
Bronzen keurmerk 
voor Huize Meerleven
Bennebroek – Gebak met bron-
zen keurmerk stond er woens-
dagmorgen op de tafels bij de 
koffie in zorgcentrum Meele-
ven in Bennebroek. Feest na 
hard werken.  Want om voor 
het Bronzen Keurmerk in aan-
merking te komen, moet je hard 
werken. Succes komt hier niet 
aangewaaid. Het initiatief komt 
van Achmea dat het kwaliteits-
keurmerk lanceerde samen 
met Stichting Perspekt, Stich-
ting Cliënt & Kwaliteit en Stich-
ting Landelijke Organisatie 
Cliëntenraden. De aanleiding 
was de publiciteit rondom een 
aantal zorghuizen waar spra-
ke was van slechte kwaliteit. De 
cliëntenraad heeft een heel be-
langrijke rol gespeeld in het ver-
krijgen van het begeerde keur-
merk; voor de medewerkers was 
het een spannende en druk-
ke tijd. Alles werd getoetst en 

verbeterd met als resultaat dat 
woensdagochtend op het taartje 
een bronzen keurmerk stond dat 
smaakte! Directeur Ger Mulder 
van ZorgContact legde uit dat 
een dergelijk keurmerk te ver-
gelijken is met het keurmerk van 
een Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen of TNO. 
Het  zegt alles over de kwaliteit 
en in dit geval van de kwaliteit 
van de zorg. Alle eer gaat vooral 
naar de medewerkers, zij mogen 
trots zijn op het brons. De Oor-
konde die hoort bij het Bronzen 
Keurmerk werd door wethouder 
P. Brolsma overhandigd aan de 
oud-voorzitter van de cliënten-
raad de heer Strikkers.  Wethou-
der Brolsma kon tevens het ver-
lossende woord spreken over 
de nieuwbouw die nu defini-
tief doorgaat. Voor 62 bewoners 
komt er nieuwbouw in de tuin. 
Het gebouw krijgt een A vorm 

en is bedoeld voor bewoners 
die veel zorg nodig hebben. Het 
aantal 62 heeft te maken met het 
aantal landelijke vergunningen. 
In de benedenverdieping komen 
mensen met dementie in een ei-
gen huiskamer met een eigen 
appartementje waarin alle ruimte 
is voor familiebezoek en zij blij-
ven betrokken bij de bewoners. 
Samen koken is mogelijk. Op de 
1ste en 2de verdieping komen 
mensen die wat minder zwa-
re zorg nodig hebben. Zo`n me-
dedeling lucht zichtbaar op en 
geeft alle praatstof bij het lekke-
re tweede bakkie koffie. De ech-
te live muziek van Hollandse bo-
dem maakt het feest compleet.
Ton van den Brink
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Het Oude Slot
Ingang Ringvaartlaan

Heemstede

De Meester en zijn leerling
Haydn, Beethoven

Van Swieten Society - Bart van Oort fortepiano, Franc Polman viool, Job ter Haar cello

Tennis PIP-toernooi Lisa, 
Jordy en Bas sterk in finale
Heemstede - Maar liefst drie 
jeugdige spelers van HBC tennis 
deden afgelopen zondag mee 
aan de finale van het PIP-toer-
nooi op het Amstelpark in Am-
sterdam. Dit Primus Inter Pares 
(eerste onder gelijken) toernooi 
van de KNLTB is bestemd voor 
spelers t/m 14 jaar. 
Met Lisa Goossens, Jordy van de 
Eem en Bas Aarts had HBC in 
elke leeftijdsklasse één finalist. 
Deze kinderen hadden in de af-
gelopen maanden al verschillen-
de ronden gespeeld én gewon-
nen van tegenstanders uit o.a. 
Bloemendaal en Velsen. En nu 
stonden ze dan in de grote finale 
tegen de beste PIP-pers uit Am-
sterdam en Haarlem en de wij-
de omgeving. Voor de 10-jarige 
Lisa was het de eerste maal dat 

ze het lekkere kunstgras, zoals 
dat bij HBC ligt, verruilde voor 
gravel. Dat was wel even wen-
nen met ballen die soms hoog 
over haar heen stuiterden. Maar 
ze liet zich niet uit het veld slaan. 
Beheerst en dapper sloeg ze 
zich naar een fraaie 2e prijs zil-
ver. Jordy van 12 jaar oud scoor-
de met zijn harde, strakke bal-
len, die vaak rakelings over het 
net scheerden, een 1e prijs zil-
ver. En Bas Aarts (bijna 13 jaar) 
behaalde met slim spel en dank-
zij zijn sterke forehand zelfs 
een 3e prijs goud! Het was een 
sportief gebeuren met 3 trotse, 
Heemsteedse bekerwinnaars!

Finalisten met hun bekers, vlnr. 
Jordy van de Eem, Lisa Goossens 
en Bas Aarts.

Geopend van
16.00-22.00 uur
Dinsdag gesloten

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

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

Bij aankoop van 2
met GOUD bekroonde

rookworsten
Potje DOESBURGSE

Mosterd

gratis

De lekkerste bonbon 
van Nederland? 
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Geen krant ontvanGen?
0251-674433

Uw partner voor party en
catering, thuis of op locatie.

Tel. 023 5286453
info@vanwieringencuisiniers.nl
www.vanwieringencuisiniers.nl

Zie pagina 5 voor de 
aanbieding van deze maand.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.HeemSteder.nl

van 1930

Heemsteeds werk in 
Anton Pieck Museum
Heemstede - Het Anton Pieck 
Museum in Hattem werkt mo-
menteel aan de samenstelling 
van werken en attributen voor 
de jubileumtentoonstelling. De-
ze wordt gehouden ter gelegen-
heid van het 25-jarig bestaan 
van het Anton Pieck Museum. 
Men is op zoek naar historisch 
persoonlijke bezit van de schil-
der en onbekende werken die 
hij aan vrienden en bekende tij-
dens zijn Overveense tijd heeft 
gemaakt en mogelijk heeft weg 
geschonken. Men is opzoek naar 

de identiteit van Anton Pieck. 
Dat kan een tekening, schilder-
werk of ets zijn, doch ook een 
door hem gebruikte brillendoos, 
portemonnaie of geschreven 
aantekening. De Heemsteedse 
Anton Pieck verzamelaar J.C.M. 
Sijm heeft zijn collectie voor de 
tentoonstelling beschikbaar ge-
steld. Mensen die in het bezit 
zijn van Anton Pieck artikelen en 
ze voor deze tentoonstelling ter 
beschikking willen stellen (hoe 
klein dan ook) kunnen contact 
opnemen met 023-5289970.

Ecuador onder de aandacht 
bij Trefpunt Heemstede
Heemstede - Op dinsdagmid-
dag 7 oktober opent het Tref-
punt Heemstede haar lezin-
genseizoen op dezelfde locatie 
maar voortaan om 14.00 uur in 
plaats van 14.30 uur. De eer-
ste lezing wordt gepresenteerd 
door de heer en mevrouw Evert 
en Cisca Abspoel met als onder-
werp Ecuador: Trekken door het 
Andesgebergte. 
Ecuador dankt haar naam aan 
de evenaar die dwars door het 
land loopt. In een relatief klein 
land is er een opvallende geo-
grafische en culturele verschei-
denheid. Koloniale steden, tro-
pisch regenwoud en een prach-

tige natuur vormen de ingredi-
enten van dit schitterende land. 
We trekken o.a. door het Andes-
gebergte met besneeuwde vul-
kanen, rijden bovenop het dak 
van de trein naar de Neus van 
de Duivel en bezoeken dorpjes 
en levendige markten waar van 
alles te koop is. Op weg naar 
Isla de la Plata lieten de bult-
rugwalvissen zich ook nog even 
zien. Verrassend zijn de ontmoe-
tingen onderweg met de vrien-
delijke bevolking. 
U bent van harte welkom op de 
Trefpuntmiddag in zaal 1 van 
de Pinksterkerk, Camplaan 18. 
Entree 2,50 euro.

Heemstede - De herfst heeft 
zijn intrede gedaan en de pad-
destoelen schieten weer als 
paddestoelen uit de grond! “In 
Elswout gespot de koraalzwam 
en in de Leyduinen de inktzwam. 
Deze paddestoelen/zwammen 
kom je niet overal tegen”, aldus 
Corien Visser die de zwammen 
op beeld vastlegde.
Heeft u ook een mooie natuur-
foto, schroom niet en mail deze 
naar: redactie@heemsteder.nl 

Zwammen in de herfst

De hoofdprijs is gewonnen…
Partijtje voor 10 kinderen 
bij ‘De Konijnenberg’
Heemstede - De hele zomer 
hebben kinderen de kleurplaat 
van vriendjes Karel Konijn en 
Bennie Broek ingekleurd. Het 
resultaat van een samenwerking 
tussen restaurant Linnaeushof 
en pannenkoekenhuis ‘De Ko-
nijnenberg’. Nu was het tijd voor 
de hoofdprijswinnaar om haar 
prijs in ontvangst te nemen.
Hoofdprijs Winnares Noa Braa-
ten uit Heemstede kwam haar 
feestje vieren met 10 vriend-
jes en vriendinnetjes in ‘De Ko-
nijnenberg’.  Na de kabouter-
speurtocht in het Groenendaal-
se bos kwamen ze pannenkoe-
ken smullen. En natuurlijk kwam 
huismascotte Karel Konijn, Noa 
feliciteren!

Nieuw Herfstmenu
Marco Uitendaal van ‘De Konij-
nenberg’ presenteert ook zijn 

nieuwe herfstmenukaart weer.
In de maand oktober zijn de 
nieuwe seizoensgerechten weer 
mooi gekozen.
Wat te denken van een Herfst-
pannenkoek met gebakken 
appel, kaneelijs en slagroom? 
Als maandschotel een klassie-
ke coq au vin of huisgemaakte 
creme brulee met een bolletje 
honingijs.

Goochelaar met nieuwe 
voorstelling!
Vrijdag 3 oktober om 16.00 uur 
start de eerste voorstelling van 
een nieuwe goochelaar.
De toegang is zoals altijd vrij, wil 
je zeker zijn van een plaatsje re-
serveer dan even.
Pannenkoekenrestaurant ‘De 
Konijnenberg’, Herenweg 33, 
Heemstede 023-5848096 of 
www.dekonijnenberg.nl



Bennebroek - Op woensdag 8 
oktober  wordt  in het gemeen-
tehuis van Bennebroek onder 
auspiciën van  de Stichting Ten-
toonstellingen Bennebroek een 
kleurrijke schilderijenexpositie 
geopend van Raymond en Ro-
bert van Heusden. De opening 
geschiedt om 19.30 uur door 
Mark Ruinard. 

Ter gelegenheid van deze expo-
sitie is er een uniek boekje ge-
maakt over beide kunstenaars, 
waarin beide over elkaar vertel-
len. Bezoekers van de opening 
zullen dit boekje deze avond mo-
gen ontvangen. Een citaat: “Het 
werk lijkt totaal niet op elkaar en 
ook weer wel. Nee, we schilde-
ren en tekenenen niet natuurge-

trouw een paard, koe of  bloe-
men”. Ze hebben “een rare 
drang tot expressie”.  Nu ze bei-
den in de veertig zijn houden ze 
hun eerste expositie. Klein, maar 
voor hen groot. Robert studeer-
de aan de Rietveldacademie. Hij 
heeft oa veel affiches ontworpen 
voor bands; zijn creatieve leven 
komt de laatste tijd weer volop 
bovendrijven. Raymond schil-
dert heel vrij en wordt niet ge-
hinderd door kunstwetten.

De tentoonstelling is tot en met 
10 november te zien in het ge-
meentehuis van Bennebroek, 
Bennebroekerlaan 5. U kunt te-
recht op werkdagen van 8.30 tot 
12.30 uur en op woensdagmid-
dag tussen 13.00 en 16.30 uur. 
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Uit de raadsvergadering

Duurdere Binnenweg, weinig 
debat en een heilige motie
Heemstede - Er was publiek af-
gekomen op het onderwerp ‘ont-
wikkeling Bibliotheekgebouw’. 
Hoewel verder op de agenda 
van de raadsvergadering van 
afgelopen keer geplaatst, werd 
na enig geharrewar besloten 
dit punt naar voren te halen op 
de agenda. De bezoekers werd 
zo lang wachten bespaard. Wat 
blijkt, de bibliotheek zal worden 
aangepast, waarbij alle afdelin-
gen op de begane grond wor-
den samengevoegd. Op de ver-
dieping komt zo ruimte vrij voor 
het realiseren van 6 á 7 appar-
tementen. Ook zal het parkeer-
terrein worden verdiept en voor-
zien van een extra parkeerdek. 
Hoewel de financiële onderbou-
wing voor pers en publiek ver-
borgen bleef, werd duidelijk dat 
er 50.000 euro aan gereserveer-
de middelen, bestemd voor de 
bibliotheek, overblijft. De PvdA 
wilde dit geld direct investeren 
in publieke functies op het Wil-
helminaplein. Wethouder Van 
de Stadt liet weten dat dit niet 
aan het college was maar aan 
de raad om een bestemming te 
vinden voor dit geld. De overige 
partijen wilden het geld achter 
de hand houden. De PvdA dien-
de een motie in, die naderhand 
weer werd ingetrokken. De PvdA 
wilde het college ook houden 
aan de eerder afgesproken 22% 
sociale woningbouw bij nieuw-
bouw. Volgens de wethouder, is 
dit volstrek onmogelijk op deze 
locatie. “Op alle lopende nieuw-
bouw projecten binnen Heem-
stede samen halen wij de 22 
% wel”, lichtte hij zijn antwoord 
toe. Bij de stemming bleek dat 
Nieuw Heemstede, Groen Links 
en HBB tegenstemden even-
als de VVD’er Cees Leenders. 
Hij was van mening dat er voor 
de bibliotheek te veel of te wei-
nig ruimte zal worden gebouwd 
en er geen rekening gehouden 
wordt met toekomstige ontwik-
kelingen en subsidiestromen. 

