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Door buurtinitiatief naar Nuenen en Moergestel
KBO Heemstede beleeft zonnige dag
Heemstede - Na afloop van het 
buurtinitiatief van de Dekamarkt 
heeft de KBO Heemstede op za-
terdag 14 juli een cheque mogen 
ontvangen met een totaalbe-
drag van €1.085,42. Dit bedrag is 
door de KBO Heemstede besteed 
aan een dagtocht op 25 septem-
ber waaraan ouderen, tegen een 
gereduceerd bedrag van €30,00, 
konden deelnemen.

’s Morgens vertrok een volle bus 
(53 personen) van Oskam Rei-
zen en chauffeur Paul naar Nue-
nen waar de groep bij restaurant 

Le Souris koffie met heerlijk warm 
appelgebak kreeg. Hierna ging 
de reis naar ‘Vincentre’, het lokale 
museum over Vincent van Gogh. 
Na informatie van de gids heb-
ben de ouderen het museum op 
eigen gelegenheid kunnen bekij-
ken. Na dit bezoek is er met een 
andere gids een mooie rondrit 
gemaakt langs gebouwen en mo-
numenten die gedenken aan het 
leven van Vincent van Gogh in 
Nuenen. Vervolgens hebben de 
deelnemers een heerlijke lunch 
gehad in de Opwettense water-
molen in Nuenen. 

Na de lunch stond een bezoek 
aan de palingkwekerij Reyrink in 
Moergestel op het programma. 
Hier kregen ze een goede uitleg 
over het ontstaan en de werk- 
wijze in deze kwekerij/rokerij. 
“We kregen ook een toastje met 
paling en natuurlijk werd er veel 
paling gekocht voor thuis. Daar-
na ging het richting Heemstede.

Het was een lange, mooie zon-
nige dag en een leuke groep die 
volop genoten heeft, zoals de 
foto laat zien”, aldus een van de 
deelnemers.

STOMERIJ EN WASSERIJ
depot

SIGAREN SPECIAALZAAK PAUL MANS
Zandvoortselaan 157 - Heemstede - Tel. 023-5242809

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5

Kwaliteitsslagerij

Heemstede - Veel winkeliers 
hebben creatief ingespeld op dit 
thema waarmee de winkeliers-
vereniging WCH WinkelCentrum 
Heemstede zich dit weekend pro-
fileerde. Vrijdagavond begon Gall 
& Gall met een Italiaanse wijn-
proeverij en pizza waar veel be-
langstelling voor was.
Eigenaresse  Hilde Slagter kreeg 
alle medewerking van Bas Kaper 
van Albert Heijn en `t Blomke 
zorgde voor de bloemen. Leu-
ke samenwerking, winkeliers die 
elkaar zo versterken. Pizza di 
Mama, Gino, de pizzabezorger 

blijft een moederskindje die al-
leen pizza`s bezorgt die zijn moe-
der maakt. Hij bezorgt ze zon-
der Tommi-tommie en dat valt 
niet mee in het drukke  centrum 
van  Heemstede. Maar het winkel- 
centrum is vol bezoekers die Bel-
la Italia vieren. Iedereen wijst 
hem de weg, een tomtom is niet 
nodig, met die aangeboren lach 
kom je overal.  

Bel canto
Zaterdag was nog een Italiaan-
se zomerdag met veel  flaneren-
de mensen op straat die stilston-

den bij chocolaterie Van Dam, 
waar Rudolf Kreuger muziek 
maakte, wat hij zo graag doet. 
Bij Echt klonk de operazangeres 
Suzanne Roels zoals ze  in de 
Scala van Milaan ook zou kunnen 
zingen. Het Projectkoor Pablo Ne-
ruda zong bij Boekhandel Blok-
ker liederen door Cees Thissen ge-
componeerd op gedichten van 
Emily Dickinson. Arno Koek van 
de boekhandel  kookte wat Ja-
mie Oliver uit de Italiaanse keu-
ken beschrijft. Net zo lekker als 
de pomodorosoep van buurman 
Edward Kors. Edward bleef maar 

koken. Bij Home made by Ree liet 
stucadoor Ramon zien hoe je met 
verf op metaalbasis een structuur 
kan maken die je wel ziet op wan-
den in musea. Met hulp van sja-
blonen weet hij zelfs schitterende 
klassieke patronen te maken waar 
Venetië bekend om is. Ramon 
blijft poetsen en inderdaad, je ziet 
het oude groen door oxidatie ver-
schijnen. Wonderlijk Italiaans. Het 
wordt steeds leuker op de Bin-
nenweg en Raadhuisstraat. Meer 
foto’s vindt u elders in de krant.

Ton van den Brink  

Heemstede – Wonderlijk beeld van een zittende man met 
extreem lange benen en armen, waarvan de voeten en handen 
in de knoop zitten. Hij pronkt midden in de berm van de weg op 
de Glipperdreef.Mooi beeld om naar te staren en even bij stil te 
staan, je rijdt er automatisch voorbij, over de Van Merlenbrug.
Mooi stukje Heemstede.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede
Langgerekte figuur, een 

kunstwerk op de Glipperdreef 

Bella Italia maakt Binnenweg Raadhuisstraat vrolijk

Veel bezoekers vieren ‘La vita bella’

Plannen herinrichting kruispunt Camplaan / Dreef 
krijgt andere wending
Heemstede - Het is geen geheim, 
de kruising Camplaan / Dreef is 
niet bepaald de veiligste krui-
sing van Heemstede. Er doen zich 
naast kleine ongelukken vrijwel 
dagelijks bijna-ongelukken voor. 
Reden voor het gemeentebe-
stuur om te kijken hoe het kruis-
punt veiliger kan.

In het kader van  participatie 
door de burgers, zijn de betrok-
ken buurtbewoners als eerste ge-
raadpleegd. In het verleden be-
dacht het bestuur een plan waar 
bewoners en politiek op mochten 
schieten. De nieuwe politiek gaat 
uit van eerst de burgers, dan be-
stuur en politiek. Een groep van 
tien buurtbewoners namen zit-
ting in een participatieproject-
groep. Zij kregen een vrije op-
dracht mee. Helaas wel met twee 
zaken die zeker niet mochten ver-
anderen.
De Camplaan en afslagen moeten 
toegankelijk blijven voor de OV-
bus. De markt blijft zitten waar 
deze nu zit. Zonder deze twee 
beperkingen zou er veel meer 
mogelijk zijn om tot oplossingen 

te komen. De gemeente huur-
de een externe partij in om alle 
bedachte verbeteringen door te 
rekenen. Dinsdagavond 25 sep-
tember lagen er drie modellen 
op tafel. Ongeveer 90 buurtbe-
woners lieten zich in de raadzaal 
informeren. Je kunt van alles be-
denken, maar het is net een wa-
terbed. Als je het hier indrukt gaat 
het daar omhoog. Zo vrezen be-
woners van de Postlaan en de 
Hendrik de Keyserlaan en ande-

re straten overlast van sluipver-
keer. Het verkeer komende van-
af de westzijde Camplaan dwin-
gen naar de rotonde op het 
Valkenburgerplein te rijden zorgt 
weer voor gevaarlijke situaties op 
de rotonde daar. Er is ruimte voor 
een ovale rotonde die de naam 
ovotonde heeft meegekregen. 
Ook dat is niet ideaal, want wat 
blijft zijn nog altijd conflicten tus-
sen auto’s en de overige verkeers-
deelnemers. Stoplichten met als 

gevolg een lange rij wachtende 
auto’s is geen aanlokkelijk idee. 
De bewoners vinden trouwens 
dat stoplichten de buurt ontsie-
ren. Een halve afsluiting ligt het 
meest voor de hand, maar ook 
daarmee voorkom je conflicten 
tussen de verschillende wegge-
bruikers niet.
Het eind van het liedje is dat er 
voorlopig eerst wat eenvoudi-
ge maatregelen worden getrof-
fen om de snelheid op de Dreef 
af te remmen. De langzame weg-
gebruikers moeten meer zicht-
baar worden. De kruising krijgt 
een prominente plaats in een 
totaalverkeersplan voor de he-
le gemeente. Als verkeersstro-
men naar elders kunnen wor-
den verlegd, kan dit soelaas bie-
den. Daar is veelal consensus 
met buurgemeenten voor nodig. 
Wethouder Nicole Mulder liet 
bij een andere gelegenheid al 
weten dat zij hoopvol is gestemd 
om met de buurgemeenten tot 
integrale verkeersoplossingen te 
komen. 

Eric van Westerloo

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !

D E Z E  W E E K  I N  O N Z E  K R A N T !

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

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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Foto’s: Ton van den Brink
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Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
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Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl
Advertentieverkoop
Joke van der Zee
Advertentie-tarieven
op aanvraag

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

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
Deze week het keerpunt in de 
serie over de Zandvoortselaan. 
We gaan nu weer terug rich-
ting Herenweg. Dat neemt ech-
ter niet weg dat de ‘andere kant 
van het station’ onbehandeld 
zal worden. Daarvoor maken we 
een tweede serie over de Zand-
voortselaan. In 1842 kon men al 
met de trein richting Leiden. In 
1872 werd een stopplaats voor 
de trein aangelegd, vooral ten 
behoeve voor badgasten naar 
Zandvoort. Toen in 1880 een 

rechtstreekse lijn van Haarlem 
naar Zandvoort werd geopend, 
werd deze stopplaats opgehe-
ven.
In 1891 werd de stopplaats her-
opend als halte ‘Zandvoortsche 
Laan’, die in 1903 weer werd op-
geheven vanwege concurren-
tie met de tram. In 1928 werd de 
halte ‘Heemstede-Aerdenhout’ 
geopend.
Het keerpunt voor het stati-
on kwam door de overgang 
van een ‘beveiligde laagvloer-

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (17)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 7 oktober, aanvang 10u. 
Voorganger ds. N.G. Scholten.

www.adventskerk.com

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 10.00 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 7 Oktober om 10:00 uur
 Ds. Dirk Jorissen.

