daarvan. In de afgelopen ja-
ren heb ik de zeer gedetailleerde 
dagboeken van mijn vijf maan-
den in een dorp in dit prachti-
ge land omgezet in een verhaal. 
Ik heb, soms met schaamrood op 
de kaken, het meest eerlijke ver-
haal verteld van mijn tocht. Het 
boek is opgedragen aan men-
sen die inmiddels zijn overleden 

en van grote betekenis zijn voor 
de totstandkoming van dit boek. 
De mensen die waren zoals ik wil 
zijn”, vertelt Anneke.

Over de auteur
Anneke Grummel groeide op in 
Drenthe in een gezin met een ou-
dere broer. Ze raakte geïnteres-
seerd in Afrika tijdens haar mid-
delbare schoolperiode. Dat be-

gon doordat zij een documentai-
re zag over het werk van de Zuid-
Afrikaanse Waarheids-en Verzoe-
ningscommissie. Binnen haar stu-
die stelde zij politiek in Afrika cen-
traal.
Op haar 23e vertrok ze destijds 
alleen naar Kenia. Gedetailleerde 
dagboeken zijn de basis voor dit 
persoonlijke verhaal.
De ervaring in het dorp in Kenia 
omschrijft zij als: prachtig, vrese-
lijk, geweldig, eenzaam, saai en 
spannend tegelijkertijd. Nu is An-
neke 37, projectmanager, heeft 
een partner en samen hebben zij 
drie kinderen.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 
2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
WhatsApp: 06-10 98 76 87
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

Vragen aan de 
gemeente? Dit kan 
ook via WhatsApp 

0610987687

In deze uitgave:

Volg ons op 
Facebook en Twitter

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

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

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

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een 
door de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken 
na de verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te 
richten aan het college van burgemeester en wethouders, 
postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn 
ondertekend en voorzien van naam en adres, datum, een 
duidelijke verwijzing naar het besluit en reden van bezwaar. 
Het indienen van bezwaar schorst de werking van een 
vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt 
deze richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank 
Noord-Holland locatie Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Een voorlopige 
voorziening indienen kan ook met DigiD via  
www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Deze week een lichte versie 
van HeemstedeNieuws 
In deze vakantieweek vindt u alleen officiële 
bekendmakingen in HeemstedeNieuws. 
U leest het laatste nieuws van ons op 

www.heemstede.nl, Facebook.com/
gemeenteheemstede en Twitter.com/
heemstede

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
-  Amstellaan 17, nieuwe kozijnen en voordeur 

plaatsen, wabonummer 315311, ontvangen 
26 juli 2018

-  Binnenweg 87, wijzigen voorgevel 
en aanbrengen dakterras achterzijde 
bovenwoning, wabonummer 315607, 
ontvangen 28 juli 2018

-  Bronsteeweg 22, plaatsen fietsenhok, 
wabonummer 315947, ontvangen 3 juli 2018

-  Herenweg 15, plaatsen reclamebord,  
wabonummer 313483, ontvangen 23 juli 
2018

-  Herenweg 19, wijzigen kozijnen zuidgevel, 
wabonummer 315382, ontvangen 27 juli 
2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
-  Binnenweg 209-211, het plaatsen van 

luifelletters en lichtbakken, wabonummer 
296735, verzonden 31 juli 2018

-  Blekersvaartweg 9B, het in afwijking van 
de kantoor-/woonbestemming gebruiken 
van het pand als schoonheidssalon, 
wabonummer 298355, verzonden 31 juli 
2018

-  Bronsteeweg 22, plaatsen fietsenhok, 
wabonummer 315947, verzonden 31 juli 
2018

-  Bronsteeweg 40, het plaatsen van een 
overdekte fietsenstalling, wabonummer 
302113, verzonden 31 juli 2018

-  Havenstraat 37, het uitbreiden van 
een woonhuis, wabonummer 312647, 
verzonden 2 augustus 2018

-  Herenweg 2, het kappen van 6 bomen, 
wabonummer 316625, verzonden 2 
augustus 2018

-  Herenweg 126, het om veiligheidsredenen 
kappen van 20 bomen op het terrein 
van wooncentrum Kennemerduin, 
wabonummer 312289, verzonden 31 juli 
2018

-  Herfstlaan 3, het kappen van 8 bomen, 
wabonummer 310393, verzonden 3 
augustus 2018

-  Valkenburgerlaan 45, het pand bouwkundig 
splitsen in 2 appartementen, wabonummer 
303188, verzonden 3 augustus 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager 
in bezwaar bij het college van Burgemeester 
en wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken bij 
reguliere procedure’.

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
-  Kerklaan 84, het plaatsen van een draaipoort 

voor de auto en loophek, wabonummer 
312954, ontvangen 22 juli 2018

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
-  Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 

woning, maken dakopbouw op bestaande 
aanbouw achterzijde, wabonummer 
301199, ontvangen 20 juni 2018

-  Van Merlenlaan 11, het renoveren en het 
uitbreiden van een woonhuis met kelder, 
het wijzigen van de voorgevel en plaatsen 
dakkapellen op de zijgeveldakvlakken, 
wabonummer 306376, ontvangen 5 juli 
2018

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

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.

Alles over 
wegwerkzaamheden?

Kijk op 
www.heemstede.nl/werkaandeweg
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