Binnenweg
Tijdens het vragenvuur werd 
duidelijk dat de Binnenweg veel 
duurder zal uitvallen dan be-
groot. Verantwoordelijk wethou-
der Christa Kuiper moest zich 
in bochten wringen om er een 
passend antwoord op te vinden. 
Oorspronkelijk was er 1,6 mil-
joen begroot, door aanvullende 
wensen is dit al uitgelopen tot 
2,3 miljoen. Nu blijkt er nog dek-
king gevonden te moeten wor-
den voor nog eens 500.000 euro. 
Zij liet doorschemeren, dat als 
er tegenvallers zijn bij het op-
graven van de riolering, er nog 
wel eens iets bij zou kunnen ko-
men. Haar verklaring voor de 
huidige overschrijding is, dat er 
zaken niet zijn meegenomen in 
de planning door het ingehuur-
de bureau, deze moeten echter 

alsnog worden uitgevoerd. Te 
bezuinigen valt nog op de geko-
zen materialen, het hergebruik 
van de bestaande klinkers en 
een goedkoper type lantaarn-
palen. De raad nam zonder veel 
verdere ophef genoegen met 
deze verklaring. Wat er dan van 
de eerder genoemde uitstraling 
van de Binnenweg terecht komt 
bleef onduidelijk.

College halverwege
Een nieuw onderwerp werd ge-
introduceerd. Het college en de 
coalitiepartijen wilden graag 
eens tussentijds de balans op 
maken. Nieuw Heemstede en 
HBB hadden daar volstrekt 
geen behoefte aan. Tijdens be-
grotingsbehandelingen, jaarver-
slagen maar ook tijdens de ver-
schillende vergaderingen, zijn er 
voldoende mogelijkheden om 
het beleid te evalueren te toet-
sen en te debatteren was hun 
stelling. In het meewerken aan 

een rondje eigenpromotie van 
het college hebben zij geen zin. 
Eerder al werd een geplande bij-
eenkomst met burgers afgebla-
zen, omdat er geen enkele be-
langstelling bestond voor deze 
bloemlezing uit eigen werk. Ook 
nu weer was er, behalve een 
paar partijbestuurders, niemand 
afgekomen op dit onderdeel van 
de agenda. De collegepartijen 
vielen over elkaar heen met hun 
opmerkingen dat, zij het niet ac-
tief meedoen aan dit debat door 
HBB en NH belachelijk von-
den. Prins (NH) ging zelfs zover, 
dat hij de opmerking van Maas 
(PvdA), dat de lokale partijen 
de burgers in de steek laten, 
als demagogie in optima forma 
te betitelde. Hij voegde hier nog 
aan toe dat het juist binnen de 
PvdA wemelt van de demago-
gen. Prins verduidelijkte dat hij 
niet wilde meedoen aan het de-
bat, omdat hij vreesde dat er van 
een debat geen sprake zou zijn. 
Slechts het oplezen van voorge-
kookte statements was zijn ver-
wachting. Hij begreep best dat 
de burgers niet warmlopen voor 

dit soort onzin onderwerpen en 
ziet hierdoor de kloof tussen 
burger en politiek eerder toe-
nemen dan verkleinen. Er werd 
geloot (ook een novum) wie het 
eerste aan het woord moest ko-
men en zo verder. Prins geloofde 
niet meer in het toeval, toen juist 
zijn partij en HBB als de num-
mers één en twee uit de koffie-
kan van de burgemeester werd 
getrokken. Prins bleek het juist 
te hebben in geschat het bleef 
bij oplezen van verklaringen en 
weinig debat. 
   

Van Merlenlaan
Ates (HBB) wilde graag we-
ten waarom de Van Merlenlaan 
niet conform een eerder aan-
genomen motie is uitgevoerd. 
Hij had zijn vraag een dag eer-
dere schriftelijk moeten stel-
len, maar burgemeester Heere-
mans stemde er in toe dat hij de 
vraag nu toch kon stellen. Wet-

houder Kuiper antwoordde dat 
het laatste stukje inderdaad an-
ders is uitgevoerd, maar dat had 
met kosten te maken. Een motie 
is heilig in de politiek en als die 
niet wordt uitgevoerd volgt een 
motie van wantrouwen richting 
wethouder of college. De burge-
meester zag de bui aankomen 
en ging op de formele toer en 
wees Ates erop dat hij zijn vraag 
te laat had ingediend en dat de 
wethouder dus niet goed voor-
bereid aan de beantwoording 
was begonnen.
Ates wond zich hier vreselijk 
over op en vond het geen ma-
nier van doen. “Dan had u, of 
de wethouder, mij vooraf moe-
ten meedelen dat ik de vraag 
niet mocht stellen. Eerst toe-
stemming geven en als het las-
tig wordt weer intrekken vind 
ik geen stijl”, beet hij de burge-
meester toe. De overig partijen 
hadden geen behoefte er iets 
over te zeggen. Waarschijnlijk 
komt de vraag binnenkort weer 
op tafel maar dan binnen de af-
gesproken termijn. 
Eric van Westerloo

Van Swieten Society:
‘De Meester en zijn leerling’
Heemstede - De Van Swieten 
Society komt dinsdag 7 oktober 
met het programma ‘De Meester 
en zijn leerling’ naar Het Oude 
Slot in Heemstede. De van Swie-
ten Society is één van Neder-
lands toonaangevende ensem-
bles op het gebied van de ou-
de muziek. Er wordt gespeeld op 
historische instrumenten. Bart 
van Oort, fortepiano, Franc Pol-
man, viool en Job ter Haar, cel-
lo vormen De Van Swieten Soci-
ety. In ‘De meester en zijn leer-
ling’ worden werken van Haydn 
en Beethoven voor het voetlicht 
gebracht. Haydn had zijn han-
den vol aan zijn geniale leer-
ling Beethoven, die later claimde 
‘nooit iets van Haydn geleerd’ te 
hebben. Hoe serieus moeten we 
die recalcitrante opmerking ne-
men? Beethoven’s vroege wer-
ken laten een ander beeld zien. 
Zijn eerste onder de hoede van 
Haydn gepubliceerde werken 

hebben een meesterlijke, maar 
wel degelijk haydeneske struk-
tuur. De gloedvolle toon, de on-
derhuidse humor, de beheersing 
van de instrumenten zijn zonder 
twijfel voor een groot deel op 
Haydn terug te voeren. Het pro-
gramma: Haydn, Pianotrio Hob. 
XV/27. Beethoven, Pianosonate 
op 2/2. Haydn, “Jacob’s Dream” 
uit Trio Hob. XV/32. Beethoven, 
Variaties voor cello en piano over 
“Ein Mädchen oder Weibchen”, 
op 66. Haydn, Fantasie voor pi-
ano solo Hob XVII/4. Beethoven, 
Pianotrio op. ½.

Het concert vindt plaats op dins-
dag 7 oktober om 20.15 uur in 
Het Oude Slot, ingang aan de 
Ringvaartlaan, Heemstede. Toe-
gang: 17,50 euro / 15,00 euro Re-
serveren kaarten 06-13133626 
of www.podiumoudeslot.nl. In-
dien voorradig voor het concert 
aan de zaal.

‘Schilderijen waar je 
bijna gelukkig van wordt’

Beeldhouwkunst en meer
Heemstede - Vanaf 1 oktober t/m 25 oktober is er een nieuwe ex-
positie bij Het Kunstbedrijf met werk uit kunstcollecties van verza-
melaars. Er is schilderkunst te zien, Kristal uit Hongarije en werk van 
diverse beeldhouwers uit Frankrijk, Hongarije en Duitsland. Galerie 
Het Kunstbedrijf is te vinden aan de Raadhuisstraat 56a.
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Zondag heropening!

Rijwielspecialist 
Hart flink uitgebreid
Heemstede – Er staat nu wel 
een hèèl grote rijwielspeciaal-
zaak aan de Zandvoorselaan 34. 
Eigenaar Partick Hart heeft het 
aangrenzende pand erbij ge-
trokken en gelijk de hele win-
kel vernieuwd. Het resultaat is 
een schitterende rijwielzaak die 
zich met recht de grootste van 
Heemstede (en omgeving) mag 
noemen. De toevoeging ‘en om-
geving’ komt vanuit de achter-
grond, waar vader Joop Hart 
nog steeds op de achtergrond 
aan het werk is aan zijn levens-
werk. In de voorkamer van de 
buren staat nu een royale col-
lectie kleurige kinderfietsen en 
boven de zaak is nu een appar-
tement gerealiseerd. Een parket 
vloer in een rijwielzaak. Het staat 
prachtig en geeft nog meer het 
ruimtegevoel. De fietsen staan in 
groepen allemaal bij elkaar. Een 
groepje lichtgewicht in alle ma-
ten, de stadsfietsen, de toerfiet-
sen, de omafietsen en de elek-
trische fietsen.
Vooral de elektrische fiets heeft 
de toekomst. Waren het aan-
vankelijk ouderen die graag 
wind mee hadden, de jeugd 
heeft ontdekt dat je er gemak-

kelijk de file mee kan omzeilen. 
De groepjes fietsen bij elkaar 
maakt het uitzoeken van een 
fiets veel makkelijker. Je hoeft 
ook geen zeven fietsen eerst weg 
te zetten om de achtste even te 
proberen. Om de juiste maat te 
kiezen kan Hart een bodyscan 
maken. Service staat voorop net 
als de nazorg en de reparatie-
afdeling die nu in de zaak zelf 
is opgenomen. Daar is pa Joop 
net bezig een voordrager op een 
retrofiets te monteren. Een fiets 
met een oud-Hollands stuur en 
bij de schooljeugd helemaal 
top, natuurlijk in het ouderwet-
se zwart. Bij een fiets horen ac-
cessoires als tassen, regenkle-
ding en bij Hart hebben die ar-
tikelen nu alle ruimte gekregen. 
Er staat nu zelfs vier meter wand 
met fietstassen. Elk kleurtje en 
bloemetje is er te vinden. 
Zondag 5 oktober zal mevrouw 
Hart een lint doorknippen en 
kan iedereen kijken hoe mooi 
en goed de rijwielspecialist Hart 
er nu uitziet na de enorme ver-
bouwing. Iedereen is van 12 tot 
17 uur van harte welkom aan de 
Zandvoortselaan 34 in Heem-
stede. 

Tiny Govers exposeert in 
Bibliotheek Heemstede
Heemstede - Tiny Govers ex-
poseert tot en met 31 okto-
ber 2008 keramiek in de Biblio-
theek Heemstede. De tentoon-
stelling laat voornamelijk dierfi-
guren zien.

Tiny Govers, woonachtig in 
Schoorl, raakte geïnteresseerd 
in keramiek doordat zij bij toe-
val een boekje over dit onder-
werp in handen kreeg. Daar-
na bezocht zij regelmatig kunst-
markten om te zien wat er met 
klei mogelijk is. Zij volgde een 
aantal cursussen, waarna zij in 
2004 een eigen oven aanschaf-

te en begon met het bakken van 
keramiek. Het geeft Tiny Govers 
enorm veel plezier om de ideeën 
die zij heeft daadwerkelijk uitge-
voerd te krijgen. Haar creativiteit 
kan zij er heel goed in kwijt. Ook 
vindt zij het altijd weer verras-
send hoe een werkstuk de oven 
uit komt. Het uitproberen van 
modellen en kleuren vormt voor 
haar een uitdaging.

Kijk voor meer informatie op 
www.bibliotheekheemstede.nl 
en op www.sbhaarlem.nl
Bibliotheek Heemstede, Juliana-
plein 1, Heemstede.