 Na de dienst is er koffi  edrinken in 
het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

www.rafael-nehemia.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Oude Kerk, 10u.: 
ds. P.I.C. Terpstra, Crèche, Kinder 

Anders-dienst, Verhalenboom en 
De Kerk Draait Door.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

www.parochiesklaverblad.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 7 oktober: ds. Jolien Nak                   
Israëlzondag, m.m.v. de cantorij 

o.l.v. Addy Alberts.

www.pkntrefpunt.nl

GEEN KRANT? 0251-674433

se overweg’ naar een viaduct-
station, de eerste in Nederland. 
Wellicht zullen er velen zijn, die 
de ‘gewone overweg’ nog wel 
hebben meegemaakt. In 1956 
(toenfoto) is het oude station-
netje uit 1928 gesloopt t.b.v. 
van het huidige station (ont-
werp stationsarchitect Koen van 
der Gaast), dat in 1958 geopend 
werd en sinds kort een Gemeen-
telijk Monument is. Het drukke 
verkeer van en naar Zandvoort 
was dus niet alleen de oorzaak 
van het verbreden van de Zand-
voortselaan en daarmee de 
sloop van diverse panden, maar 
ook het verhogen van de spoor-
baan en bouwen van het via-
duct over de Zandvoortselaan 
heen. Voor het bouwen er van 
werd een noodstationnetje aan 
de westzijde aangelegd, zodat 
het originele traject verwijderd 
kon worden en het talud voor 
de verhoogde baan kon worden 
aangelegd. De offi  ciële opening 
was op 1 oktober 1958. Bron o.a. 
“Het spoor van toen” eerder ver-
schenen in de Heemsteder van 
Gert Jan Stamer. De nufoto van 
Harry Opheikens is van 28 sep-
tember 2018.
Mocht u informatie over de 
Zandvoortselaan hebben dan 
kunt u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Ook 
zijn we op zoek naar beeldmate-
riaal. Tips en opmerkingen? Bel 
023-8200170 (kantoor Heem-
steder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Heemsteede 
Bennebroek
Bloemendaal

Vrijdag 12.00-13.00 uur

 

Tai Chi/Chi Kung

Beweging & Meditatie
Ademhalingsoefeningen

Locatie: Offenbachlaan 1

www.taichitrainen.nl
020 - 659 69 14

Fietsen opgetakeld bij Geniebrug
Heemstede - De waterkering op de Leidsevaart bij de Geniebrug is 
woensdag 26 september 2018 weggehaald door duikers van Rijkswa-
terstaat. De extreme droogteperiode van 2018 is weer voorbij. Hier-
bij kwamen ook de nodige fi etsen en andere voorwerpen naar boven.

Foto: C. Ferdinand Koene

Goede doelen en verenigingen kunnen 
aanvraag doen bij Meerlandenfonds 2018
Regio - De inschrijving voor het 
Meerlandenfonds 2018 is ge-
start op 1 oktober. Dit jaar heeft 
Meerlanden weer een bedrag 
van €55.000,- in het fonds gestort 
om sportverenigingen en goede 
doelen te ondersteunen. Vrijwilli-
gers van goede doelen en sport-
verenigingen uit het verzorgings-
gebied van Meerlanden* kun-
nen tot 1 november aanstaande 
een online aanvraag indienen via 

www.meerlanden.nl/inschrijven. 
Voor goede doelen is de maxi-
male bijdrage €2.500,- en voor 
(sport)verenigingen maximaal
€1000,-.
Angeline Kierkels, algemeen di-
recteur van Meerlanden: “Dit jaar 
zullen wij nog meer kijken naar 
hoe verenigingen en goede doe-
len zich bezig houden met het 
verbeteren van milieu en buurt 
en naar het bevorderen van wel-

zijn van mensen. Uiteindelijk zijn 
we samen verantwoordelijk voor 
die prettige leefomgeving.” 
De sluiting is 1 november 2018. 
Begin december ontvangen de 
aanvragers bericht over toeken-
ning dan wel afwijzing. De uitrei-
king van het Meerlandenfonds is 
op 13 december 2018.
Het reglement staat op:
www.meerlanden.nl/Over_Meer-
landenfonds.

De gelukkigen van het Meerlandenfonds 2017.

Laatste lessen bij Kom In mijn Tuin
Heemstede - Afgelopen donder-
dag en vrijdag waren het alweer 
de laatste lessen op de wekelijkse 
middagen bij de kindertuinen en 
generatietuinen van dit seizoen. 
Kinderen uit groep 5 t/m 8 en ou-
ders/begeleiders waren druk be-
zig alles weer op te ruimen op 
hun stukje grond. Uiteindelijk 
wordt het weer een leeg veld ge-
durende de wintermaanden. 
Het zesde seizoen op KIMT is weer 
achter de rug. Er is nog wel een 
“opruimdag” op zaterdag 3 no-

vember van 10 tot 12.30 uur want 
in een uurtje is de tuin natuurlijk 
niet helemaal schoon en niet ie-
dereen was er om hun tuintje op 

te ruimen. Daarna krijgen de kin-
deren een moestuindiploma. 
Het was ook de laatste middag 
voor de bewoners van de Hout-
tuinen die hier om de week te 
vinden waren met hun begelei-
ders om te moestuinieren in de 
mindervalidenbakken. De andere 
week kwam een aantal bewoners 
van de Heemhaven tuinieren. Als 
afsluiting hebben de bewoners 
een bloemstukje gemaakt met 
bloemen van KIMT. Meer informa-
tie op www.kominmijntuin.com.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Heemstede - Moeilijk om een winnaar te kiezen 
van de Dierendagfoto’s, waaraan de Heemsteder 
een leuk prijsje (beschikbaar gesteld door Tuin-
centrum de Oosteinde) heeft gekoppeld. Oor-
deel zelf: wat zijn we toch gek met en op onze 
huisdieren! Wie van de inzenders de leuke waar-

debon van €25 mag ophalen bij De Oosteinde 
met zijn goed gesorteerde dierenafdeling, wordt 
volgende week bekend. Dan wordt de winnaar 
persoonlijk bericht. Dit zijn de leukste inzendin-
gen. Fijne dierendag allemaal, u geeft toch ook 
iets extra’s aan uw trouwe vriend(in)?

“Dit is onze bijna 18-jarige kater Vasco. Na een avon-
tuurlijk leven slaapt hij vooral veel, maar vindt het ook 
heerlijk om urenlang op m’n bureau naast m’n laptop 
te zitten als ik aan het werk ben.” Aldus Jeanine R. van 
Ooijen uit de Alberdingk Thijmlaan.

“Dit is onze bijna 18-jarige kater Vasco. Na een avon-

“Dit is onze hond Pebbles samen met de jongste 
zoon Taeke. Elke dag een beetje dierendag!”
Ingezonden door Floris van Andel.

“Dit is onze hond Pebbles samen met de jongste 

“Dit is Moppie. Zij is 3 jaar en vindt het heerlijk om op 
de radiator te liggen, als deze aan staat”, aldus baas-
je Grada Kortekaas.

“Dit is onze hond Pebbles samen met de jongste 
zoon Taeke. Elke dag een beetje dierendag!”
Ingezonden door Floris van Andel.

“Dit is onze hond Pebbles samen met de jongste 

“Dit is Moppie. Zij is 3 jaar en vindt het heerlijk om op 
“Nu is het mijn beurt om te mailen!” Aldus de kat 
van Tiny Mooij.

Hoe creatief wil je het hebben? Fred helpt graag 
mee met borduren. Ingezonden door Martha 
Bouwmeester-V Itegem.

Poes Lara van Neel Parkema geniet. “Het leven is 
goed, met de zon op mijn snoet en de wind speelt zo 
fi jn met het vliegengordijn.“

Poes Lara van Neel Parkema geniet. “Het leven is 

Voor Floris is het koude seizoen nu écht begonnen! 
Ingezonden door Chris van Egmond.

Poes Lara van Neel Parkema geniet. “Het leven is 
goed, met de zon op mijn snoet en de wind speelt zo 
fi jn met het vliegengordijn.“

Poes Lara van Neel Parkema geniet. “Het leven is 

Voor Floris is het koude seizoen nu écht begonnen! Voor Floris is het koude seizoen nu écht begonnen! 

“Daisy wil niet dat haar baasje Roos naar school 
gaat!“ Ingezonden door Saskia Jonker.
“Daisy wil niet dat haar baasje Roos naar school “Daisy wil niet dat haar baasje Roos naar school 

“Neeltje kruipt altijd overal in, zo ook als buiten het 
vergiet staat op te drogen. Gewoon, omdat het kan 
met 32 graden”, aldus Annemarie van Heusden uit 
Heemstede.

“Neeltje kruipt altijd overal in, zo ook als buiten het “Neeltje kruipt altijd overal in, zo ook als buiten het 

Mooie warme stoffen, prints en tinten 
toonaangevend bij modeshow Reyngoud
Heemstede - De wervelende 
modeshow van Reyngoud Mo-
de die werd gehouden op dins-
dag 25 september, trok weder-
om veel belangstelling en oogst-
te veel bewondering bij het aan-
wezige publiek. De modellen op 
de catwalk showden een veel-
zijdige najaars- en wintercollec-
tie, die gekarakteriseerd wordt 
door functionaliteit, originaliteit, 
draagcomfort door de fi jnste en 
mooiste stoff en, prints en warme 
tinten. Onder meer mode van de 
vermaarde merken Oui, Expresso,
Tramontana, Sandwich, Taifun, 
Zoso, Rosner, Brax en Monari kre-
gen een uitbundig podium. De 
eveneens zo prachtige gevarieer-
de schoenencollectie kwam van 
Dungelmann. Laat de herfst en 
winter nu maar komen: er is voor 
ieder wat wils met de stijlvolle 
modische collectie van Reyngoud 
Mode aan de Binnenweg 121, in 
Heemstede, tel.nr.: 023-528 0465.

Dierendagfoto’s: dit zijn de leukste!

Boekpresentatie Esther van 
Diepen bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Op woensdag 10 
oktober geeft Esther van Diepen 
om 11.00 uur een boekpresenta-
tie van haar boek Power Mom bij 
Boekhandel Blokker op de Bin-
nenweg in Heemstede.
Power Mom is een handboek 
voor elke moeder die op zoek is 
naar een goede balans tussen 
werk, gezin en jezelf  en hoe je  

dit het beste kan realiseren. Zo 
kun je meer genieten van je tijd 
als moeder, carrièrevrouw, part-
ner en vriendin.

Auteur Esther van Diepen, onder-
neemster en zelf moeder van vier, 
heeft goede manieren gevonden 
om die juiste balans te vinden en 
schreef daarom dit boek.

Op 9 april 2018 heb ik bij de Hoge Raad een cassatieberoep 
ingediend tegen willekeur van de heffi  ngsambtenaar bij zijn 
WOZ-waardebepalingen doordat hij daarbij gebruik maakt 
van een oncontroleerbare, niet op marktgegevens gebaseer-
de zg. grondstaff el. Bij de verkoop van woningen wordt im-
mers, zoals eenieder weet, geen aparte prijs voor de grond 
bedongen. 