Culturele Kring Bennebroek
De zonen van Adriaan Pauw
Bennebroek - Stichting Living 
History  doet de geschiedenis 
van Bennebroek herleven! De 
Vredesbrug en De Sleutel zijn 
twee aan elkaar verwante his-
torische theaterstukken groten-
deels gebaseerd op waar ge-
beurde feiten.
De toneeluitvoering is op dins-
dag 7 oktober, aanvang 20.00 
uur in ‘t Trefpunt, Akonietenlaan 
1 te Bennebroek. De zaal is van-
af 19.30 uur open. Geen lid? Ook 
dan bent u van harte welkom. 
Wij vragen dan een kleine ver-
goeding 5,00 euro entree (pas 
65+ 4,00 euro).

De Vredesbrug: 1648. Adriaan 
Pauw zoekt zijn vrouw Anna van 
Ruytenburgh, waar is zij. niet op 
het kasteel, in het koetshuis mis-
schien of in de kerk? Maar wel-
ke? Op het Wilhelminaplein of in 
Bennebroek?
Maria, de dienstmaagd, de 
steun en toeverlaat van de fami-
lie Pauw kwebbelt erop los, weet 
overal raad op, dit tot ergernis 
van Anna en Adriaan. Wat doet 
ze daar? Een heimelijke ontmoe-
ting met de staljongen?
Waarom komt plotseling Frede-
rik van de Palts langs, de win-

terkoning, te paard van ’s-Gra-
venhage naar de heerlijkheden 
Bennebroek en Heemstede?
Is hij op zoek naar Aleid van 
Poelgeest? Maar zij is toch al 
eeuwen geleden vermoord? Had 
het iets te maken met de Hoekse 
en Kabeljauwse twisten?

De Sleutel: 1653-2008. De ver-
deling van de heerlijkheden 
Heemstede en Bennebroek aan 
de zoons van Adriaan Pauw na-
melijk Gerard en Adriaan jr. Ie-
der krijgt symbolisch een sleutel. 
Maar ja, de één wil nu precies 
de sleutel hebben van Heemste-
de en de ander die van Benne-
broek.
Eén van de sleutels raakt zoek! 
Maar Adriaan en Anna rusten 
niet eerder voordat de sleutel 
terecht is. Gesteund door Ma-
ria de dienstmaagd maken zij 
een zoektocht naar het heden 
tot 2008, vele historische figuren 
komen langs o.a. Linnaeus, Ja-
cob van Lennep en Ds. Beets. 
Zij rusten niet eerder dan dat de 
Sleutel terecht is. Dit is zo be-
langrijk voor de gemeente Ben-
nebroek, omdat eind 2008 Ben-
nebroek helaas bij Bloemendaal 
gaat horen.

Ida Sabelis pakt draad weer 
op bij GroenLinks
Heemstede - Ida Sabelis wordt 
weer fractievoorzitter van Groen-
Links in Heemstede. Zij was af-
gelopen zeven maanden gast-
hoogleraar ‘Gender en Duur-
zaamheid’ aan de Universiteit 
van Lüneburg in Duitsland en 

keert nu terug in de raad. Pe-
ter van der Velden heeft haar 
gemeenteraadstaken kunnen 
waarnemen, zodat GroenLinks 
met drie zetels in raad aandacht 
kon blijven vragen voor burgers 
en milieu. 

Sportief en creatief

Diverse 
activiteiten

bij de SWOB
Bennebroek - Wandelen in de 
duinen op maandag 6 oktober:  
Een goed begin van de nieuwe 
week om een uurtje te gaan 
wandelen in de duinen. Voor-
al in de ochtend is het in de 
duinen heel rustig. Vertrek om 
10.00 uur vanaf ’t Panneland. 
Nordic Walking in de duinen op 
dinsdag 7 oktober: Een vrijwil-
ligster van de SWOB neemt 
het voortouw om met een 
groepje te gaan lopen. Zij kent 
vele paden en laat u de mooie 
plekjes zien. Ervaring met Nor-
dic Walking gewenst. Start om 
10.00 uur vanaf ’t Panneland.
Workshop kerstkaarten maken 
op dinsdag 14 oktober: De-
ze creatieve ochtend is ruim 
voor de kerst gepland, zodat 
u voldoende tijd krijgt om zelf 
nog heel veel kaarten te ma-
ken. Ervaren kaartenmaakster 
Conny Nederstigt begeleidt 
deze workshop. Zij brengt u 
verschillende technieken en 
handigheden bij, zodat u in-
spiratie kunt opdoen.
Kosten workshop 7 euro, in-
cl. materiaal en koffie/thee. 
Er zijn nog een paar plaat-
sen beschikbaar. Opgave vóór 
woensdag 8 oktober.

Meer informatie en/of aan-
meldingen bij Stichting Welzijn 
Ouderen Bennebroek, Benne-
broekerlaan 3a, tel. 584 53 00. 
Op werkdagen bereikbaar van 
9.00 – 11.30 uur.

Vele voordelen tijdens de 
Rabo WoonWensWeken!
Regio - Tot en met eind novem-
ber zijn bij Rabobank Haarlem 
en Omstreken de Rabo Woon-
WensWeken. Gedurende deze 
campagneperiode biedt de Ra-
bobank vele voordelen. Zo kunt 
u gebruik
maken van een extra voordelig 
rentetarief voor uw hypotheek. 
Ook maakt u kans op 5000,- 
euro om uw WoonWens te reali-
seren en op zaterdag 11 oktober 
bent u van harte welkom tijdens 
de WoonBeurs, waar u terecht 
kunt voor al uw vragen over het 
kopen van een huis. 

WoonBeurs zaterdag 11 ok-
tober van 10.00 – 15.00 uur
Wilt u weten wat er allemaal 
komt kijken bij de aankoop van 
een woning en wat je hiervoor 
maximaal kunt lenen? Kom dan 
op zaterdag 11 oktober naar de 
WoonBeurs in het Rabobank-
kantoor gelegen aan de Dreef 

40 te Haarlem. Een spreker van 
Vereniging Eigen Huis (VEH) 
vertelt u alles over het kopen van 
een eigen woning zodat u een 
goede gesprekspartner kunt zijn 
voor alle betrokken professione-
le partijen bij het aankopen van 
een woning.

Tijdens de WoonBeurs zijn diver-
se partijen aanwezig, zoals ma-
kelaar Van der Schaaf & Kooij-
mans, notariskantoor Wijts-van 
Nimwegen, SVN, Pré Wonen, 
Interpolis, Vereniging Eigen 
Huis en rabobankhypotheek- 
adviseurs die klaar staan om 
met u te speeddaten. 

Maak kans op 5000 euro
De hypothekencampagne staat 
geheel in het teken van het re-
aliseren van woonwensen. Een 
nieuwe badkamer, een extra 
kamer voor de kinderen, een 
mooie aangelegde tuin. Als het 

om wonen gaat koestert u vast 
ook wensen. De Rabobank kan 
u helpen uw wens te realise-
ren.  Indien u in de periode van 
22 september tot en met eind 
november uw WoonWens invult 
op een actiekaart op één van de 
kantoren en deze deponeert in 
de daarvoor bestemde brieven-
bus bij het WoonWenshuis in 
het kantoor, dan maakt u kans 
op 5000,- euro waarmee u uw 
WoonWens in vervulling kunt la-
ten gaan!

Extra voordeling rentetarief 
Tijdens de campagne kunt u 
voor het actuele rentetarief voor 
uw hypotheek van de Rabobank 
kijken op www.rabobank.nl/
haarlem of bij één van de kan-
toren van de Rabobank binnen-
lopen. Op de ramen van de kan-
toren is gedurende de actie-
periode het actuele rentetarief 
zichtbaar. 



Antiquarische- en tweedehands 
boekenmarkt in Raadhuisstraat
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Gemeentelijke waardering voor Vrienden Oude Slot

Bronzen erepenning gemeente 
voor Anneke Alders
Heemstede – Niets vreemds 
aan het verschijnen van bur-
gemeester Marianne Heere-
mans op de soiree bij gelegen-
heid van het twintigjarig jubi-
leum van de Vrienden van het 
Oude Slot op woensdagavond. 
Leuk dat ze komt en belang-
stelling toont voor de Stichting. 
Als ze echter na een welkomst-
woord van voorzitter Herman 
Landeweerd even het woord wil 
voeren en haar ambtsketen om-
doet, gonst het even tussen de 
honderd vrienden die bijeen zijn 
in de foyer van het Oude Slot. 
Dit wordt even spannend. Bur-
gemeester Heeremans richt het 
woord tot Anneke Alders, de se-
cretaris van de Stichting Vrien-
den van het Podium Oude Slot. 
Zij heeft een belangrijke rol ge-
speeld bij het ontstaan van de 
Stichting Vrienden van het Ou-
de Slot en bij het behoud van 
de sfeervolle locatie als cultu-
reel centrum dat twintig jaar ge-
leden in zijn voortbestaan werd 
bedreigd. Er was in 1987 vrijwel 
geen politiek draagvlak meer 
voor het behoud van het Oude 
Slot als podium. Er waren zelfs 
plannen om de culturele func-
tie op te heffen. Anneke begon 
met een aantal andere inwo-
ners een grote handtekening-

actie, de duizenden steunbetui-
gingen werden aangeboden aan 
de toenmalige wethouder me-
vrouw Noorman - den Uyl , hier-
door kwam het debat op gang. 
In 1988 werd de Stichting Vrien-
den van het  Oude Slot opgericht  
en kreeg de steun aan het Ou-
de Slot als podium een perma-
nent karakter. Dat de belangen 
van de nieuwe eigenaren van 
het Oude Slot, de PostVerkade 
Groep, niet altijd parallel liepen 
met de wensen van de Stich-
ting was een nieuwe uitdaging. 

De organisatie van evenemen-
ten, trouwerijen, party’s en de 
horecafunctie is een ander be-
lang dan de programmering van 
podium. Saskia Post van de Ver-
kadePostgroep vulde aan, dat zij 
niet de eigenaresse is van het 
Oude Slot, dat is de gemeente, 
maar blij is met de invulling die 
de Vrienden geven aan de cultu-
rele programmering. Anneke Al-
ders was totaal verrast door de 
uitreiking van de bronzen ere-
penning en vond wel dat zij dit 
met andere bestuursleden had 

bereikt. “ Ik zou het nooit gedaan 
hebben als ik het niet zo leuk 
had gevonden”.  

Frank Cools en Josee Koning
Bij een soiree als woensdag-
avond hoort een vooruitblik op 
het programma van het ko-
mend theaterseizoen. Vandaar 
dat Frank Cools al klaarstond in 
de intieme toneelruimte van het 
Oude Slot, waar hij Annie M.G. 
Schmidt op een zeer eigen wij-
ze benaderde. Hij is kennelijk 
op een onwaarschijnlijke ma-
nier gefascineerd door de leuk-
ste oma van Nederland. Hij laat 
zien hoe Annie een dag opstart 
met koffie, een aantal regels tikt 
op haar oude typemachine en hij 
citeert een bekend liedje. Hoe 
Annie de verplichte thee in de 
middag wegspoelt met koffie en 

verhaalt over de zwarte kip die 
trots is op haar zwarte stippen. 
Over Mathilde die niet in Sinter-
klaas wilde geloven en hij pakt 
de gitaar en geniet van de vers-
jes, de verhaaltjes, de rijmpjes 
en de verdrietjes. U mag 2 no-
vember meegenieten in het Ou-
de Slot vanaf 20.00 uur.
Josee Koning bracht na de pau-
ze een aantal Braziliaanse lied-
jes in bossanovastijl, gezongen 
in zwoel Portugees. Slechts be-
geleid door een gitarist en bas-
sist zong zij op basis van bijzon-
dere arrangementen die uitste-
kend pasten bij de intimiteit van 
de avond. Met enkele nummers 
op teksten van Lennaert Nijgh 
en Ramses Shaffy eindigde Jo-
see haar concert en hiermee ook 
deze bijzondere avond.
Ton van den Brink

Heemstede – Tussen 10.00 en 
17.00 uur wordt aanstaande zon-
dag 5 oktober een boekenmarkt 
in de Raadhuisstraat gehouden. 
Professionele antiquaren op 
deze markt komen vanuit heel 
Nederland en presenteren een 
grote keuze aan interessante 
en bijzondere boeken van goe-

de kwaliteit. Het is een gezelli-
ge en intieme markt met een 
geheel eigen karakter op een 
leuke locatie. U vindt er boeken 
over bijvoorbeeld kunst, topo-
grafie, scheepvaart en literatuur 
maar ook kinderboeken en oude 
plaatjesalbums. Iedereen is van 
harte welkom!

Open Dag Manege Rusthof
Heemstede - Op zondag 5 ok-
tober houdt Manege Rusthof 
een open dag. Er worden dan di-
verse demonstraties gehouden 
van wat er allemaal plaats vindt 

op de manege. Om 13.00 uur be-
gint de parade van alle paarden 
en pony’s die meedoen aan dit 
evenement.
Na de parade komt de springca-

roussel. Alle jonge dames en de 
iets oudere dames laten zien op 
welke manieren er gesprongen 
kan worden. Na de springpres-
taties van de dames zijn de vol-
wassen dames aan de beurt voor 
de dansant caroussel.
Allemaal met zwarte rokken be-
treden de deelnemers de buiten-
bak waar ze laten zien dat als je 
kinderen hebt niet achter de ge-
raniums hoeft te kruipen en dat 
de oude hobby weer opgepakt 
kan worden.
Na de dansant komt de Tango. 
Alle leeftijdscategorieën doen 
eraan mee. Dan hebben de rui-
ters even rust om met paarden 
en pony’s de bak te betreden 
waar jongens en meisjes maar 
ook papa’s en mama’s een rit-
je kunnen maken. Dus kom ge-
rust de bak in om de beestjes te 
aaien, te berijden en je even een 
ruiter te voelen. Na een rondje 
met de toeschouwers is het tijd 

voor de laatste caroussel van de-
ze dag. Het gekostumeerd rijden 
van alle leeftijdscategorieën en 
niveau’s. U zult van alles langs 
zie komen van holbewoner tot 
cowboy of cowgirl en Pipi lang-
kous tot prinses.
Na dit kleurrijke gedeelte is de 
dag ten einde en na de eind pa-
rade kunnen alle pony’s en paar-
den lekker het land in. Want na 
een dag hard werken in de bui-
tenbak (en ja als het regent in 
de binnenbak) zijn de pony’s en 
paarden toe aan lekker grazen 
in de 14 hectare grond. Lekker 
ronddollen met je vriendjes en 
vriendinnetjes want dat is Mane-
ge Rusthof.
Iedereen heeft de ruimte en er 
word lekker recreatief gereden.
Dus kom gerust kijken en laat 
u verassen. De manege vindt u 
achter het parkeerterrein van 
speeltuin Linnaeushof. 
www.manegerusthof.hyves.nl

Zonnestralen
raakten 

mijn mijmering
zonder dromen

te wekken
 

Gewaad van woorden
sleept zich voort

uitgesproken

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam 
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook 
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u dit 
emailen naar dichtstorten@yahoo.com. Liefst niet te lang, om-
dat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van foto´s kun-
nen niet worden geplaatst.
 
Hiernaast verwoordt Bart Jonker zijn definitie van ‘dichtwerk’.

Dichtstorten Dichtwerk

Klap op oog 
voor aansteker
Heemstede – Een Poolse man 
van 27 jaar deelde zondag in de 
late avond een klap uit aan een 
Haarlemmer op het Wipperplein. 
Agenten werden aangesproken 
door deze 22-jarige Haarlem-
mer die vertelde dat hem door 
twee mannen om een vuurtje 
was gevraagd. Hij had zijn aan-
steker gegeven maar die kreeg 
hij niet terug van de mannen. 
Toen hij daar wat van zei kreeg 
hij een klap op zijn oog. De ver-
dachten waren een woning aan 
het Wipperplein binnengelopen. 
Daar troffen de agenten de Pool-
se man aan die door het slacht-
offer werd herkend als degene 
die de klap had uitgedeeld. Hij 
is aangehouden en ingesloten. 
Tegen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.
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Huisbezoeken in Nationale 
Brandpreventieweek
Bennebroek -  In het kader van 
de Brandpreventieweek hebben 
districtscommandant H. Munne-
ke en de burgemeester van Ben-
nebroek, mevrouw M. Beens-
Janssen afgelopen maandag 29 
september de brandveiligheid 
gecontroleerd in de woning van 
de familie Zwetsloot. Zij heb-
ben advies gegeven aan de be-
woners. De Nationale Brandpre-
ventieweek gaat van 2008 start 
op 4 oktober. Van 4 tot 25 okto-
ber gaan brandweermannen en -
vrouwen van Brandweer Kenne-
merland in de verschillende ge-

meenten bij een groot aantal 
huishoudens op bezoek. Zij wij-
zen de bewoners op het belang 
van rookmelders en geven tips 
over het voorkomen van brand 
en het vergroten van de brand-
veiligheid van de woning. Daarbij 
is ook aandacht voor elektroni-
sche apparatuur. Staan de com-
puter of televisie wel echt uit? Is 
het filter van de droger schoon?

Rookmelders redden levens
Elke dag breekt er in zo’n 20 wo-
ningen in Nederland brand uit. 
Dit zijn ongeveer 7.000 woning-

branden per jaar. Daarbij vallen 
gemiddeld 40 doden en raken 
700 mensen ernstig gewond. 
Rookmelders waarschuwen tij-
dig bij brand en zijn daarom een 
goed middel om bij brand tijdig 
te kunnen vluchten. Uit onder-
zoek door de Stichting Nationa-
le Brandpreventieweek blijkt dat 
de rookmeldercampagnes van 
2006 en 2007 een positief effect 
hebben gehad. Het aantal huis-
houdens met rookmelders is na 
twee campagnes gestegen van 
60% naar 68%. (Bron: Stichting 
Nationale Brandpreventieweek.)

Tien jaar Bakkerij TED 
met feestelijke open dag
Bennebroek - In 10 jaar Bakke-
rij TED is er veel gebeurd. Ooit 
begon het met een klein bakke-
rijtje en inmiddels is de bakkerij 
uitgegroeid tot een ambachtelij-
ke bakkerij met 15 werknemers. 
Het vakmanschap is niet alleen 
terug te vinden in het personeel 
maar vooral ook in het grote as-
sortiment van broden. Dit heeft 
alles te maken met de passie 
van de bakker. Hierdoor gaan 
de kleine kneepjes van het vak, 
waardoor producten extra bij-
zonder worden, niet verloren.
Speciaal uit Duitsland heeft hij 
zijn oven laten overkomen.  De-
ze Monsun oven zorgt dat het 
brood vol met aroma’s en lekker 
knapperig blijft.  
Om u nog jarenlang te laten ge-
nieten en te kunnen verrassen 
met de verse en ambachtelijke 
producten, hopen Wim en Kitty 
Rolvink en hun medewerkers u  
in de toekomst nog vaak te mo-
gen begroeten bij Bakkerij TED.
Om het 10-jarig bestaan ge-
past te vieren kunt mee sparen 

voor een tas vol met ambachte-
lijke producten uit eigen bakke-
rij. Daarnaast kunt u op woens-
dag 29 oktober van 12.00 tot 
17.00 uur een kijkje komen ne-
men in de bakkerij. Tijdens deze 
dag krijgt u uitleg van onze  ei-
gen brood & banketbakkers en 
kunt u kijken naar een demon-

stratie van een professionele 
proefbakker die gedurende de-
ze middag lekkere hapjes voor u 
te bereid. 

Iedereen is van harte welkom 
voor een hapje en een drank-
je. Bakkerij TED, Bennebroeker-
laan 39.

De Ark eerste bij 
roeiwedstrijden NJV De Haven
Heemstede - Afgelopen zater-
dag vonden de jaarlijkse roei-
wedstrijden voor basisscholen 
weer plaats bij Nautische Jon-
geren Vereniging (NJV) De Ha-
ven. Twaalf ploegen van vijf ba-
sisscholen uit Heemstede namen 
het tegen elkaar op. Een zeer ho-
ge opkomst van ouders, broer-
tjes, zusjes, vriendjes, vriendin-
netjes en leerkrachten. Ongetwij-
feld heeft het mooie weer hier-
aan bijgedragen. Wat zeker aan 
de feestvreugde heeft bijgedra-
gen waren de limonade, popcorn 
en suikerspin.
NJV De Haven is een zeilvereni-
ging voor jongeren vanaf 10 jaar, 
aangesloten bij Scouting Neder-
land. Voor het vierde achtereen-
volgende jaar organiseert De 
Haven deze roeiwedstrijden op 
het Heemsteeds Kanaal, bij hun 
clubterrein tegenover de Mo-
zartkade. Er wordt geroeid in ori-
ginele overnaadse houten vlet-
ten, waarin normaal de juniorle-
den van de vereniging zeilen. Per 
boot vier roeiers onder leiding 
van een ervaren junior, senior- 
of oude haplid. Op de twee voor-
gaande middagen op woensdag 
hebben de scholen kunnen oe-
fenen. De teams waren aan el-
kaar gewaagd. Tussen de kwart 
en de halve finale namen ouders 
en leerkrachten het tegen elkaar 
op, tot grote hilariteit van de kin-
deren.
Vijf scholen deden mee: Bosch en 
Hoven, Icarus, De Ark, Crayenes-
ter en de Nicolaas Beetsschool. 
Alle teams kwamen twee keer 
uit, waarna de vier snelste teams 

nog een keer voor de ereplaatsen 
het water op gingen. Vorig jaar 
won  Crayenester de beker. Nu 
ging de strijd tussen Bosch en 
Hoven en De Ark. Voor de derde 
en de vierde plaats werd gestre-
den tussen Crayenester en Ica-
rus. De uiteindelijke uitslag: De 
Ark 1 als eerste,  Craeyenester 
3 als tweede, Crayenester 1 als 
derde en Icarus 2 als vierde. De 
roeiwedstrijden waren niet het 
enige evenement de laatste we-
ken. De junioren (10 tot 14 jaar) 
hebben vorig weekend aan zee-
zeilen gedaan. Met twee vletten 
door de branding zeilen. Het was 
mooi en zonnig weer, bijzonder 
kalm, maar toch een enerveren-
de dag voor de junioren. De seni-
oren (15 tot 18 jaar) zijn op zeil-
weekend geweest met hun po-
lyester 16 kwadraat-BM’s. Zei-
len en aan boord slapen onder 
de dektent.
NJV De Haven leidt op tot de ver-
schillende CWO-diploma’s met 
landelijke erkenning. Naast de 
normale opkomst op zaterdag-
middag, worden er zeilweekends 
gehouden, instructieweekends, 
zomerkamp, zeezeilen en doen 
de leden mee aan zeilwedstrij-
den. In het winterseizoen onder-
houden de leden hun eigen bo-
ten, wordt de theorie bijgespij-
kerd en worden allerlei gezelli-
ge activiteiten ondernomen, zo-
als vossenjacht, boerenkoolfuif, 
disco, lasergamen, computerpar-
ty  en winterweekend. 
Kijk voor meer informatie op 
de website van de vereniging: 
www.haventje.nl 
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Begroting Heemstede 
nader bekeken

Er zullen zich 1800 mensen ves-
tigen in Heemstede en er ver-
trekken er 1600 zodat de tota-
le bevolking licht zal toenemen. 
Er worden 5750 paspoorten af-
gegeven en 3000 rijbewijzen. De 
gemeente levert uit de admini-
stratie 150.000 antwoorden op 
verzoeken. Het bestuur en de 
dienstverlening kosten volgend 
jaar 4,3 miljoen euro hier staan 
600.000 euro aan inkomsten te-
genover. Nog meer nadruk komt 
te liggen op de dienstverlening 
waarbij het ‘denken als de klant’ 
een hoge prioriteit heeft.

Openbare orde en veiligheid
De Brandweer zal in 2009 ge-
heel zijn opgegaan in de re-
gio Kennemerland. Veiligheid 
en leefbaarheid binnen de ge-
meente zal de aandacht blijven 
krijgen. De kosten van dit on-
derdeel van de begroting belo-
pen 1.9 miljoen euro waarvan de 
brandweer met 1,3 miljoen euro 
de grootste slokop blijkt. Op de-
ze post wordt t.o.v. 2008, 64.000 
minder uitgegeven.

Verkeer en vervoer
In 2009 zal worden gestart met 
de renovatie van de Binnen-
weg ook zal de verlichting in een 
groot aantal straten worden ver-
vangen Vooral de bloemenbuurt 
wordt voorzien van nieuwe licht-
masten. Ook in de omgeving 
van de haven en de Jan van den 
Bergstraat zal dit het geval zijn. 
De verkeerslichtinstallatie op de 
Cesar Francklaan/Händellaan zal 
vervangen worden. Het streven 
is om klachten over de openbare 
ruimte binnen vijf werkdagen af 
te handelen. Een doelstelling is 
om het aantal beschikbare par-
keerplaatsen te optimaliseren. 
De rivierenbuurt en de Kees van 
Lentsingel zal als 30 km gebied 
worden ingericht. Totaal kost al-
les wat verband houdt met we-
gen en verkeer samen 4,6 mil-

joen. Het parkeren bij de me-
ters levert in 2009 230.000 euro 
op. De parkeermeters op de Bin-
nenweg / Raadhuisstraat zullen 
vervangen worden in 2010 voor 
een bedrag van 18.000 euro. En 
Voor het schoonhouden van de 
wegen betalen wij 600.000 euro 
per jaar. Ten slotte wordt er een 
scholierenpad aangelegd nabij 
Hageveld.