Aan deze rechtskwestie heeft de Hoge Raad nog nimmer een 
uitspraak gewijd, en zij is ook voor veel andere burgers in
Nederland van belang. Niettemin heeft de Hoge Raad dit 
cassatieberoep op 14 september 2018 (onder nr.18/01386) 
zondermeer – zonder enige motivering – ongegrond ver-
klaard, met een beroep op art. 81 lid 1 WRO: de onderhavige 
rechtskwestie zou niet van belang zijn voor de rechtseenheid 
of de rechtsontwikkeling in Nederland.

Op dezelfde datum (14 september 2018) heeft de Hoge Raad 
een uitspraak gedaan (nr. 18/00486) die er louter toe strekte 
om ten faveure van de betrokken belanghebbende een hem 
toegekende vergoeding voor betaald griffi  erecht, die door 
het hof in hoger beroep per vergissing op slechts € 123 was 
bepaald, te verhogen tot € 246.

Is deze laatste kwestie – een administratief bagatel - wél van 
belang voor de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling in 
Nederland?

Ik concludeer dat de Hoge Raad bezig is om zichzelf vol-
slagen belachelijk te maken.
Dat is omineus voor de rechtsstaat Nederland.

Mr. Ir. Henk S.M. Kruijer

LEZERSPOST

Afpoeieren van cassatieberoep 
tegen WOZ-beschikking
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Afspraken gemeente en Hoorne Vastgoed over Vomar
Heemstede - Het college van 
B&W en Hoorne Vastgoed zijn tot 
afspraken gekomen over de Vo-
mar. Het college kiest voor verbe-
tering van het bouwplan en ziet 
af van het tegenhouden van de 
supermarkt.

Het bouwplan is op belangrij-
ke onderdelen verbeterd op het 
gebied van de verkeersveilig-
heid, de leefbaarheid voor om-
wonenden, de uitstraling op de 
Binnenweg en de duurzaamheid. 
De tussen de gemeente en Hoor-
ne Vastgoed gemaakte afspra-
ken zijn voorgelegd aan de raad 
en bekrachtigd. Deze afspraken 
worden zo snel mogelijk vastge-
legd in een aanvullende overeen-
komst.
Daarna zal het college aan de 
raad voorstellen het voorberei-
dingsbesluit in te trekken. Hoor-
ne Vastgoed zal dan de tegen 
de gemeente uitgebrachte dag-
vaarding intrekken en afzien van 
claims op vergoeding van (plan)
schade.

Resultaat
Uit de met Hoorne Vastgoed ge-
voerde gesprekken en de extern 
ingewonnen adviezen, is geble-
ken dat het tegenhouden van de 
Vomar supermarkt teveel (finan-
cieel) risico met zich mee brengt. 
Daarom is ingezet op verbetering 
van het bouwplan. 

In het nieuwe plan is de leefbaar-
heid voor de omwonenden ver-
beterd alsook de verkeersveilig-
heid. Ook de Vomar zelf krijgt een 
betere indeling. Het onderhande-
lingsresultaat is mede te danken 
aan de constructieve opstelling 
van Hoorne Vastgoed, waardoor 
de gesprekken op een prettige en 
respectvolle wijze hebben plaats-
gevonden met wederzijds begrip 
en oog voor elkaars belangen.

Belangrijke verbeteringen 
van het plan zijn:
•  Grotere afstand tot omliggen-

de woningen waardoor er meer 
lucht ontstaat ten opzichte van 
deze woningen;

•  Veiligere plaatsing uitrit parkeer-
garage aan de Binnenweg naar 
de noordkant van het project 
(in plaats van aan de zuidkant). 
Hierdoor ontstaat een verbeterd 
overzicht dat leidt tot een veili-
gere verkeerssituatie rond de 
uitrit van de parkeergarage;

•  Meer ruimte voor fietsparkeren 
en doorloopruimte aan de Bin-
nenweg door het naar achteren 
plaatsen van de voorgevel op de 
begane grond;

•  Verbeterde uitstraling en bele-
ving van de supermarkt door  
de gevels nog meer aan te laten 
sluiten bij de bestaande gevels 
aan de Binnenweg;

•  Verbeterde toegankelijkheid 
van de bovenwoningen met een 

lift waardoor deze ook geschikt 
zijn voor ouderen;

•  Op het gebied van duurzaam-
heid wordt meer gedaan dan 
wettelijk verplicht. Zo worden 
de woningen en de supermarkt 
gasloos ontwikkeld en krijgt de 
supermarkt een dak met een 
combinatie van zonnepane-
len en mossedum. Hoorne Vast-
goed heeft verder toegezegd 
zich blijvend in te spannen om 
innovaties en nieuwe technolo-
gieën op het gebied van duur-
zaamheid, transport, etc. toe te 
passen en daarmee een voor-
beeldfunctie voor andere on-
dernemers in Heemstede te 
vervullen;

•  Vomar geeft jaarlijks 1% van de 
winst terug aan de lokale ge-
meenschap door middel van 
sponsoring van verenigingen, 
evenementen en scholen. Daar-
naast levert de nieuwe vestiging 
110 arbeidsplaatsen op, waaron-
der 5 arbeidsplaatsen voor men-
sen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt (garantiebanen).

Doorlopen traject m.b.t. 
voorbereidingsbesluit 
en geheimhouding
De raad heeft op 28 juni jl. een 
voorbereidingsbesluit genomen 
voor het bestemmingsplan “Cen-
trum en omgeving Tweede Ge-
deeltelijke Herziening”. Daaruit 
volgde de opdracht aan het col-

lege om onderzoek te doen naar 
een alternatieve invulling van het 
plangebied. Afgesproken werd in 
september de stand van zaken te-
rug te koppelen aan de gemeen-
teraad. Het uitgangspunt was om 
zo snel mogelijk duidelijkheid te 
verschaffen en de noodzakelij-
ke periode van geheimhouding 
en werking van het voorberei-
dingsbesluit zo kort mogelijk te 
houden. Nu de onderhandelin-
gen zijn afgerond is de geheim-
houding opgeheven en is het 
onderhandelingsresultaat open-
baar geworden.

Het Vomar dossier houdt de ge-
moederen al vele jaren bezig. 
Het is goed dat het nu kan wor-
den afgerond. 

Vervolg
De tussen de gemeente en Hoor-
ne Vastgoed gemaakte afspraken 
zijn voorgelegd aan de raad en in 
de raadsvergadering van 27 sep-
tember jl. bekrachtigd. 
Deze afspraken worden zo snel 
mogelijk vastgelegd in een aan-
vullende overeenkomst, waarna: 
-  de raad zal worden voorgesteld 

het voorbereidingsbesluit in te 
trekken;

-  Hoorne Vastgoed de dagvaar-
ding d.d. 17 september 2018 zal 
intrekken en zal afzien van ver-
dere claims op vergoeding van 
(plan)schade.

Komst van een nieuwe Vomar grote stap dichterbij
Heemstede - De ontwikkelaar 
Hoorne Vastgoed liet de gemeen-
te kortgeleden weten dat het een 
forse claim zal  indienen als de 
gemeente volhardt in haar stand-
punt om de vestiging te blok-
keren. Juristen bogen zich over 
de claim. Voorspelt de ene jurist 
laag, de ander juist voor een on-
gewis bedrag. Het college maak-
te een afweging. Doorgaan en 
alle rechtszaken doorlopen met 
mogelijk een financiële tegenval-
ler voor de gemeente of nu, met 
wat concessies van Hoorne, in te 
stemmen met de bouw. Het col-
lege wilde de burgers en de win-
keliers niet jaren in het ongewis-
se te laten. Het besluit was in lijn 
met de oppositie. Zij waren het 
die per slot van rekening in no-
vember 2017 al hadden inge-
stemd met de bouw. Reden ge-
noeg voor een mooi debatje. 

HBB kreeg het leeuwendeel van 
de kritiek over zich heen. HBB 
had zich vanaf de eerste ontwik-
kelingen op dit dossier tegen 
het plan gekeerd. Dat zij nu bak-

zeil moesten halen gaf voldoen-
de gesprekstof. Stam van de VVD 
ging het verst door HBB kiezers-
bedrog te verwijten. Zij vond het 
een onrechtmatige daad van het 
college. “Is dit nu de bestuurlijke 
vernieuwing die u voorstaat”, wil-
de ze wel kwijt. Boeder van het 
CDA wond zich vooral op over 
het feit dat gedurende het over-
leg tussen Hoorne en het college 
er geen enkele rapportage of ge-
spreksverslag was gedeeld met 
de raad. Schul (D66) was niet blij 
met de 20.000 euro die deze actie 
van het college had gekost. Ver-
der meende zij, dat de nu door 
het college geclaimde verbete-
ringen al waren toegezegd. “Het 
is gewoon oude wijn in nieuwe 
zakken”, vond zij. 
Romée Pameijer (PvdA), tegen-
stander van de bouw, vond 
het spijtig dat de appartemen-
ten geen sociale huurwoningen 
worden. Het laten aankomen op 
rechtszaken vond ook zij onver-
standig. Zij wilde de kleine win-
keliers niet lang in het ongewis-
se laten. GroenLinks blijft ook fer-

vent tegenstander van de bouw. 
Eric de Zeeuw zag in de lopen-
de zaak bij de Raad van State nog 
een laatste strohalm om de bouw 
alsnog te voorkomen. Mochten 
de indieners deze zaak winnen, 
dan begint het proces weer van 
vooraf aan. Hij vond wel dat door 
het plan even te bevriezen, de 
ontwikkelaar bereid was geweest 
concessies te doen. Volgens de 
oppositie lagen deze concessies 
al in 2016 vast. Valk (HBB) verde-
digde het nu genomen besluit. 
Het was nog boos dat het vori-
ge college in november 2017 niet 
bereid was het over de verkiezin-
gen heen te tillen. De claim van 
de ontwikkelaar van bijna 17 mil-
joen bestempelde hij als irreëel. 
HBB is en blijft tegen de bouw, 
maar zijn fractie ziet nu geen an-
dere mogelijkheid dan dit besluit 
te nemen.