Onderwijs
Ruim 60 kinderen maakt gebruik 
van aangepast vervoer van en 
naar school. De kosten hiervan 
bedragen 194.000 euro. Vijftig 
volwassen volgen een volwasse-
neneducatie. Het schoolzwem-
men kost jaarlijks 130.000 euro. 
De huisvesting van het basis on-
derwijs is met bijna 1 miljoen eu-
ro de grote slokop binnen de be-
groting onderwijs dat een totaal 
beloopt van 2,6 miljoen.

Cultuur, recreatie en sport
Heemstede kent 83 rijksmonu-
menten 29 provinciale en 33 ge-
meentelijke waardevolle gebou-
wen. Er maken 175 kinderen ge-
bruik van de mogelijkheid ken-
nis te maken met verschillende 
sporten. Tegen een geringe ei-
gen bijdrage kunnen kinderen 
van 4 t/m 8 jaar ervaring opdoen 
met verschillende sporten. Het 
beheer en onderhoud van de 
sportaccommodaties door Opti-
sport BV kost 800.000 euro. Aan 
speelobjecten wordt 110.000 eu-
ro uitgegeven. Door de fusie van 
de bibliotheek nemen de jaar-
lijkse kosten af. Volgend jaar zal 
de visie op de exploitatie van het 
sportpark en zwembad worden 
afgerond. Ook zal de behoefte 
aan sport en recreatievoorzie-
ningen voor de komende 10 jaar 
in kaart worden gebracht
Volgende week zal het resteren-
de deel van de begroting wor-
den behandeld.
Eric van Westerloo

Heemstede – Kortgeleden is de begroting voor de gemeen-
te Heemstede gepresenteerd. Wat is de gemeente Heemste-
de van plan met onze voorzieningen? Verleden week heeft u 
kunnen lezen hoe het er financieel voorstaat met Heemstede.  
De begroting is sluitend en ook voor de komende jaren zal dit 
waarschijnlijk het geval zijn. De reserves zijn ruim voldoende 
om eventuele calamiteiten het hoofd te bieden.

Vrouwennetwerk gaat staatshoeden bekijken
Heemstede - Na de drukbezet-
te openingsmiddag met de da-
mes Bea, Thea en Gea uit Spij-
kenisse met hun verpletteren-
de outfits en een knipoog naar 
het levenslied, begint de muse-
umclub het seizoen op dinsdag 
7 oktober met een bezoek aan 
het Escher Museum om de daar 
tentoongestelde staatshoeden 
van Prinsjesdag te bewonderen.

Op woensdag 8 oktober om 
14.00 uur geeft mevrouw dr 
Aukje Bos een kunsthistorische 
lezing over de stranden van de 
Normandische kust en de Cô-
te d’Azur, die dikwijls het onder-
werp van schilders zijn geweest.

Mevr. Bos laat via een dialezing 
mooie schilderijen zien en ver-
telt hierbij het één en ander. De-

ze dialezing vindt plaats in De 
Herberg, Westerhoutpark 46 te 
Haarlem. De thee/koffie  met 
lekkers staat klaar.

Introducés en niet leden zijn ook 
welkom: toegang bedraagt 2,50 
euro p.p.
Voor meer informatie over deze 
actieve 55+ vrouwenvereniging: 
023-5477486.

Heemhaven 40 jaar ‘Algemeen’
Heemstede – Gepensioneerd 
brigadier van politie, de heer 
H. Bakker, nam in 1959 con-
tact op met gemeenteraads-
lid mevrouw H. van der Meu-
len - Houwer over de stichting 
van een bejaardencentrum voor 
hen die op grond van hun over-
tuiging niet geplaatst konden 
worden in een van de bestaan-
de bejaardentehuizen in Heem-
stede. Een aantal inwoners van 
humanitaire huize uit Heemste-
de waren geporteerd voor een 
tehuis. Er werd een bestuur ge-
vormd met ds. C. P. Hoekema, 
predikant van de Doopsgezin-
de gemeente Haarlem als voor-
zitter. Tot vorming van een zo 
breed mogelijk samengesteld 
bestuur was overgegaan omdat 
de toenmalige burgemeester, 
Ridder van Rappard, kippenvel 
kreeg bij het woord ‘humanis-
ten’. Toch was medewerking van 
de burgerlijke gemeente nood-
zakelijk. In oktober 1968 namen 
de eerste bewoners van  het 
Algemeen Bejaardencentrum 
De Heemhaven hun intrek in 
het gloednieuwe bejaardencen-
trum in de Schouwbroekerpol-
der, vlak bij de Heemsteedse ha-
ven, aan de Von Brucken Fock-
laan 4, met als naaste buren  de 
kinderen van de Beatrixschool.  
Het vijfde bejaardencentrum dat 
in tien jaar werd gebouwd naast 
het hervormde Kennemeroord,  
de doopsgezinde Olijftak, gere-

formeerd Kennemerduin en ka-
tholiek Overbos. 

Nieuwbouw in 1993
Carla Radsma, 35 jaar in dienst 
van de Heemhaven in de huis-
houdelijke dienst, weet nog pre-
cies dat op de eerste verdieping 
kamers waren voor dertig per-
soneelsleden en daarboven 126 
eenpersoonskamers en 15 twee-
persoonsflats in zes verdiepingen. 
De kamers waren volgens Car-
la Wijen, 21 jaar in dienst, hoog-
uit 4 bij 4 meter inclusief de keu-
ken, toilet en gangetje, waar een 
rollator niet in zou passen, maar 
die moest nog uitgevonden wor-
den. De douches waren op de 
gang. Op de begane grond was 
de keuken, een ziekenafdeling, 
kleine recreatiezalen, de biljard 
en knutselkamer en een aula. De 
beide Carla`s hebben zo hun her-
inneringen aan de kapper die zijn 
schemerige kapsalon dreef tus-
sen het vuile linnengoed en er-
ger. Daar zette hij zijn permanent-
jes bij de bewoners die allemaal 
hun eigen willetje hadden, maar 
pas op hun kamer in de spiegel 
konden kijken. Niet goed, geen 
geld terug! Nooit klachten gehad. 
Met het wasgoed was je een hele 
week bezig. Balen wasgoed uit-
zoeken en alles moest meerdere 
keren door je handen. Er waren-
bewoners die wel 35 zakdoeken 
per week gebruikten. De kleding 
van het personeel was een don-

kerblauwe jurk met witte kraag 
en gesteven witte schort, dich-
te schoenen. Na 25 jaar was het 
oude gebouw echt op. Voor de 
nieuwbouw werd op 17 novem-
ber 1993 de eerste paal geslagen. 
In het nieuwe gebouw  wonen nu  
82 bewoners en beschikt over 38 
aanleunwoningen. 

Expositie 40 jaar Heemhaven
Die bewoners  vieren begin okto-
ber samen met de medewerkers 
de hele maand het 40 jarig jubi-
leum te beginnen op 30 septem-
ber als Agnes Schripsema, loca-
tiemanager van de Heemhaven,  
een expositie over de geschie-
denis van 40 jaar Heemhaven 
opent. De hele maand feest met 
een modeshow, een boottocht 
in Amsterdam, een Indonesische 
maaltijd en een dankdienst met 
het Ghanese koor Gye Nyame. 
Op 31 oktober wordt de feest-
maand afgesloten met een bor-
rel en een hapje. Ook dan felici-
teren de Vrienden van de Heem-
haven de bewoners met dit jubi-
leum. De Vrienden geven weke-
lijks kleur en inhoud aan het le-
ven van de bewoners en doen 
extra dingen waar het regulie-
re budget niet in voorziet. Heem-
haven is een wonderlijke wereld 
volgens de goedlachse Carla`s 
die beweren dat het personeel er 
zo lang blijft, omdat het er zo ge-
zellig werken is. 
Ton van den Brink

KNVB selecties trainen bij VEW
Heemstede - Vanaf woens-
dag 1 oktober trainen de selec-
ties van de F(6-8 jaar) en E(8-10 
jaar) van het district West 1 van 
de KNVB op de VEW-velden.

De trainingen staan onder lei-
ding van Edmond Claus, Marcel 
Bout en Dennis Haar. De laatste 
training staan gepland op 17 de-
cember.

Woensdag 22 oktober wordt er 
ivm vakantie niet getraind. De 
selecties worden om 17.00 uur in 
het clubhuis verwacht.

Het programma voor 
zaterdag 4 oktober:
VEW-1- Velsen-1   14.30 uur
VEW-2- Kismet-2  12.00 uur
VEW-3    vrij 
VEW-5- VEW-4      15.00 uur
Waterlo-vet- VEW-vet  14.30 uur
VEWa1- Zaanlandia-a 10.00 uur
United/DAVO-c- VEW-c1    10.00 uur 
Concordia-c- VEW-c2  13.00 uur
RKAVIC-me- VEW-me 11.30 uur
VEW-e1- Overbos-e  10.30 uur
VEW-e2- Hoofdd.-e  09.30 uur
VVC-e- VEW-e3   10.00 uur
VEW-f1- Geelwit-f  09.30 uur
Geelwit-f- VEW-f2    09.00 uur 
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Recordregen bij HPC Heemstede
Heemstede - Zondag 28 sep-
tember is in Zaandam een nieuw 
seizoen wedstrijdzwemmen van 
start gegaan met de eerste LAC 
wedstrijd (lange afstand circuit). 
De negen HPC zwemmers die 
zich voor deze wedstrijd hadden 
opgegeven leverden een gewel-
dige prestatie. Voor sommige 
van hen was het de eerste keer 
dat ze meededen op de lange-
re afstand. Degene die al eerder 
mee hadden gedaan zwommen 
allen een dik persoonlijk record.
Michael van Dam mocht de 
spits afbijten met de 200 me-
ter wisselslag en zwom gelijk 
een nieuw clubrecord. Dát is 
nog eens een goed begin van 
een nieuw seizoen! Later op de 
middag herhaalde hij dit succes 
op de 800 meter vrije slag. Niki-
ta Vos liet zien dat zij op de 200 
meter vrije slag oppermachtig is 
bij de meisjes 8 en 9 jaar want 
ook zij zwom een clubrecord. En 
daar bleef het niet bij want even 
later liet Carmen Meijer zien dat 
zij volledig hersteld is van haar 
ziekte vorig jaar en zwom zich-

zelf bij de meisjes 10 en 11 jaar 
eveneens naar een clubrecord. 
In diezelfde categorie zwom de 
net uit het gips gekomen Anouk 
van Dam een mooi persoonlijk 
record. 
Bij de jongens 10 en 11 jaar, 
zwom David van Groen op de 
200 meter vrije slag het vijfde 
clubrecord van de dag en haal-
de Gijs vd Woord ruim twintig 
seconden van zijn tijd af. Op de 
400 meter vrije slag liet Mandy 
van der Linden zien dat zij niet 
voor niets op trainingskamp is 
geweest deze zomer en zwom 
een prachtig persoonlijk record. 
Het laatste succes van de dag 
kwam bij de dames vandaan. Op 
de 800 meter vrije slag waren 
er opnieuw twee clubrecords te 
melden, voor Mariska van Gel-
dorp en Denise van der Linden, 
die haar persoonlijk record met 
maar liefst anderhalve minuut 
verbeterde! Trainster Nicky Slin-
ger: “Zoveel clubrecords in een 
eerste wedstrijd is ongekend! 
Het belooft een prachtig seizoen 
voor HPC te gaan worden!”.

Café/restaurant en meer winkels…
Wilhelminaplein moet minder slonzig
Heemstede – Er is zorg om 
een van de oudste buurten van 
Heemstede: het Wilhelminaplein. 
Na de opknapbeurt van circa 20 
jaar geleden lijkt er niet veel 
meer gedaan te zijn om het ge-
bied rondom het plein een goed 
aanzien te geven. Tijdens de le-
denvergadering die de PvdA 
hield op 22 september droegen 
aanwezigen diverse mogelijkhe-
den aan om het plein een impuls 
te geven.  Waarom is er bijvoor-
beeld geen bestemmingsplan? 
Dat zou een goed instrument 
zijn om ongewenste ontwikkelin-
gen op afstand te houden. Ver-

der zou het winkelbestand kun-
nen worden uitgebreid met een 
winkel in ‘basisbehoeften’. Geen 
supermarkt maar een winkel die 
minder massaal is en wordt ge-
rund in de ‘beschermde werk-
gelegenheidssfeer’. Ook een ca-
fé-restaurant met een mooi ter-
ras zou het goed doen. En meer 
winkels in de sfeer van kunst/
ambacht of antiek, passend bij 
de in de buurt zetelende Pau-
wehof en de kerken. Het mid-
denplein kan ook best worden 
aangepakt, zo oordeelde men. 
Minder parkeerplaatsen mag. 
Hoewel op dit punt wel enige 

spanning ontstaat: minder par-
keerplekken betekent een ex-
tra druk op het plein en omge-
ving. En juist het vele ‘blik’ geeft 
het plein een lelijke aanblik, te-
zamen met nog een aantal slon-
zigheden zoals een schreeu-
werige winkelgevel, leegstaan-
de panden of ongewenste com-
merciële activiteiten in leegge-
komen winkelpanden. De aan-
wezigen gaven een duidelij-
ke boodschap: ‘Houd het plein 
gemoedelijk, geen hoogbouw 
in elk geval en geen sloop’.  De 
PvdA geeft aan snel actie te wil-
len vanuit het college.

Artrose, osteoporose, nek- en rugklachten

Praktische cursus bij Casca
Heemstede - Het Nederlands 
Instituut voor Sport en Bewegen 
heeft een aantal cursussen aan-
gaande Bewegen en Gezond-
heid ontwikkeld. De cursus ‘Be-
wust bewegen met artrose, os-
teoporose en nek- en rugklach-
ten’ is er daar één van en be-
doeld voor 50-plussers. Men-
sen met beginnende klachten 
door artrose hebben baat bij be-
wegen, omdat door bewegen 
het kraakbeen in de gewrich-
ten wordt geactiveerd en de af-
name van de hoeveelheid kraak-
been daardoor wordt vertraagd. 
U leert daartoe een 12-tal oe-
feningen aan, die u thuis goed 
kunt toepassen.
Osteoporose is botontkalking 
en komt veel bij vrouwen na 
de overgang voor, maar ook bij 
mannen. Wat je zelf daar aan 

kunt doen wat betreft bewegen 
en voeding komt aan de orde in 
deze cursus. 
Omdat nek- en rugklachten hun 
oorzaak  kunnen hebben in onze 
lichaamshouding, wordt tijdens 
de cursus ruime aandacht ge-
geven aan het ervaren van een 
goede en efficiënte houding. De 
houdingen staan, zitten en lig-
gen komen aan de orde. Alle in-
formatie en oefeningen staan 
in een bijbehorend werkboek.  
Neem gemakkelijke kleding en 
schoeisel mee, want we gaan 
bewegen, o.a. op muziek.

De cursus bestaat uit 6 bijeen-
komsten van 2 uur op maandag-
avond en wordt gegeven in de 
Luifel te Heemstede. De startda-
tum is 13 oktober 2008. Informa-
tie: Casca, tel: 5483828.

‘Lekkerste Bonbon van 
Nederland’ bij Tummers
Heemstede – Patisserie Tum-
mers weet wie er in huis ge-
haald is met Ronald van Haar-
lem. In 2006 werd deze jonge-
man wereldkampioen in Stutt-
gart en was hiermee de eerste  
en enige Nederlandse patissier 
die dit presteerde. 
Bij Tummers krijgt hij alle ruimte 
om zich verder te ontwikkelen. 
Hij heeft met wereldse grond-
stoffen een perfect uitgebalan-
ceerde bonbon gecreëerd. De-
ze creatie, panisum, is nu door 
een vakjury van de uitverkiezing 
van de Lekkerste Bonbon van 
Nederland gekozen tot num-
mer twee. Het geheim van de-
ze zinneprikkelende bonbon zit 
in het jasje van pure chocola-
de met een cacaogehalte van 
71 procent, waar 36 procent ge-
bruikelijk is. Pure chocolade dat 

twintig jaar geleden nog afge-
daan werd met : “veel te bitter”! 
Maar op de cacaoplantages 
heeft men niet stilgezeten; voor-
al de laatste jaren heeft men van 
de pure chocolade werkelijk pu-
re grand cru`s gemaakt. Ronald 
gebruikt de donkere chocola-
de met een hoog  cacaogehal-
te, dat is eigenlijk ook veel ge-
zonder. Je hebt een lager sui-
kergehalte nodig en de smaak 
is zachter, verfijnder en min-
der zoet. De pure cacaosmaak 
combineert Ronald met een bo-
demlaagje krokante hazelnoot 
uit Italië, in het middelste laag-
je Japanse Steranijs  en uit Ha-
waï  een canache vulling van de 
passievrucht. En zie de wereldse 
bonbon. Meestal heb je van èèn 
bonbon gelijk genoeg, van de-
ze creatie van wereldkampioen 

Ronald van Haarlem lust u best 
nog en tweede; dat mag ook 
vanwege het lage suikergehalte. 
Om deze bonbon helemaal we-
relds te maken heeft Ronald de 
garnering  met een krokante de-
coratie voorzien van een tikkel-
tje goudpoeder uit Zuid-Afrika. 
Proberen met de ogen dicht, op 
kamertemperatuur, weg laten 
smelten in de mond en daarmee 
gunt u zich een kleine en heerlij-
ke wereldreis. Op ieder moment 
van de dag te genieten bij thee, 
ter afsluiting van een Higt Tea 
met een glaasje muskaat of een 
dessertwijn. 

De lekkerste bonbon van Ro-
nald van Haarlem heeft Patisse-
rie Passionelle Tummers aan de 
Binnenweg 133.
Ton van den Brink

Perspektief in de Luifel
Heemstede - Op zaterdag 4 en 
zondag 5 oktober 2008 speelt To-
neelgroep Perspektief  de hilari-
sche komedie Vogels van Haye 
van der Heyden in de regie van 
Rick Verstraten. Vogels gaat over 
het echtpaar Jozefien (Joost) en 
Jaap. Na ruim dertig jaar huwelijk 
vindt Jaap dat hij aan iets nieuws 
toe is. Hij wil stoppen met werken 

en begint een nieuw leven met 
zijn vriendin Linda. Joost heeft zo 
haar eigen manieren om met het 
verdriet van de scheiding om te 
gaan en zij krijgt daarbij hulp uit 
onverwachte hoek.  Haye van der 
Heyden geeft een zeer humoris-
tisch kijkje in de zoektocht naar 
relaties en de verschuivende lief-
desverhoudingen tussen jong en 
oud. Met Martine Faber, Boy van 
der Erf, Angela Schotman, Jeroen 
Jesse en Irene Melis. Kaarten à 
9 euro zijn te bestellen via 023 
5321992  of via www.perspek-
tief.biz. De voorstellingen vinden 
plaats in Theater de Luifel, He-
renweg 96 in Heemstede. Aan-
vangstijd zaterdag 4 oktober 
20.15 uur en zondag 5 oktober 
matinee om 14.30 uur.
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Huizen kijken altijd leuk

Aldus een woonconsument, die 
op zaterdag 4 oktober enkele 
huizen komt bekijken in Heem-
stede en omgeving. “Ik heb hier 
per 1 januari ook nog een nieu-
we baan gevonden en wij ko-
men hier niet vandaan. Er is dus 
enorm veel te regelen en af te 
wikkelen bij mijn huidige baan. 
Ze zitten er daar niet op te wach-
ten dat ik steeds vrij neem voor 
een bezichtiging, dus bekijk ik 
gewoon een aantal huizen tij-
dens ERA’s Open Huizen Route. 
Lekker makkelijk en snel!” ERA-
makelaar van den Putten vindt 
dat een slimme strategie: “Bereid 
je goed voor, want er doen heel 
veel huizen mee. Stel van tevo-
ren een wensenlijst op met wat 
je absoluut in een huis zoekt en 
neem met niets minder genoe-
gen, al is het nog zo’n leuk huis. 
Alles wat je er naderhand extra 
aan moet verbouwen, zijn ex-
tra uitgaven. Misschien spaar je 
die uit door even verder te kij-
ken. Voldoet het huis niet, ga dan 
meteen naar het volgende huis 
en verspil geen tijd meer. Je hebt 
maar een paar uur de tijd, pro-
beer die zo effectief mogelijk te 
benutten. De huizen die aan de 
wensen voldeden, ga je volgen-
de week uitgebreid en zonder 
tijdsdruk bekijken met de make-
laar erbij. Zo voorkom je tijdver-
spilling voor jezelf en ijdele hoop 
voor de verkoper. Die heeft liever 
kopers dan kijkers over de vloer!” 
Van den Putten constateert dat 

de landelijke ERA’s Open Huizen 
Route een ongekend populair fe-
nomeen is: “Niet eerder deden er 
zoveel huizen mee in de markt 
met deze ERA’s Open Huizen 
Route. Dat betekent dat de con-
sument ook hierbij kritisch moet 
zijn op zichzelf en op de huizen 
die hij bekijkt. Er is aanbod ge-
noeg en het moet ineens goed 
gaan. Je kunt het huis niet ruilen 
na een maand als het niet bevalt, 
zoals bij een ander product. Be-
kijk er dus zoveel mogelijk! Ook 
de verkoper is niet gebaat bij een 
koper die spijt krijgt. De verkoper 
wil uiteraard zo snel mogelijk zijn 
huis verkopen, maar ook zonder 
zorgen achteraf.” 
Meer informatie op www.era.nl. 
Alle ERA-makelaars zijn ook lid 
van de NVM. Bij ERA van 11.00 
uur tot 15.00 uur. Het kantoor 
is tijdens de Open Huizen Rou-
te open om eens een kijkje in de 
fotoshowroom te nemen of voor 
wat algemene informatie over de 
aan- of verkoop van een huis. Te-
vens is hypotheekadviseur Hans 
Nelissen die dag aanwezig. U kunt 
ook die dag het nieuwbouwpro-
ject bezichtigen aan de Glipper-
weg het appartementencomplex 
MolenStaete waar nog twee ap-
partementen te koop zijn.
Meer info bij het team van Van 
den Putten ERA Makelaars O.G. 
Bronsteeweg 45, t/o de rotonde.
2101 AB Heemstede. Tel. 023- 
5285412, www.vandenputten.
com of www.era.nl

Heemstede - “Of er nu crisis is in de bankenwereld of oor-
log ergens in de wereld, mensen blijven gewoon verhuizen. Je 
leefomstandigheden veranderen, dus je woonwensen veran-
deren mee. Dat is bij anderen zo en bij ons ook. Er komt een 
kleintje bij, dus wij willen groter gaan wonen. Op Prinsjesdag 
hebben we gehoord dat het zo slecht nog niet gaat, dus er is 
vooralsnog geen reden om op de hurken onder de trap te gaan 
zitten met een vergiet op het hoofd. Gewoon maar doorgaan.”

Last van eenzaamheid?
Cursus Creatief Leven van start
Heemstede - Op 22 oktober 
gaat in De Praktijk Heemstede 
de cursus Creatief Leven van 
start. Dit is een praktische cur-
sus bestemd voor mensen die 
merken dat ze eenzaam zijn.

Waarom creatief?
Wie zelf het leven vorm geeft 
is creatief, is bereid te veran-
deren. Deze cursus biedt oefe-
ningen in creativiteit. U gaat op 
zoek naar de patronen in uw 
leven, wat hebben die opgele-
verd? En wat zou je eraan kun-
nen en willen veranderen?
Elke keer worden oefeningen 
meegegeven, zodat u er in de 
tussenliggende weken er ook 
actief mee bezig bent. Het feit 
dat dit in een groep gebeurt 
geeft steun en ook plezier.

Voor wie?
Een van de vier Nederlanders 
noemt zichzelf (soms) een-
zaam. Dit betekent dat deze 

cursus voor allerlei verschil-
lende mensen iets kan beteke-
nen: jonge moeders, moeders 
van kinderen die het ouder-
lijk huis hebben verlaten, stu-
denten, mensen zonder werk, 
gepensioneerden en voor een 
ieder die zich aangesproken 
voelt. 

Door wie?
Selinde de Vogel (www.devo-
gelbegeleiding.nl)

Tijd en locatie:
De cursus vindt plaats op 8 
woensdagavonden van 19.30 -
21.30 uur.
De Start is 22 oktober en de 
locatie De Praktijk Heemste-
de, Jan van Goyenstraat 25-27. 
Kosten: 235 euro.

Bent u geïnteresseerd en 
wilt u meer informatie?
info@devogelbegeleiding.nl of  
06-23983576

Uitgebreide selectie van top 
designers bij I.K. Boutique
Heemstede - Onlangs is in 
Heemstede op een superlocatie 
I.K. Boutique geopend. Op deze 
locatie, aan de Raadhuisstraat 
58 beschikt men over een riante 
vloeroppervlakte van 160 m2 en 
hier vindt u een uitgebreide se-
lectie van internationale top de-
signers. Bij inlevering van deze 
advertentie krijgt u 10 procent 
korting op álle artikelen. De ac-
tie is geldig tot en met 15 okto-
ber 2008.
Op 1 september is de I.K. Bou-
tique geopend. Dit heugelijke 
feit werd op 14 september op 
spectaculaire wijze gevierd in 
Amsterdam met een fashion-
show. Nederlandse celebs lie-
pen voor I.K. Boutique een  spe-
ciale modeshow waarvan de 

opbrengst ten goede is geko-
men aan de NCF-stichting (taai-
slijmziekte). Eigenaresse van I.K. 
Boutique, Irene Lim, was bijzon-
der verheugd dat de fashion-
show maar liefst 10.000 euro 
opgebracht heeft voor de NCF-
stichting.
Klapstuk van de modeshow was 
de finale met ‘bruid’ Emilie Ra-
telband die voor het goede doel 
werd getransformeerd in een 
ware betoverende bruid. Ook op 
de bruidsjurk kon geboden wor-
den.  Bruidszaak ‘De witte Koets’ 
uit Amsterdam zal de jurk in de 
gewenste maat afleveren aan de 
nieuwe eigenaresse. 
De catwalk-kleding is beschik-
baar gesteld door initiatief- 
nemer Irene Lim, eigenaresse 

van boutique-keten I.K. in Am-
sterdam. Een jaar geleden werd 
bij haar de taaislijmziekte gedi-
agnosticeerd. Onderzoek naar 
deze chronische en ongeneeslij-
ke  taaislijmziekte is van levens-
belang omdat het een vroegtij-
dig overlijden tot gevolg heeft. 
Lim heeft met deze bijzondere 
modeshow haar steentje willen 
bijdragen zodat meer onderzoek 
naar deze slopende ziekte mo-
gelijk is.