Wethouder Van der Have kon niet 
anders dan vertellen hoe de vork 
in de steel zat. De ontwikkelaar 
was niet bereid een bouwplan te 
maken zonder supermarkt. Vol-

gens haar haalde het college ver-
beteringen binnen, zoals meer 
afstand tussen de winkel en de 
bestaande bouw. De uitrit van 
de garage verplaatsen naar het 
noorden, de appartementen krij-
gen een lift zodat ook ouderen er 
kunnen wonen. Het geheel wordt 
energie arm en gasloos gebouwd. 
De voorgevel gaat naar achteren 
zodat er op de stoep meer ruim-
te komt voor voetgangers en fiet-
sen. De uitstraling komt meer in 
overeenstemming met de al aan-
wezige bouw. Het dak krijgt zon-
nepanelen en de Vomar zal 1 % 
van de winst schenken ten be-
hoeve van verenigingen, evene-
menten en scholen.

Het college trekt het voorberei-
dingsbesluit in. De ontwikke-
laar ziet af van een rechtszaak 
en claim. Het wachten is nu op 
de uitslag van het beroep bij de 
RvS en het aanvragen van een 
omgevingsvergunning  door de 
ontwikkelaar. 

Eric van Westerloo

Heemstede kan terug kijken op een succesvol Italiaans week-
end op de Binnenweg en de Raadhuisstraat. Een goed idee 
om Heemstedenaren kennis te laten met het rijke en prachtige 
Italiaanse leven, dat toch wel uniek te noemen is. Intussen ben 
ik achter mijn laptop vanaf mijn vakantieadres in Italië aan het 
werk, op het balkon van het appartement. Tegenover is een 
appartementencomplex dat bewoond wordt door Italianen, 
voornamelijk uit de steden Turijn en Milaan, die hier in Diano 
Marina hun vakantieappartement dichtbij zee bezitten. Op de 
derde woonlaag woont een ouder stel uit Turijn. Zij nemen altijd 
hun hele hebben en houden mee naar Diano Marina. Hun stok-
oude Fiat Panda is altijd volgepropt met spullen, inclusief twee 
vogelkooitjes met zebravinkjes, die in vol ornaat op het balkon 
uitgestald worden. 

Op een dag kwamen ze met dit oude vehikel de parkeerplaats 
oprijden. Uit de open achterbak stak een bouwpakket van een 
stellingkast, die ze net hadden aangeschaft. De stellingkast 
werd naar boven gebracht en even later werd er door de man 
getimmerd en geschroefd dat het een lieve lust was. De vrouw 
bewoog intussen rustig heen en weer op haar schommelstoel 
op het balkon en bewonderde haar vogeltjes. Ineens stopte het 
timmeren. De deuren en ramen stonden open en de man haal-
de trots allerlei spullen uit de andere kamer, om de kast in te 
richten. Er kwamen allerlei delen van een servies en een bestek-
lade voorbij. Plotseling een hels kabaal, alsof het hele gebouw 
instortte. De stellingkast had het begeven, de laatste adem uit-
geblazen en was volledig in elkaar geklapt met servies en al. 
Binnen een bulderend gevloek in het Italiaans, met een water-
val van woorden die ik nog niet eerder gehoord had. Schutting-
taal in optima forma, die waarschijnlijk ook niet in het Italiaan-
se woordenboek terug te vinden is. De zebravinkjes schrokken 
zich een ongeluk, fladderden wild rond in hun kooitjes en ver-
loren menig veertje. De vrouw was geschrokken opgestaan en 
hief haar handen enige malen op naar de hemel en riep veront-
waardigd: “Madonna mia, che è succeso?” (Mijn Madonna, wat 
is er gebeurd?) Italianen tonen hun expressie van verbazing en 
verontwaardiging met mamma mia. Madonna mia echter drukt 
hun verontwaardiging of verbazing nog sterker uit. 

De volgende dag op de hoek van de straat de onfortuinlijke 
stellingkast, nog voorzien van de originele verpakking en het 
prijskaartje, gedumpt bij de vuilcontainers. Van het kastje weer 
terug naar de muur. Arrivederci.

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Van het kastje naar de muur

Introductie chakra’s in 
Centrum De Nieuwe Lente
Heemstede - Hoewel de kennis 
van de menselijke energiepun-
ten (Chakra’s) en energiebanen al 
meer dan twee duizend jaar oud 
is, blijkt dit ook in onze moderne 
westerse maatschappij nog ver-
rassend bruikbaar. Deze kennis is 
door de eeuwen heen (natuurlijk) 
aangepast aan de tijd en de dan 
geldende cultuur. Maar ook door 
onze westerse bril gezien, is het 
nog steeds een goed middel om 
disharmonie in lichaam en geest 
te herkennen. Het biedt  tevens 
de nodige handvatten om op ba-
sis hiervan weer beter in balans te 
komen. 
Op zaterdagochtend 13 oktober 
geven Marianne Mascini (Yoga-
docente) en Hans Hopman (ener-
getisch therapeut) in “De Nieuwe 
Lente”, centrum voor vitaliteit en 
gezondheid, een introductiele-
zing over de workshops “Chakra 
Filosofie in de dagelijkse praktijk”. 
In de maanden november tot en 
met maart wordt er een serie van 
vijf workshops gegeven om deze 
kennis verder uit te diepen. Naast 
en breed spectrum aan prakti-
sche oefeningen zal er aandacht 
worden besteed aan de theorie 

en de achtergronden en kun je 
zelf ervaren hoe je eventuele ver-
storingen en blokkades het beste 
kunt aanpakken. 
Tussen deze zaterdagochtenden 
zit een aantal weken, zodat de 
deelnemers zelf met de geboden 
oefeningen aan de slag kunnen. 
Oefeningen en achtergrondinfor-
matie staan helder beschreven in 
een syllabus. 
13 oktober 2018 Aanvang 11.00 
uur  Centrum “De Nieuwe Lente”, 
Raadhuisstraat 56a, Heemstede
kosten € 10,--.
Informatie en aanmelding bij:
hanshopman@xs4all.nl of:
info@yogaheemstede.nl.

HBC boekt een ruime 
overwinning op Bloemendaal
Heemstede - BVC Bloemen-
daal speelt alweer voor het acht-
ste seizoen in de derde klasse. 
Voor HBC was het zeven jaar ge-
leden dat het in deze (hogere) 
klasse uitkwam. Van Bloemen-
daal mocht je verwachten dat 
ze intussen weten wat er wordt 
gevraagd, dat viel zondag 30/9 
tegen. HBC startte fris van de 
lever in een hoog tempo. Indivi-
dueel en als collectief was HBC 
over de gehele wedstrijd bezien 

sterker dan Bloemendaal. Bin-
nen 10 minuten spelen kon HBC 
al vier corners nemen tegen Bloe-
mendaal niet één. Toch was, via 
een snelle counter, de eerste 
grote kans juist voor Bloemen-
daal. Na een snelle uitval werd 
Tim Joon teruggevloten. Hij 
stond oog in oog met doelman 
Verhage voorafgaand buitenspel. 
Er waren kansen voor HBC via Van 
Loon, op de lat, en Olfers kop-
bal, op de lijn gestopt. Een schot 

Extra feestelijke dierendag voor de 
Zebra-Zorgboerderij in Vogelenzang
Regio - De Zebra-Zorgboerde-
rij biedt van oorsprong dagbe-
steding aan kinderen en volwas-
senen met uiteenlopende beper-
kingen. Door een groei van acti-
viteiten is er dringend behoef-
te aan een aparte binnenruim-
te ontstaan. De Zebra-Zorgboer-
derij beschikt over een prachti-
ge groepsruimte met toiletgroep 
en keuken, maar het is belang-
rijk dat deze ruimte een veilige 
haven blijft voor deelnemers die 
zich van tijd tot tijd moeten kun-
nen terugtrekken om overprikke-
ling te voorkomen. Dankzij ruim-
hartige donaties start Stichting 
Zebra-Zorg een natuurproject 
dat voorziet in een natuurlokaal 
met kwalitatief hoogwaardig les-
materiaal, een rolstoeltoeganke-
lijke doe- en ontdekplek langs de 
sloot en een ooievaarsnest. Op 

dierendag, donderdag 4 oktober 
ontvangt Zebra-Zorg een aantal 
flinke cheques vanuit het Interna-
tional Neighbor of Choice project 
2018 van MSD Haarlem en van 
het IKC de Paradijsvogel en kin-
deropvangorganisatie Les Petit. 
Het Oranjefonds en de JC Ruigrok 
Stichting betalen ook mee aan dit 
mooie project. De bouw van het 
lokaal en de doe- en ontdekplek 
wordt op dit moment gepland, 
de eerste leskisten zijn aange-
schaft. Tijdens het overhandigen 
van de cheques zullen jongeren 
van de zorgboerderij en kinderen 
uit het dorp de eerste les- en spel-
materialen in gebruik nemen Ie-
dereen is in onze boomgaard tus-
sen 13.30 uur en 14.30 uur,  aan 
de Vogelenzangseweg 240 in Vo-
gelenzang. Meer informatie op:
www.zebrazorg.nl.

Foto: Eric van Westerloo

van Nigel Goes tikte doelman Van 
den Brink over de lat. Van den 
Brink had vrijwel hetzelfde te-
nue aan als de spelers van HBC. 
Dat scheidsrechter Peetoom dat 
zelf niet door had was vreemd. Na 
aandringen van de kant van HBC 
wisselde de keeper na 30 minu-
ten alsnog van kleding, om even 
later geblesseerd uit te vallen. 
Zijn vervanger Mick Bloemheu-
vel had geen leuke middag. Hij 
moest 4 doelpunten uit het net 
halen, al kon hij zelf weinig aan 
de tegentreffers doen. HBC had 
overwegend het beste van het 
spel. Nadat Jesse van Loon wat 
mogelijkheden onbenut had ge-
laten, was het na 35 minuten spe-
len toch raak voor hem, na een 
voorzet van De Bruijn.
Na de theepauze kwam Bloemen-
daal even sterk opzetten. Keeper 
Verhagen moest een aantal red-

dingen verrichten om zijn ploeg 
op de been te houden. Verdedi-
ger Steven Olfers kopte voor HBC 
de bevrijdende 0-2 binnen uit een 
voorzet van Vahle. Vahle was toch 
al op dreef deze zondag, want 
hij tekende zelf ook nog voor de 
0-3 en de 0-4, waarna de ingeval-
len Robin van de Linde de eind-
stand kon bepalen op 0-5. Een te-
rechte overwinning voor HBC, die 
met dit team nog een leuk sei-
zoen gaat doormaken. De reser-
vebank is gevuld met gelijkwaar-
dige spelers die niet onderdoen 
voor de 11 basisspelers. Bij bles-
sures of schorsingen nemen zij de 
posities moeiteloos over. 

Zondag 7 oktober om 14.00 uur 
speelt HBC thuis tegen mede pro-
movendus Zwanenburg. 