Wilt u de nieuwe 
I.K. Boutique bewonderen, 

dan bent u van harte 
welkom. Het adres is: 

Raadhuisstraat 58.

Kon. HFC doet goede zaken 
tegen Sporting Martinus
Regio - Het was zeker geen 
schitterende wedstrijd, maar te-
gen het gehavende Sporting 
Martinus, de gehele voorhoede 
ontbrak dit duel, kwam HFC ge-
makkelijk aan drie punten.
De HFC voorhoede maakte van-
af de aftrap direct wat leuke ac-
ties en al na vier minuten was 
het Joost Cornelissen die HFC 
op een 1-0 voorsprong zet-
te. Sporting Martinus gooide er 
een schepje bovenop en dit re-
sulteerde slechts in een aantal 
corners. Al na 18 minuten kon 
HFC het tweede doelpunt aan-
tekenen. Uit een vlotte aanval 
belandde de bal bij spits Pascal 
Averdijk, hij legde de bal breed 
op de opgekomen middenvelder 
Hans van Laar, deze schoot niet 
hard maar wel zuiver de bal ach-
ter doelman v.d. Velden van Mar-
tinus. Martinus deed alle moei-
te om bij het HFC doel te gera-
ken maar het was pas in de 34e 
minuut dat de doelman van HFC 
echt op de proef werd gesteld.

Scheidsrechter van IJzendoorn 
maakte al geen sterke indruk, 
maar na het tweede doelpunt 
werd het voor HFC bar en boos. 
Hij schipperde regelmatig met 
zijn beslissingen ten nadele van 
HFC. De uit zijn doel komende 
van Rossum ving de bal net voor 
de 16 meter lijn maar had zoveel 
vaart dat hij over de lijn zou ko-
men. Gelijktijdig liet hij de bal 
weer los om hands te voorko-
men. IJzendoorn zag hier wel de-
gelijk een handsbal in en gaf een 
gele kaart aan de keeper en een 
vrije trap. Tien minuten voor rust 
belandde de bal, na een goed en 
snel opgezette aanval bij Joost 
Cornelissen, hij bediende Pascal 
Averdijk die met één beweging 
een verdediger uitspeelde en de 
bal in de bovenhoek prikte. 
Niet kort daarop gaf de scheids-
rechter, uit het niets, een straf-
schop aan Martinus. Hij had ge-
zien, dat terwijl de bal al richting 
de achterlijn hobbelde, een spe-
ler aan het shirt zou zijn getrok-

ken. De toegekende strafschop 
werd door Marc Nipius onberis-
pelijk ingeschoten. Kennelijk had 
de scheidsrechter spijt van zijn 
beslissing, want nu gaf hij HFC 
een aantal vrije trappen mee. Tij-
dens de tweedehelft werd door 
de trainers gewisseld, maar aan 
het spel veranderde niet zo veel. 
Sporting Martinus kwam een 
korte periode opzetten. De HFC 
verdediging kreeg de bal niet 
weggewerkt en steeds weer be-
landde de bal bij een Martinus 
speler. Een schot, door het volle 
strafschopgebied heen, trof uit-
eindelijk doel. Martinus kreeg 
hoop maar HFC de kansen. Ze-
ker drie opgelegde kansen wer-
den om zeep geholpen. Kort voor 
het eindsignaal was het weder-
om Joost Cornelissen, die na 
een snelle uitval van HFC, doel-
man v.d. Velden voor de tweede 
maal deze middag kon verschal-
ken. De blessuregolf bij Martinus 
zal nog enige weken aanhouden, 
omdat een paar spelers kampen 
met ernstige spierblessures. HFC 
heeft laten zien dat zij ook dit jaar 
hoge ogen kunnen gooien in de-
ze afdeling.
Eric van Westerloo
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Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, 
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.
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• Meldpunt overlast

•  Controle 
overhangend groen

•  De Meerlanden 
gaat door met het 
Meerlandenfonds

•  Onthulling 
'De Bleeker'

•  Inloopochtend
burgemeester

•  Bekendmaking 
Wet milieubeheer

In deze HeemstedeNieuws 
vindt u o.a. informatie over:

Gemeente Heemstede verbetert dienstverlening
Verruiming openingstijden en nieuw centraal ‘meldpunt overlast’
De gemeente Heemstede neemt een aantal maatregelen om haar dienstverlening aan u verder te 
verbeteren. Want of het nu gaat om uw paspoort of rijbewijs, (bouw)vergunningen, subsidies of 
één van de ruim 200 andere producten van de gemeente: u moet op tijd de juiste producten 
geleverd krijgen. En wij willen dat u vriendelijk, deskundig en begrijpelijk te woord wordt gestaan.

Verruiming openingstijden
Een eerste stap om u beter van dienst te zijn is het verruimen van de openingstijden. In plaats van 

27 uur per week, is de publieksbalie (voorheen burgerzaken) voortaan 41 uur per week geopend. U 

kunt hier onder andere terecht voor het aanvragen van reisdocumenten (paspoorten e.d.), rijbewij-

zen, uittreksels, maar ook voor een huwelijksaangifte, geboorte aangifte of het doorgeven van ver-

huizingen. De openingstijden zijn op maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00 uur, op donderdag 

doorlopend van 08.30 - 19.30 uur en op vrijdag tot 13.00 uur. 

Hieronder staat per publieksafdeling beschreven wat de nieuwe openingstijden zijn. 

Meldpunt overlast
Ook gaat het ‘Meldpunt overlast’ van start. U heeft nu één centraal meldpunt voor het melden van 

gevaar en schade op straat (kapotte straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair, overhangend 

openbaar groen e.d.) én van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder. Op de volgende pagina 

staat beschreven hoe u een melding aan de gemeente kunt doorgeven. 

Wij zullen u op de hoogte blijven houden van toekomstige acties om onze dienstverlening aan u 

verder te verbeteren. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben, aarzel dan niet en neem 

contact met ons op tel. (023) 548 58 68, e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Hoe kunt u ons bereiken?
- Centraal telefoonnummer: (023) 548 58 68 

(op werkdagen van 08.30 - 17.00 uur, 

op vrijdag tot 16.00 uur)

- E-mail: gemeente@heemstede.nl

- Postadres: Gemeente Heemstede, 

Postbus 352, 2100 AJ Heemstede

- Website en digitaal loket: www.heemstede.nl

Openingstijden 
U bent van harte welkom in de publiekshal 

van het vernieuwde raadhuis: alle publieks-

afdelingen zijn hier nu centraal gehuisvest 

(Raadhuisplein 1). 

Publieksbalie 
Bij de publieksbalie (voorheen burgerzaken) 

kunt u onder andere terecht voor reisdocumen-

ten (paspoort e.d.), rijbewijzen, uittreksels, 

maar ook voor een huwelijksaangifte, geboor-

teaangifte of het doorgeven van verhuizingen. 

U bent van harte welkom op:

- maandag t/m woensdag 

 van 08.30 - 17.00 uur

- donderdag van 08.30 - 19.30 uur 

- vrijdag van 08.30 - 13.00 uur

Let op: voor ondertrouw/partnerschapsregi s-

tratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en 

naturalisatie moet u vooraf een afspraak 

maken. 

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
U kunt hier onder andere terecht voor bouw-, 

sloop- en reclamevergunningen, informatie 

over bestemmingsplannen en inlichtingen uit 

het kadaster.

U bent van harte welkom op:

- maandag t/m donderdag 

 van 08.30 - 17.00 uur

- vrijdag van 08.30 - 13.00 uur 

U kunt ook op afspraak langskomen: dagelijks 

tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 13.00 uur) en 

donderdagavond tussen 17.00 - 19.30 uur.

Sociale Zaken
U kunt hier terecht wanneer u niet (meer) in uw 

eigen levensonderhoud kunt voorzien of wan-

neer u te maken krijgt met hoge bijzondere be-

staanskosten. Maar ook voor bijzondere bij-

stand, minimabeleid, re-integratie naar werk, 

inburgering of uitkeringen voor zelfstandigen, 

kunt u langskomen. De afdeling beslist tevens 

over aangevraagde WMO-voorzieningen. Meer 

informatie over de dienstverlening vindt u op 

de website heemstede.iasz.nl.

Vervolg op volgende pagina

U bent van harte welkom op:

- maandag t/m vrijdag 08.30 - 13.00 uur

U kunt ook op afspraak langskomen: dagelijks 

tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 13.00 uur).

Loket Heemstede
U kunt hier terecht voor al uw vragen op het 

gebied van wonen, zorg en welzijn. Bijvoorbeeld 
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt 

voor het melden van gevaar en schade op 

straat en van bijvoorbeeld vandalisme en ge-

luidshinder.

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 afgehan-

deld.

Overlast
Ook overlast van zaken als vandalisme en ge-

luidshinder 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 alarm-

nummer 112). Als de overlast structureel is én 

u vindt dat uw melding aan de politie onvol-

doende resultaat heeft, neem dan contact op 

met het meldpunt van de gemeente. De ge-

meente zal uw melding dan afstemmen 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 web-

site van de gemeente (www.heemstede.nl). 

Dit garandeert een snelle en effectieve aan-

pak. Maak hiervoor gebruik van het speciale 

meldformulier op de website (rubriek: Wonen 

en woonomgeving > Meldpunt overlast). 

Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnum-

mer) invult houden wij u op de hoogte van de 

afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot 

het internet, kunt u tijdens openingstijden ook 

het meldnummer van de gemeente bellen: 

(023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het 

weekeinde vindt doorschakeling plaats naar 

een telefoonbeantwoorder.
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voor het aanvragen van een voorziening in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteu-

ning (WMO) zoals hulp bij het huishouden, een 

OV-taxi, aanpassingen in de woning of een rol-

stoel. Maar ook voor informatie en advies over 

het aanvragen van zorg, mantelzorgondersteu-

ning en welzijnsdiensten zoals activiteiten, 

maaltijdservice of vrijwilligersvervoer. U kunt 

ons ook mailen: loket@heemstede.nl.

U bent van harte welkom op:

- maandag t/m vrijdag: 08.30 - 13.00 uur

U kunt ook op afspraak langskomen: dagelijks 

tot 17.00 uur (vrijdagmiddag tot 13.00 uur). 

U kunt ook een afspraak maken voor een huis-

bezoek.

De gemeentelijke opsporingsambtenaren 

(GOA) van de gemeente gaan de komende 

weken in heel Heemstede controleren op 

overhangend groen uit tuinen grenzend 

aan het trottoir. De betreffende eigenaren 

krijgen het verzoek dit groen te snoeien. 

Het gaat hierbij om begroeiing die zodanig 

over de openbare weg hangt, dat dit de 

doorgang op de stoep bemoeilijkt. Om dit 

te voorkomen worden de volgende criteria 

gehanteerd: 

- Bij een trottoir dat smaller is dan vijf 

tegels (1.50 meter), moet er altijd tot op 

de erfgrens worden gesnoeid.

-  Als het trottoir breder is dan vijf tegels 

moet het groen in elk geval zover worden 

gesnoeid dat ten minste een doorgang 

van vijf stoeptegels vrij is. 

- Als de begroeiing ver overhangt, maar de 

doorgang is vijf of meer tegels vrij, dan 

moet wel worden gesnoeid (zover moge-

lijk tot de erfgrens) maar alleen als de 

Na het overweldigende succes van vorig 

jaar, stort afvalbedrijf De Meerlanden ook dit 

jaar weer € 50.000,- in het Meerlandenfonds 

voor goede doelen en (sport)verenigingen. 

“De Meerlanden vervult een belangrijke 

maatschappelijke functie in haar verzor-

gingsgebied,” aldus Ger de Jong, directeur 

van De Meerlanden. “Ook dit jaar willen wij 

weer via goede doelen en verenigingen iets 

doen voor de inwoners van de gemeenten 

waar wij inzamelen.”