Eric van Westerloo
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D66 is blij dat met een nieuwe Vomar de Bin-
nenweg de impuls krijgt die ze nodig heeft. 
Het hele proces heeft de sfeer in de raad en 
het vertrouwen in de politiek en het open-
baar bestuur geen goed gedaan. We hebben 
er enerzijds begrip voor dat de coalitie haar 
kiezersbelofte wilde inlossen door te proberen 
deze ontwikkeling tegen te houden.  Maar de 
manier waarop verdient geen schoonheids-
prijs. Er zijn veel kosten gemaakt en er is grote 
onzekerheid voor veel mensen mee gemoeid. 
Bovendien heeft het veel ambtelijke inspan-
ningen gekost wat tot gevolg had dat dit col-
lege tot nog toe bijna geen plannen heeft ge-
maakt cq. besluiten heeft genomen of uitge-
voerd. Daarnaast vinden het niet juist dat de 
coalitie de inwoners wil laten geloven dat ze 
zo’n geweldige deal hebben gesloten.  

Want al die zogenaamde substantiële wijzi-
gingen in het plan die het college voor elkaar 
zou hebben gekregen zaten al in het bestaan-
de plan en tevens in een eerdere versie van het 
plan, te weten in de versie die de raad ook al 
eerder heeft gezien. U kunt die terugvinden in 
een memo die de toenmalige wethouder op 
14 oktober 2016 aan de raad heeft verstuurd. 

Een citaat daaruit: “Hoorne geeft bij dit schets-
plan nadrukkelijk aan dat dit het meest opti-
male plan is gegeven de randvoorwaarden, 
maar dat het nog afhankelijk is van een twee-
tal verwervingen.“

Na goedkeuring van het bestemmingsplan in 
november 2017 zijn deze panden verworven, 
de garages en het pand van Melzer. Daardoor 
is het nu mogelijk om de supermarkt compac-
ter te bouwen. Deze “substantiële verbete-
ring” komt dus niet uit de koker van het colle-
ge maar was een wens die Hoorne vastgoed al 
eerder geuit had. De oppervlakte in dat plan 
van 2016 is ongeveer gelijk aan die in het plan 
dat nu voor ligt. En ook de verdere afstand tot 
de achtertuinen stond al in die versie. Het hui-
dige plan (november 2017) zou sowieso zijn 
geoptimaliseerd omdat de panden inmiddels 
zijn verworven en optimalisatie mogelijk was. 
Niets nieuws onder de zon dus.

Overigens staat in het besluit dat de voorgevel 
twee meter naar achteren wordt opgescho-
ven”. Dit is niet waar, de voorgevel wordt 1 me-
ter naar achteren opgeschoven. 

Daarnaast staat in het bestaande bestem-
mingsplan dat vorig jaar is goedgekeurd: “ het 
nieuwe gebouw wordt zodanig ingepast qua 
massa en architectuur dat aangesloten wordt 
bij het totale straatbeeld van de Binnenweg”. 
Wat staat er in het nieuwe besluit? ‘De gevels 
zullen meer aansluiten bij de verschijnings-
vorm van de panden in de omgeving qua kor-
relgrootte en parcellering. Oftewel: het pand 
moet mooi ingepast worden in de Binnenweg. 
Ook niets nieuws.

“De supermarkt krijgt verder een sedum dak”. 
In het plan van afgelopen november is te le-
zen: “Het dak krijgt een natuurlijke en groe-
ne uitstraling door het toepassen van mos-se-
dum.” Ook weer niets nieuws.

Verder wordt er gesteld dat er een inpandige 
expeditieruimte kan worden gemaakt door-
dat garages en het pand van Melzer is aange-
kocht. Dat is onjuist. De expeditieruimte (zie 
pagina 9 van het plan uit 2017) zou al inpan-
dig zijn, zie het plan van vorig jaar.

De dynamische bebording: ook daar is al veel 
over gesproken bij de winkelvisie. Daar is nog 
in een commissie Ruimte op gewezen. Ook 
geen aanpassing dus.

Wat het maatschappelijk verantwoord on-
dernemen betreft: dat is allemaal prachtig en 
dat ondersteunen wij van harte, maar het is 
staand beleid van de Vomar en is niet dankzij 
de inbreng van het college nu ineens tot stand 
gekomen.

Kortom: D66 is blij dat de Vomar gebouwd kan 
worden omdat wij denken dat die een posi-
tieve bijdrage zal leveren aan de Binnenweg. 
Maar de coalitie moet zich niet op de borst 
kloppen. Deze wijzigingen aan het plan zijn 
oude wijn in nieuwe zakken, niet meer en niet 
minder.

LEZERSPOST POLITIEK
D66: Verbeteringen Vomar

zijn oude wijn in nieuwe zakken 

Wel vinden zij  dat het plan nu verbeterd is, 
met minder overlast en veiliger verkeer. Vorige 
week donderdag is de gemeenteraad akkoord 
gegaan. Afgelopen november stemde de ge-
meenteraad in met een nieuw bestemmings-
plan met alleen de steun van VVD, D66 en CDA. 
Dit plan maakt een grote Vomar met woning-
bouw en een ondergrondse parkeergarage 
mogelijk. HBB, GroenLinks en de PvdA stem-
den toen, met  argumenten, tegen de komst 
van een nieuwe Vomar tussen de Binnenweg 
en de Eikenlaan. Want een grote Vomar geeft 
overlast voor omwonenden, maakt het ver-
keer onveiliger, en vormt een te grote concur-
rent voor de speciaalzaken en andere super-
markten. HBB, GroenLinks en PvdA hebben al-
le mogelijkheden afgewogen. Het voorberei-
dingsbesluit van eind juni maakte daar ruim-
te voor. Hoorne Vastgoed was het niet eens 
met dat voorbereidingsbesluit, en diende een 
schadeclaim in.,  Het voorbereidingsbesluit 
zelf echterzorgt niet voor schade. Hoorne Vast-
goed heeft namelijk nog geen omgevingsver-
gunning aangevraagd en het bestemmings-
plan is nog niet onherroepelijk: bewoners en 
Deka Supermarkt hebben beroep aangete-
kend bij de Raad van State. Hoorne Vastgoed 
zorgde daarnaast met hun claim van eerst 7 

miljoen euro en daarna zelfs 17 miljoen euro, 
welke werd overgenomen door sommige po-
litieke partijen voor de nodige onrust. Dat die 
ongegrond is blijkt uit de inmiddels openbaar 
gemaakte adviezen. Het college heeft de afge-
lopen maanden niet stilgezeten. De mogelijk-
heden zijn verkend voor een geheel ander dan 
wel beter plan. Er is constructief gesproken 
met Hoorne Vastgoed. Nu Hoorne niet wilde 
afzien van de supermarkt heeft dat geleid tot 
enkele belangrijke wijzigingen, o.a.: een grote-
re afstand tot omliggende woningen, een vei-
liger uitrit van de parkeergarage naar de Bin-
nenweg, meer ruimte voor fi etsparkeren ,meer 
ruimte voor het winkelend publiek en gevels 
die beter aansluiten bij de bestaande gevels 
aan de Binnenweg. Afgelopen donderdag is 
het verbeterde plan voor de nieuwe Vomar 
goedgekeurd door de gemeenteraad. Ook 
HBB, GroenLinks en PvdA hebben nu voorge-
stemd. Tegenstemmen van dit nieuwe Vomar 
plan leverde teveel fi nanciële risico’s voor de  
gemeente op. Deze uitkomst is het maximaal 
haalbare zonder in een positie te komen van 
schadeclaims en (wellicht jarenlange) rechts-
zaken met alle risico’s van dien. HBB, Groen-
Links en PvdA zijn wel verheugd dat er nu een 
beslissing is over dit dossier.

LEZERSPOST POLITIEK
De coalitiepartijen HBB, GroenLinks en PvdA hebben 

zich altijd uitgesproken tegen een nieuwe Vomar

Heemstede - De winkelstraat 
even in de Italiaanse sferen. Ton 
van den Brink legde deze gezel-
ligheid vast met de fotocamera. 
Het leven is mooi - la vita è bella.

Bella Italia: la dolce vita

Wereldwinkel 40 jaar fairtrade 
cadeaus in Heemstede
Heemstede - Wereldwinkel 
Heemstede bestaat dit najaar 40 
jaar. 
In 1978 startte een actieve groep 
mensen in Heemstede  met de 
verkoop van koffi  e en kunstnij-
verheid in kerken en in de Appel-
kamer aan de Koediefslaan. 
De verkoop liep vanaf het begin 
goed. De ruimte werd te klein en 
het aantal mensen dat meehielp, 
groeide snel. Over een andere 
locatie, meer in de winkelstraat 
werd gedroomd. Na een aanvan-
kelijke start in een tijdelijk pand 
aan de Binnenweg, verhuisde de 
Wereldwinkel , die toen nog So-
lidariteitswinkel heette, naar de 
Raadhuisstraaat 29.
Naast levensmiddelen kwa-
men er steeds meer kunstnijver-
heidsproducten. De winkel werd 
steeds professioneler.  In de jaren 
90 werd het winkelpand ingrij-
pend veranderd. Gevel en interi-
eur werden gemoderniseerd en 
het magazijn vergroot. De naam 
wijzigde in Wereldwinkel.
Nog steeds draait de Wereldwin-
kel op de inzet van vrijwilligers. 
De doelstelling is nog altijd ‘eer-
lijke handel en een eerlijke prijs 
voor de producenten’. Het assor-

timent is inmiddels enorm ge-
groeid en helemaal aan onze hui-
dige smaak aangepast. Steeds 
meer klanten vinden hun ca-
deaus in de Wereldwinkel. Ook 
vanuit de regio vinden steeds 
meer mensen de weg naar de We-
reldwinkel in Heemstede.
Maandelijks kopen vrijwilligers 
de veelal handgemaakte fairtrade 
producten in bij verschillende im-
porteurs in Nederland. Deze im-
porteurs hebben de contacten 
met de producenten. De fairtrade 
ideologie is daarbij de leidraad. 
Fairtrade staat garant voor: een 
eerlijke prijs voor een eerlijk pro-
duct dat gemaakt is met respect 
voor mens en milieu. Door de 
langdurige handelsrelatie kun-
nen producenten beter investe-
ren in hun eigen toekomst. Dat is 
wat we ook na 40 jaar nog altijd 
willen. Wereldwinkel Heemstede 
blijft daarom steeds weer nieuwe 
opkomende bedrij� es in landen 
in Afrika, Midden en Zuid Ameri-
ka en Azië steunen. Door het ko-
pen van een fairtrade cadeau in 
de Wereldwinkel kun je het le-
ven van producenten in ontwik-
kelingslanden veranderen. 
Wereldwinkel Heemstede is ja-

rig Daarom trakteert zij de klan-
ten maar zeker ook de produ-
centen. In de actiemaanden ok-
tober en november krijgt u een 
fantastische korting op een groot 
deel van het assortiment. Natuur-
lijk hopen we voor de producen-
ten dat er extra omzet wordt ge-
draaid. Helpt u de Wereldwinkel 
helpen? Kom langs in de Wereld-
winkel en houd de aanbiedingen 
in de gaten.

Wereldwinkel Heemstede, Raad-
huisstraat 29, open dinsdag t/m 
zaterdag. Meer informatie op: 
www.wereldwinkelheemstede.nl.

ERA makelaars: Open Huizen Route op 6 oktober
Heemstede - Aanstaande zater-
dag, 6 oktober, kan er in het hele 
land tijdens de Open Huizen Rou-
te weer volop een kijkje worden 
genomen bij de deelnemers tus-
sen 11 en 15 uur. Iedereen is wel-
kom voor een kort bezoek. 
Heeft een kijker de klik met het 
huis, dan wordt er een vervolgaf-
spraak gemaakt voor een uitge-
breide bezichtiging op een ande-
re datum, met een makelaar.

ERA-makelaar George van den 
Putten legt uit waarom het zo 
belangrijk is voor huizenverko-
pers om mee te doen. “Natuur-

lijk is de woningmarkt op veel 
plaatsen krap en zijn er veel ge-
gadigden voor het gros van de 
huizen. Maar voor elke verkoper 
is het handiger om alle kijkers 
op dezelfde dag te krijgen. Een 
huis moet op zijn allerbest wor-
den getoond, dus alles moet spic 
en span zijn. Je wilt dan ook het 
liefst zoveel mogelijk mensen op 
dezelfde dag op bezoek krijgen. 
Alle bezichtigingen die daaruit 
volgen zijn dan van mensen die 
het huis al kort hebben gezien en 
dus serieuze interesse hebben. 
Dat is voor iedereen eff ectiever.” 
Al sinds 2000 organiseren ERA-

makelaars de Open Huizen Rou-
te. De Open Huizen Route vindt 
plaats in het hele land. U vindt de 
deelnemers op era.nl, op Funda.
nl en de eigen website vanden-
putten@era.nl Ze zijn te herken-
nen aan het OHR icoontje.
De meeste mensen bekijken 
meerdere huizen. Stel van tevo-
ren via Google Maps uw ideale 
route vast, zodat u zoveel moge-
lijk huizen kunt bekijken. Blijf niet 
lang; het gaat erom een eerste in-
druk te krijgen en als die eerste 
indruk goed is maakt u een af-
spraak met de verkopend make-
laar en uw eigen aankoopmake-

laar. Kijk voor tips op www.face-
book.com/ERAOpenHuizenRou-
te. ERA-makelaars zijn in Neder-
land actief in zo’n 130 plaatsen, 
maar wereldwijd in meer dan 35 
landen.”

Voor informatie over de wonin-
gen welke mee doen aan de 
Open Huizen Route of informa-
tie in het algemeen over aan- of 
verkoop kunt u contact opnemen 
met ons kantoor op telefoon-
nummer 023 – 528 54 12 of aan 
de Bronsteeweg 45 te Heemstede 
welke is geopend van 11.00 uur 
tot 15.00 uur.

Foto’s: Ton van den Brink

De oudheid in de Oudheid
Heemstede - Archeologen vin-
den nu resten van oude cultu-
ren, maar ook in de oudheid vond 
men resten van eerdere cultu-
ren en fossielen. Zo vertellen de 
Griekse schrijvers, dat in hun tijd 
botten gevonden werden, die 
men toeschreef aan helden uit 
de mythologie. Fossielen zijn mis-
schien de oorsprong van een aan-
tal mythische wezens als de griffi  -

oen, terwijl in een Nederlands hu-
nebed een hanger gemaakt van 
een fossiel, gevonden werd. Deze 
lezing gaat in op deze vondsten, 
die ons vertellen hoe men in de 
Oudheid tegen de Oudheid aan-
keek. Entree € 10,-. Op maandag 8 
oktober om 13.30 uur. WIJ Heem-
stede in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren: www.
wijheemstede.nl of tel.: 548 38 28.



Heemstede - Waar vindt u ze nog 
die winkeliers die zelf achter de 
toonbank staan en u vriendelij-
ke begroeten. Met een assorti-
ment dat ze nog zelf hebben uit-
gezocht. Veel winkeliers kennen 
hun klanten en klanten hun win-
kelier. Dat was de leukste straat 
van Nederland in 2013 en daar 
is een predicaat bijgekomen. De 
Raadhuisstraat en Binnenweg 
zijn nu tevens de vriendelijkste 
straten. Het is een ontmoetings-
plek voor iedereen. In het cen-
trum gebeurt het de hele dag 
door met gezellige drukte, de he-
le dag, ook in de avond. U blijft er 
op de hoogte van de laatste ont-
wikkelingen, u vindt er een uniek 
aanbod. Die kwaliteiten wil het 
WinkelCentrum, de vereniging 
van winkeliers, graag behouden 
en versterken. 

Daarom heeft een aantal onder-
nemers een visie ontwikkeld on-
der begeleiding van een profes-
sioneel onderzoekbureau WS-
SLWRKING. Een vooruitblik van 
de winkeliers waarbij het bu-
reau WSSLWRKING helpt om sa-

men problemen op te lossen en 
talenten te benutten. Waar zo-
veel mensen werken zijn ook zo-
veel wensen. Door die bij elkaar 
te brengen komt er een nieuw 
elan. Het enthousiasme is er,  
ideeën komen spontaan. Jennifer 

Schuurman met Michiel de Vos 
sturen dit proces, waar de deel-
nemers van de visiegroep, Hilde 
Slagter, Willem van Dam, Peter 
Van der Geest, Vincent van den 
Bosch, Arno Koek, Mariska Kap-
tein en Rogier Heijn, inmiddels 
alle vertrouwen hebben. Er wordt 
weer gepraat en gelachen, po-
sitief vergaderd met resultaten. 
Met de gastheer bakkerij Van 
Maanen is het heerlijk  ontspan-
nen vergaderen met de leden 
van WCH, WinkelCentrum Heem-
stede. Hier werd dinsdagavond 
gesproken over het Bloemencor-
so dat volgend jaar door de win-
kelstraten Raadhuisstraat en Bin-
nenweg rijdt. De presentatie van 
Heemsteedse sportclubs in de 

straat, Bella Italia, vaker muziek 
op straat, modeshows en een 
ludiek vervoermiddel in de 1,2 ki-
lometer straat. Natuurlijk blijven 
de Jaarmarkten, de Kerstmarkt 
en het Pietenpakhuis. Gratis 
WIFI in de straat, een pick-up 
point na sluitingstijden een bord 
met verwijzing waar je welke win-
kel kan vinden.
Wensen zijn er ook, een Kunst-
handel of Galerie, een Luxe Ca-
deauwinkel een Wijnbar en een  
Kookwinkel. Het blijft een vrien-
delijke winkelstraat, met een 
breed aanbod waar je met ple-
zier de beleving zoekt en vrien-
den maakt.

Ton van den Brink

4 oktober
  Dierendagconcert bij fa Heems, 
Havenstraat 49 Heemstede. 
17.30, 18.15 en 19u. Kom met 
je huisdier. Concert verzorgd 
door Pool Muziek en Stichting 
de Vrolijke Noot.

  Lezing Meine Pieter van Dijk 
over het succesverhaal van 
Ethiopië. Pauwehof, Wilhelmin-
aplein Heemstede. 20u. Geen 
entree/bijdrage welkom.

  Auteur Jaap Robben, 20.00 uur,  
te gast bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138, Heemstede. 
Toegang: €7,50. Reserveren: 
info@boekhandelblokker.nl of 
023-5282472.

  Informatieve avond over aan-
pak eenzaamheid bij WIJ 
Heemstede, De Luifel, om 
20.00 uur. Entree: €5,-. Opge-
ven via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

11 oktober
  Film & diner Doof kind (2017). 
Filmduur 72 min. WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Entree €18,-. Aan-
vang 16.00 uur. Reserveren : 
www.wijheemstede.nl of tel.: 
548 38 28.

5 oktober
  Nationale voorleeslunch 
voor senioren met Voorlees-
lunchverhaal van Yvonne 
Keuls. Bibliotheek Heemstede, 
Plein1, gratis toegankelijk: 
11.30–13.00 uur. Aanmelden 
gewenst, via klantenservice Bi-
bliotheek of www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

  Feestelijke opening Plein1, Ju-
lianaplein 1 Heemstede. Multi-
functioneel gebouw met oa Bi-
bliotheek Heemstede. Va. 13u.

5  en 6 oktober 
  Extra voorstellingen The Wo-
man in Black, Haarlemmerhout 
Theater, V Oldenbarnevelt-
laan 17, Haarlem. 20.15u. www.
haarlemmerhouttheater.nl.

12 oktober 
  Georgisch muziekgezelschap 
Dzmano zingt prachtige tradi-
tionele liederen over natuur, 
strijd en liefde. Locatie: Huis te 
Bennebroek. Aanvang: 19.30 
uur. Kaarten à 15 euro (incl. 
consumptie) via Sophia Pres-
burg via sophia.presburg@
gmail.com of 06 - 4187 0373.

6 oktober
  Kinderboekenschrijver Jozua 
Douglas bij Boekhandel Blok-
ker. Jozua Douglas schreef het 
Kinderboekenweekgeschenk 
2018 ‘De Eilandenruzie’. Om 
15.00 uur. Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 128, Heemstede.

▲

13 oktober
  Moord in de coulissen, stuk 
van Toneelgroep Vondel. In de 
Luifel, Herenweg 96, 20.15u. 
Kaarten: www.toneelgroep-
vondelhaarlem.nl.

7 oktober
  Wandeling Woestduin in Voge-
lenzang. 11u 12.30u. Vertrek-
punt: Parkeerterrein buiten-
plaats Leyduin. Reserveer op 
www.gaatumee.nl.

  Jubileumfeest GSV Internatio-
nale Dansgroep, GSV-gebouw 
a/d Fr. Schubertlaan 37, Heem-
stede. 11u. Info: mariettevan-
gelder@hotmail.nl of bij Riet 
van der Veldt, tel: 023-5611480.