 

Aanvragen bijdrage 
uit Meerlandenfonds
Goede doelen of (sport)verenigingen en 

hun leden en vrijwilligers kunnen een pro-

ject of activiteit aanmelden voor een bij-

drage uit het Meerlandenfonds. Voor goede 

doelen is de maximale bijdrage € 5.000,- 

en voor (sport)verenigingen maxi maal 

€ 1.000,-. Aanmelden kan via het spe -

ciale formulier dat te downloaden is op 

www.meerlanden.nl/content/meerlanden-

fonds.asp. Daar kunt u ook terecht voor het 

reglement met voorwaarden en de statuten 

van het Meerlandenfonds. Aanvragen voor 

een bijdrage dienen voor 31 oktober 2008 

naar De Meerlanden gestuurd te worden. 

De toekenning of afwijzing vindt plaats voor 

15 november aanstaande en de uitreiking 

vindt aan het eind van dit jaar plaats.

Vervolg van vorige pagina

Meldpunt overlast

boom of struik daar niet onherstelbaar 

door wordt beschadigd. 

Ook hoogte is bepalend; takken die hoger 

dan 2.20 meter boven de stoep hangen 

blijven ongemoeid. Lagere takken en plan-

ten moeten worden gesnoeid tot aan de 

erfgrens, waarbij ook geldt dat de beplan-

ting daardoor niet onherstelbaar wordt be-

schadigd. 

De eigenaren van overhangend groen ont-

vangen een kaart met het verzoek de nood-

zakelijke snoeiwerkzaamheden binnen een 

termijn van vier weken te verrichten. 

Nieuwe beleidsregels
Medio september heeft het college van 

B&W nieuwe beleidsregels vastgesteld 

voor de handhaving van overhangend 

groen. Onderdeel van dit beleid is dat er 

jaarlijks minimaal één keer in de hele 

gemeente wordt gecontroleerd.

Controle overhangend groen

De Meerlanden gaat door 
met het Meerlandenfonds
Goede doelen en (sport)verenigingen kunnen 
weer projecten aanmelden

Bouwaanvragen bij u in de buurt?
www.heemstede.nl



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 ma. t/m do. van 09.00 tot 

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

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl
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Onthulling ‘De Bleeker’Onthulling ‘De Bleeker’
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Bestemmingsplan

Bouwplannen

Onthulling 
‘De Bleeker’
Afgelopen vrijdag 26 september onthulden 

op het Bleekveld aan de Wasserij Annalaan 

de directie van Wasserij van Houten en 

wethouder Cultuur, Sjaak Struijf de sculp-

tuur ‘De Bleeker’. Het beeld is een ge-

schenk van Wasserij van Houten aan de 

gemeente Heemstede, als aandenken aan 

de eeuwenlange aanwezigheid van bleke-

rijen en wasserijen aan de Blekersvaart.

Inloopochtend burgemeester 
Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend 

langs te komen bij burgemeester Marianne Heeremans. Iedere eerste vrijdag van de maand kunt u 

vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de burgemeester over ontwik-

kelingen in Heemstede. Op vrijdag 3 oktober zijn eenmalig de inlooptijden anders: u bent van 
harte welkom tussen 08.30 en 10.00 uur in het raadhuis, Raadhuisplein 1.

Aanvragen bouwvergunning
2008.251 plaatsen dakkapel voordakvlak - Prinsessenhof 5

2008.252 het wijzigen van de voorgevel - Celebesstraat 16

2008.253 plaatsen dakopbouw - Madoerastraat 13

2008.254 plaatsen dakkapel voordakvlak - Dr. P. Cuyperslaan 20

2008.255 verbouwen woonhuis - Hortensialaan 4

2008.256 uitbreiden woonhuis - J. Wagenaarlaan 42

2008.257 uitbreiden woonhuis - Camplaan 28

2008.258 wijzigen balkonhek - Raadhuisstraat 44

2008.259 doorbreken muur tussen keuken 

 en woonkamer - Kerklaan 60

2008.260 vergroten van gevelopening in zijgevel - Kraanvogellaan 10

2008.261 bouwen van een serre - Dinkellaan 25

2008.262 het plaatsen van een reclamebord - Cruquiusweg 9

De bovenstaande aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

(Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 29  september 2008)
2008.249 het plaatsen van een dakkapel op  - Charlotte van Pallandtlaan 4

 het voordakvlak 

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 23  september 2008)
2008.187 het plaatsen van een tochtportaal - Zandvoortselaan 158

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 29 september 2008)
2008.228 het vergroten van een opening in een  - Lijsterbeslaan 7

 binnenmuur op de BG 

2008.262 het plaatsen van een reclamebord - Cruquiusweg 9

Verleende reguliere bouwvergunningen 1e fase (verzonden 29  september 2008)
2007.119 het verbouwen/vernieuwen van - Binnenweg 55

 een winkel en woonhuis

Verleende sloopvergunning (verzonden 29 september 2008)
2008.925 het gedeeltelijk slopen van ontluchtingskanalen  - Rijnlaan 63

 van toilet, keuken en badkamer naar dak

2008.926 het verwijderen van plafondplaten bij 8 garages - Erasmuslaan 10-20

De bovenstaande vergunningen liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht

(Raadhuisplein 1). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing bestemmingsplan 
2008.202 het uitbreiden van een woonhuis - Prinsenlaan 48

Het verzoek en het ontwerpbesluit liggen vanaf 02-10-2008 gedurende 6 weken van 08.30 - 13.00 

uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1. 

Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen gehoord te 

worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoor-

zittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en Woningtoezicht tijdens de 

openingstijden.

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

en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52. 

Bekendmakingen Wet geluidhinder
Het college van burgemeester en wethouders van Heemstede maakt het volgende bekend:

Verleende milieuvergunning
- Transportbedrijf Maart Barnhoorn B.V., Leidsevaartweg 17-19, Heemstede. Het ambtshalve 

wijzigen van de revisievergunning van 3 augustus 1994 met betrekking tot de aspecten 

externe veiligheid, verruimde reikwijdte en bodembescherming.

Inzage
De milieuvergunning ligt tijdens werkuren van 2 oktober tot 15 november 2008 ter inzage:

- in de hal van het raadhuis, gelegen aan het Raadhuisplein 1 te Heemstede

- gedurende de openingsuren bij de openbare bibliotheek aan het Julianaplein 1 te Heemstede. 

De bibliotheek is overigens ook buiten kantoortijden geopend

- Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2, Beverwijk. Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 

88. E-mail: info@milieudienst-ijmond.nl 

Beroep en voorlopige voorziening
Van 3 oktober tot 15 november 2008 kan tegen de vergunning door belanghebbenden beroep 

worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. Bij spoedeisende belangen kan tevens een voorlopige voorziening 

worden aangevraagd bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan 

worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend tegen de ontwerpvergunning.

Verhuizing doorgeven?
www.heemstede.nl
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Bezwaar maken of uw mening kenbaar maken 
U kunt 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 wethou-
ders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend 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 uw mening/zienswijze aan de 
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). 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 op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij de rechtbank Haarlem 
wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet verweten kan worden geen 
zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na dag van verzending van 
het besluit aan: sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Een beroepschrift moet zijn ondertekend 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 stukken zijn 
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 

Vogelpark, verlengde van de Schollevaarlaan
Voor de nieuwe woonwijk Vogelpark bij het station Heemstede-Aerdenhout is door burgemeester 

en wethouders in oktober 2006 aan de VOF Vogelpark op grond van artikel 19, tweede lid van de 

Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend van het bestemmingsplan ‘Herziening 50a van 

het Uitbreidingsplan’. Onderdeel van deze vrijstelling is de mogelijkheid om 21 woningen te bouwen 

aan het nog aan te leggen verlengde van de Schollevaarlaan. Deze woningen zijn op dit moment in 

aanbouw. Onderdeel van het bouwplan zijn een drietal appartementen. Het oorspronkelijke plan 

voorziet niet in een lift om deze appartementen te ontsluiten. VOF Vogelpark wil de appartementen 

alsnog voorzien van een lift en heeft hiervoor een aanvraag voor een bouwvergunning ingediend. 

De aanvraag is getoetst aan de verleende vrijstelling. Het bouwplan past niet in de vrijstelling. 

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om voor de lift op grond van artikel 19, tweede lid 

van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling van het bestemmingsplan ‘Herziening 50a van 

het Uitbreidingsplan’ te verlenen. 

Het verzoek om vrijstelling (= aanvraag bouwvergunning) en het ontwerp van het besluit van 

burgemeester en wethouders liggen vanaf donderdag 2 oktober 2008 voor 6 weken ter inzage. 

U kunt gedurende deze termijn hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan 

schriftelijk of mondeling. Als u schriftelijk wilt reageren vindt u elders in deze advertentie informatie 

hoe u dit kunt doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer G.A.M. 

Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnummer (023) 548 57 65. Ook voor nadere 

informatie over het vrijstellingsverzoek kunt u zich tot hem wenden.

Gelderlandlaan, Utrechtlaan, Zeelandlaan
Voor het bestemmingsplan ‘Van Merlen’ is een verzoek om vrijstelling binnengekomen. 

De reden voor dit verzoek is: 

Woningcorporatie Elan Wonen heeft een bouwaanvraag ingediend voor de uitbreiding van 

42 woningen aan de Gelderlandlaan, Utrechtlaan en Zeelandlaan. Deze uitbreiding past voor 

wat betreft de goothoogte niet in het bestemmingsplan ‘Van Merlen’. 

Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken liggen vanaf 2 oktober a.s. ter inzage voor 

een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u hierover uw mening/zienswijze aan de 

gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of mondeling. Als u schriftelijk wilt reageren, vindt u 

elders in deze advertentie informatie hoe u dit kunt doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt u 

contact opnemen met de heer R. van der Aar van de afdeling Ruimtelijk Beleid. Zijn telefoonnum-

mer is (023)-548 57 64. Ook voor nadere informatie over het ontwerpbesluit kunt u zich tot de 

heer Van der Aar wenden. 

Charlotte van Pallandtlaan 6
Er is een kapvergunning verleend voor:

- Het kappen van 1 berk op het perceel Charlotte van Pallandtlaan 6, kadastraal bekend gemeente 

Heemstede, sectie C. nr. 4560  

Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift verbonden:

- De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn af-

loopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 

wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Verzonden 01-10-2008.

Glipperweg
Er is een kapvergunning verleend voor:

- Het kappen van 5 iepen, 5 elzen,16 linden (waarvan 8 linden verplant) op de Glipperweg, eigen-

dom gemeente Heemstede. 

De bomen moeten wijken in verband met een reconstructie van de Glipperweg.

Aan de kapvergunning is op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzondere vergun-

ningsvoorschrift verbonden:

- Vóór 31 maart van het jaar na de de reconstructie van de Glipperweg dienen 26 lindenbomen met 

een minimale stamomtrek van 20-25 centimeter te worden herplant. Indien een boom niet aan-

slaat, dient hij vóór 31 maart van het jaar na aanplant te worden vervangen door een nieuw exem-

plaar;

Collegebesluit 23-09-2008. Verzonden 01-10-2008

Aan bovenstaande vergunning is tevens op basis van artikel 4.3.5 van de APV het volgende bijzon-

dere vergunningsvoorschrift verbonden:

-  De vergunning is pas van kracht na de dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. Indien gedurende 

de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet 

van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

De besluiten en de stukken die bij bovenstaande kapvergunningen horen liggen vanaf 

1 oktober 2008 zes weken ter inzage in de hal van raadhuis, Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit 

besluit bezwaar maken.

Evenementen

‘Beestenboel’, zaterdag 4 oktober 2008
Op 26 september 2008 heeft de burgemeester besloten, een vergunning te verlenen aan de 

Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het organiseren van “Beestenboel” op de Willem van de 

Veldekade op zaterdag 4 oktober 2008. (Besluit op grond van artikel 2.1.4.1. van de Algemene 

plaatselijke verordening).

Ten behoeve van dit evenement is tevens toestemming gegeven voor het afsluiten van de Willem 

van de Veldekade tussen het A. van Ostadeplein en de J.C. van Oostzanenlaan van 09.00 tot 17.00 

uur. (Op grond van artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administra-

tieve bepalingen inzake het wegverkeer).

‘Sint op het dak’, zaterdag 22 november 2008
Op 22 september 2008 heeft de burgemeester besloten een vergunning te verlenen aan de 

Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan van 

Goyenstraat op zaterdag 22 november 2008. (Besluit op grond van artikel 2.1.2.1., lid a en b van 

de Algemene plaatselijke verordening.)

Ten behoeve van dit evenement is tevens toestemming gegeven voor het afsluiten van één rijrich-

ting van de Jan van Goyenstraat vanaf 16.15 uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van 

Goyenstraat (tussen de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 tot 18.00 

uur. (Op grond van artikel 17 van de Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administra-

tieve bepalingen inzake het wegverkeer.)

Indien u meer informatie wenst over bovenstaande vergunningen kunt u contact opnemen met de 

afdeling Algemene & Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

KapvergunningenVerzoek vrijstelling bestemmingsplan