  Grote vlooienmarkt, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 9.30-
16u. 2,50 entree, kinderen gra-
tis toegang. Info: 0229-244739 
of www.mikki.nl.

14 oktober
  Jubileumconcert vrouwen-
koor Elisabeth Bas, Doops-
gezinde Kerk Haarlem, Fran-
kestraat 24. 15u. Kaarten: 
www.elisabeth-bas.nl en via 
koorleden.

9 oktober
  Trefpunt-WIJ Lezing  Ilja Repin, 
de topschilder van Rusland. WIJ 
Heemstede in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede. Entree € 
5,-. Aanvang 13.30 uur. Reser-
veren: www.wijheemstede.nl 
of op tel.: 548 38 28.

10 oktober
  Lezing Plastic Soup Sur-
fer Merijn Tinga op colle-
ge Hageveld, Heemste-
de. va. 19.30u. Aanmelden: 
h.lankveld@heemstede.nl. 

  Een voorlichtingsbijeenkomst 
over babbeltrucs in de burger-
zaal van het raadhuis, Raad-
huisplein 1 in Heemstede, van 
14.00 tot 16.00 uur.

 
  Film: Call me by your name 
(2017). Aanvang 20.00 uur. 
Filmduur: 127 minuten.  Entree 
€ 7,-. Locatie: WIJ Heemste-
de in de Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede. Reserveren kan via 
www.wijheemstede.nl of op 
tel.: 548 38 28.

  Knutselclub (5 t/m 10 jaar), 
13.30 tot 15.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Molenwerf, 
Molenwerfslaan 11, Heemste-
de. Kosten: € 5,- per keer of een 
kaart voor 5x kost € 22,50. Aan-
melden: tel.: 548 38 28.  

TENTOONSTELLINGEN
T/m eind oktober

  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

10 3 oktober 2018

Vlooienmarkt Heemstede
Heemstede - Zondag 7 okto-
ber wordt er een grote rommel-
markt gehouden in  Sportcen-
trum Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 te Heemstede. 
In deze sportaccommodatie wis-
selen die dag weer vele gebruik-
te goederen, na het loven en bie-
den, van eigenaar. Het aanbod op 
een rommelmarkt is altijd divers 
en verrassend: van oude obliga-

ties tot een authentiek houtsnij-
werk of een leuk kledingstuk. De 
vlooienmarkt is open van 9.30 
tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt 2,50 euro (kinderen tot en 
met 11 jaar en onder begeleiding 
hebben vrij entree). 

Voor meer informatie of reserve-
ringen 0229-244739 of: 
www.mikki.nl.

Grensverleggend eten met duizend specerijen
Catering met migranten chef-koks
Heemstede - Mille Épices, een 
cateringformat brengt koks met 
een migratieverleden samen met 
liefhebbers van de multiculturele 
keuken.

Jacqueline Heerkens Thijssen, op-
gegroeid in Heemstede, was op 
vakantie in Marokko  waar zij een 
uitnodiging kreeg om bij een ge-
zin te komen eten. De Franse taal 
was geen probleem, want ze was 
tweetalig opgevoed met een half 
Franse moeder en  kon zij zich 
goed verstaanbaar maken. Wel 
handig als je in de keuken mee 
mag kijken hoe en wat er bereid 
wordt door de Moeder van de 
Marokkaanse keuken.

Men neme… mille épices, wel dui-
zend specerijen, veel potten met 
kruiden, specerijen en Jacqueline 
keek haar ogen uit. Eenmaal aan 
tafel genoot ze met twee vrien-
dinnen van het diner en dacht 
toen al: “dit is zo bijzonder, daar 
ga ik wat mee doen”. Ze ging wer-
ken bij een cateringbedrijf in Am-
sterdam, klassieke diners in het 
hogere segment en deed er veel 
ervaring op.
Er bleek in Amsterdam een 
groot aantal koks te zijn die af-
komstig  zijn uit het Midden- 
Oosten, Azië en Oost-Afrika. Die 
helpt zij nu op weg bij de orga-
nisatie van catering. Zij richt zich 
op het bedrijfsleven om die te  

laten proeven hoe de multicul-
turele samenleving smaakt. Hoe 
leuk is het om de Syrische keuken 
te proeven. Kan al vanaf 20 man 
tot wel 250 man toe. Onlangs had 
ze een evenement in de Melkweg 
met 250 personen en lekker! Daar  
kan je van elkaar leren, eten ver-
bindt immers en dat doe je juist 
bij eten.
Ze heeft inmiddels een website  
die handig is ingericht. Zie:
www.mille-epices.nl.

De koks hebben allemaal een ei-
gen profielpagina met hun op-
ties. U vindt er veel verschillen-

de keukens. Ze is nu op zoek naar  
een eigen keuken voor de pro-
ductie  waar cateraars in Amster-
dam terecht kunnen, samen kun-
nen koken en elkaar kunnen on-
dersteunen.

Met haar uitgebreide net-
werk moet dat gaan lukken 
om met haar koks het publiek 
te kunnen verwennen met die
onbekende maar zo lekkere dui-
zend specerijen, mille épices,  die 
ze inmiddels allemaal kent.
Eet smakelijk multicultureel.

Ton van den Brink 

Toekomst Winkelcentrum Raadhuisstraat Binnenweg
Inspirerend en comfortabel winkelen en ontmoeten

Schrijver Kinderboekenweekgeschenk 2018
Jozua Douglas bij Boekhandel Blokker
Heemstede - Tijdens de Kinder-
boekenweek brengt Jozua Doug-
las zaterdagmiddag 6 oktober om 
15.00 uur een bezoek aan boek-
handel Blokker, Binnenweg 138 
in Heemstede. 

Jozua heeft het kinderboeken-
weekgeschenk 2018 geschre-
ven: ‘De eilandenruzie’. Het the-
ma voor de Kinderboekenweek 

2018 is vriendschap. Jozua is ei-
genlijk een soort huisvriend van 
de boekhandel, want dit zal in-
middels de 5e of 6e keer zijn dat 
Jozua naar de boekhandel komt.
Wil je een handtekening? Vra-
gen stellen? Samen op de foto? 
Kom langs bij  Jozua, die bekend 
is als schrijver van o.a. De gruwe-
lijke generaal en De ongelooflijke 
Ravi Ravioli.

De eilandenruzie is  het los te le-
zen vervolg op De Gruwelijke ge-
neraal, De Ongelooflijke Ravi Ra-
violi en Operatie Pisang. Rosa en 
Fico, de kinderen van de knots-
gekke president Pablo Fernando 
van Costa Banana ontdekken in 
dit boek wat echte vriendschap 
betekent.
Kijk ook op:
www.jozuadouglas.com.

Bezinnings-
bijeenkomst 
oktober: “Laten 
we stil worden”
Regio - In oktober begint het Lec-
torium Rosicrucianum weer met 
haar maandelijkse bezinningsbij-
eenkomsten. Dit zijn korte verha-
len in de tempel van het Lectori-
um over verschillende levensthe-
ma’s die bedoeld zijn om momen-
ten van innerlijke stilte te creëren. 
Het onderwerp in oktober is ge-
heel gewijd aan dit thema: Stilte: 
”Wanneer de stilte een helende 
ruimte in het Hart kan innemen 
klinkt de boodschap vanuit een 
hoger levensveld in ons. De stil-
te vervult  het hart en opent haar 
voor de hogere geestelijke wer-
king uit een totaal ander levens-
veld, waar wij ook toe behoren. 
Om dat levensveld in ons waar te 
nemen zullen we het drukke da-
gelijkse levensveld in ons moeten 
verstillen”. Laat ons ingaan in de 
stilte van de tempel van het Gou-
den Rozenkruis tijdens deze be-
zinningsbijeenkomst.
www.rozenkruis.nl/haarlem.
Datum: dinsdag 16 oktober 
Aanvang: 20:00. Toegang: vrij.

Knutselclub
Heemstede - Een kussen 
om te knuffelen? Of om op 
te slapen? De knutselclub 
is er voor jongens en meis-
jes van 5 t/m 10 jaar. Iede-
re woensdag kunnen kin-
deren superleuke kunstwer-
ken maken van klei, papier, 
hout en stof, die vaak te ma-
ken hebben met de jaarge-
tijden of de feestdagen. De 
knutselclub is woensdag 10 
oktober van 13.30 tot 15.00 
uur bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf, Molenwerfslaan 
11, Heemstede. Kosten: € 5,- 
per keer of een kaart voor 5x 
kost € 22,50. Graag de kinde-
ren per keer aanmelden via 
tel.: 548 38 28. 
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Mugfest is het festival van de 
Groene Mug, de Haarlemse 
duurzaamheidscampagne. Tij-
dens het festival kun je van al-
les proeven, ontdekken en uit-
proberen op het gebied van 
duurzaamheid. En dat op twee 
prachtige plekken in Haarlem! 
Op zaterdag wordt de Haarlem-
mer Kweektuin omgetoverd tot 
een festivalterrein. En op zon-
dag gaat het festival verder op 
de Grote Markt met een duur-
zaamheidsmarkt. 

Swapfest
Op het festival ontdek je op een 
leuke manier wat je zelf allemaal 
kunt doen om je leven ‘groe-
ner’ te maken. Zo is er op za-
terdag in de Kweektuin een gro-
te kledingruilbeurs: Swapfest. 
Heb je nog een jurkje in de kast 
hangen dat je eigenlijk nooit 
draagt? Een paar schoenen dat 
eigenlijk toch net een maatje te 

klein bleek? Of zijn je kinderen 
uit hun kleren gegroeid? Breng 
de kledingstukken waar je vanaf 
wil mee en maak er iemand an-
ders blij mee!  

Workshops, theater, duur-
zaam verbouwen
Behalve kleding ruilen is er nog 
veel meer te doen in de Kweek-
tuin. Zo zijn er verschillende 
theatervoorstellingen voor kin-
deren, bijvoorbeeld van ver-
halenverteller Wijnand Stomp. 
Denk je erover om je huis duur-
zamer te maken maar weet je 
niet goed waar je moet begin-
nen? Laat je dan inspireren 
door mensen die je voor zijn ge-
gaan. Je kunt bijvoorbeeld vra-
gen stellen bij het Duurzaam-
heidsloket of aan de Huizendok-
ter (partner van de Huizenaan-
pak). Tijdens het Mugfest biedt 
de Huizenaanpak de kans om 
een eerste gratis woningcheck 

te doen (www.huizenaanpak.
nl). Ook kun je informatie krij-
gen over de duurzaamheidsle-
ning van de gemeente Haarlem. 

Duurzaamheidsmarkt
Op zondag gaat Mugfest ver-
der op de Grote Markt. Je kunt 
hier slenteren langs allerlei kra-
men met ‘groene’ producten. In 
grand café Brinkmann zijn zon-
dag verschillende lezingen. Het 
Haarlemse bedrijf Dopper pre-
senteert hier om 16.00 uur de 
documentaire ‘In search of the 
Changemaker’ van Sander van 
Weert. 

Meer weten?
Mugfest is op zaterdag van 
10.00 tot 16.00 uur in de Haar-
lemmer Kweektuin en op zon-
dag van 12.00 tot 17.00 uur op 
de Grote Markt. Kijk voor het 
hele programma op www.haar-
lem.nl/mugfest. 

Mugfest:
het groenste festival 

van Haarlem!
Op 6 en 7 oktober is het gratis festival Mugfest in Haarlem! 
Met muziek, workshops, theater, een kledingruilbeurs en 
lekker eten en drinken. 

SPECIAL PAINTS

Uw keuken functioneert nog prima maar 
mist de uitstraling van weleer? Door bijv. 
loslatende toplaag, kleur, schade e.d. 
Dan is dit misschien de oplossing!

Kijk op de website www.keukenspuiten.nl of bel 06 - 144 36 185

Uw keuken als nieuw!

voor na

Deze foto is aangeschaft op iStockphoto.com. Info over de licentie: www.istockphoto.com/nl/help/licenses.



De opgave van de energie-
transitie en het belang van 
samenwerken
Klimaatneutraal in 2050. Voor 
de regio’s IJmond en Zuid-Ken-
nemerland betekent dat er 
jaarlijks 3.000 woningen gere-
noveerd moeten worden. Dat 
zijn 250 huizen per maand. Bo-
vendien moeten op termijn al-
le woningen van het aardgas 
af. Een enorme opgave met 
een hoge urgentie. De vraag 
neemt in rap tempo toe en om 
die te kunnen beantwoorden 
is personeel nodig. “We spre-
ken dan ook niet meer van 
concurrentie. We moeten alle 
zeilen bijzetten om met elkaar 
de energietransitie mogelijk te 
maken.” Zo stelt Herman Schot-
man, projectleider van de Hui-
zenaanpak.

Twee jaar geleden zijn alle 
ondernemers in de bouw uit 
Heemstede aangeschreven. 
“Het bleek een enorme groep 
te zijn en zo kwamen we er-
achter dat alles wat je zou wil-
len doen aan je huis, binnen 
de gemeentegrenzen te vin-
den is. Dat is best uniek voor 
zo’n kleine gemeente. Dat zijn 
kansen.” Zo vertelt Dick Roelof-
sen, één van de oprichters van 
HeemSteeds Duurzamer.

HeemSteeds Duurzamer
HeemSteeds Duurzamer Wo-
nen is een groep met bouwon-
dernemers, die al geruime tijd 
samenwerken om de gebouw-
de omgeving in Heemstede 
e.o. te verduurzamen. Graag 
diepen we onze kennis nog 
verder uit en dat hopen we te 
vinden in de samenwerking 
met de Huizenaanpak.” Aldus 
de voorzitter van HeemSteeds 
Duurzamer.

Samen naar aardgasvrij
Gezamenlijk op zoek naar een  
nieuwe manier om aardgas-
vrij te wonen is één van de ro-
de draden in de samenwer-
king tussen de Huizenaanpak 
en HeemSteeds duurzamer. 
Inwoners willen graag weten 
wat er in de wijk gaat gebeu-
ren voordat zij investeren in 
verduurzaming van hun wo-
ning. “Ik hoop dan ook dat de-
ze samenwerking leidt tot op-
lossingen en daarmee een 
enorme boost geeft aan de 
versnelling van de verduurza-
ming van woningen.” Vertelt 
wethouder Annelies van der 
Have.

Meer informatie op: 
www.heemsteedsduurzamer.
nl/ of www.huizenaanpak.nl 

aardgasvrij
(HeemSteeds Duurzamer en de Huizenaanpak)

Samen naar wonen

Foto: Kim Nooij

Op vrijdag 14 september werd – in aanwezigheid van wethouder Annelies van der 
Have – de samenwerking tussen HeemSteeds Duurzamer en de Huizenaanpak 
o�  cieel vastgelegd.

✓ Voor al uw stoffeerwerk
✓ Showroom vol meubel-,    
    gordijn- en tapijtstalen
✓ Gespecialiseerd in leer

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70

www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

Uitgeest
DIJKSTRA

Hoorne 8a, tel. 0251-31 72 70, www.stoffeerderij-dijkstra.nl

Geopend maandag t/m vrijdag van 
8.00-17.00 uur, donderdagavond 
op afspraak.

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef

Industrieterrein ‘ DeWeidjes’
Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

Haardenspecialist De Schouw
Lamoraalweg 69 | 1934 CC Egmond a/d Hoef | Industrieterrein ‘ De Weidjes’

Telefoon 072- 506 41 33 | www.deschouwhaarden.nl

openingstijden: di. t/m vr. 10.00 tot 17.00 en za. 10.00 tot 16.00 uur

Schouwen – Haarden - Kachels

NU
SPECIALE

AANBIEDING
van 1695,-

voor 1450,-
Zolang de 

voorraad strekt

M A A K  V A N  J E  H U I S  J O U W  D R O O M H U I S !



opgeruimd
Zo wordt opruimen wél leuk
Een opgeruimd huis, is een opgeruimd hoofd, wordt wel eens gezegd. En dat is ook zo. Want als 
alles een vaste plek heeft, je kasten er netjes uitzien en je niet steeds bergen spullen hoeft te ver-

plaatsen als je iets zoekt, geeft dat rust en heb je tijd voor an-
dere dingen. Léuke dingen. Het is de kunst om de ruimtes 
in je huis goed in te delen en je ook echt aan die indeling te 
houden. Deze handige tips, helpen je alvast op weg naar een 
opgeruimd huis waar je trots op kunt zijn.

Vuile was uit het zicht
Iedereen wordt vrolijk van een stapel netjes opgevouwen 
schoon wasgoed. Maar de vuile was houden we liever voor 
onszelf. Met een wasmand met een deksel erop ben je al heel 
goed op weg. Maar nog liever kies je voor een volledig weg-
gewerkte wasmand. Doe de kastdeur dicht en je badkamer is 
weer een plaatje.

Een schoenen-
kast als in ‘Sex 
and the city’
De tijd dat schoe-
nen een noodza-
kelijk kwaad wa-
ren, is al lang voor-
bij. Schoenen zijn 
mooi, tijdloos en 
een aanwinst voor 

je garderobe. En denk niet alleen aan dames met hun 
verzameling pumps. Nee, ook mannen kunnen er tegen-
woordig wat van. Voor een werkdag hebben ze nu een-
maal Van Bommels nodig en in hun vrije tijd willen man-
nen graag kunnen kiezen uit hun verzameling sneakers. 
De mooie exemplaren onderin je kast wegzetten is hart-
stikke zonde, want daar zijn ze veel te mooi voor. Stal 
ze eens uit in een mooie vitrinekast. Het staat leuk en je 
weet je favoriete schoenen altijd snel te vinden.

Met deze tips is je huis binnen een handomdraai
Iedereen heeft wel zo’n vriend of vriendin, waarvan het huis er altijd uitziet 
om door een ringetje te halen. Bij hen nooit rondslingerende rommel en zelfs 
de voorraadkast is een lust voor het oog. Vraag jij je ook altijd af hoe ze het 
voor elkaar krijgen?

Opberglades onder het bed
We hebben al eens eerder een artikel geschre-
ven over ruimtebesparende opbergmogelijk-
heden voor de loze ruimtes in je huis. Een bed 
heeft negen van de tien keer ruimte eronder. En 
het is hartstikke zonde om die ruimte niet goed 
te benutten. Hiermee heb je de rondslingeren-      
   de schoenen, games en sportkleding   
      van je dwarse puber heel snel opgeruimd.

Heb je lef en hou je wel van 
iets geks in je interieur? 

Dan is deze boekenboom 
een superleukidee!

beeld: Family Fever

Ook te vinden in 
vestiging Uitgeest:

Rijksstraatweg 586
2026 RB Haarlem 
T 023 537 21 81

info@smitskeukens.nl

Geesterweg 10
1911 NB Uitgeest 
(recht tegenover de molen)
T 0251 31 18 80
www.smitskeukens.nl

Specialist in keukenrenovatie
WIJ KIJKEN VERDER DAN ONZE NEUS LANG IS

Wij leveren graag de meest mooie en nieuwe keukens, maar soms is het raadzaam om verder te 
kijken en uw bestaande keuken te renoveren. Dit betekent een minder grote investering en toch 
een nieuwe keuken. Wij zijn ook de specialist op het gebied van keukenrenovatie en beschikken 
over vakmensen met veel ervaring. U kunt rekenen op een plan dat dan helemaal is toegespitst 
op uw situatie.

Daarnaast kan het ook een ‘groene keus’ zijn. Wist u bijvoorbeeld dat het vervangen van een koelkast 
van 10 jaar oud een energie besparing kan opleveren van wel 50%.

GLASHELDERE PRIJZEN – GEEN SCHIJNKORTINGEN

ONMIDDELLIJK DE BESTE PRIJS , ZONDER ONDERHANDELINGEN

COMPLETE OFFERTE, INCL. PRIJS MEENEMEN.

Together we Create

Uitgeroepen tot beste 
keukenzaak van Noord-Holland
                                                        

                   (Blad Elsevier-Retail)

*vraag naar de voorwaarden.

• VERBOUWINGEN

• SLOOPWERK

• LOODGIETERSWERK

• WANDAFWERKING

• ELEKTRAWERK

 van slopen
 tot koken
       pakket

*€ 2249,-

B I N N E N W E G  8 9  9 1  |  H E E M S T E D E  |  T  0 2 3  5 2 8  6 4  7 9  |  W W W. H O M E M A D E B Y - R E E . N L

BEN JIJ AL THUIS?
De herfst is begonnen. Dit betekent dat het de 

hoogste tijd is om ons interieur te vullen met een 

mooie mix van rijke sto�en en warme kleuren. 

In onze nieuwste editie van de Home Made By 

Stijlgids vind je meer dan genoeg inspiratie om dit 

najaar van jouw huis een persoonlijk thuis te maken.

Vraag onze GRATIS Stijlgids aan:
www.homemadeby-ree.nl/gratisstijlgids



Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 3 oktober 2018

Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vrijdag 5 oktober 
Feestelijke opening multifunctioneel 
gebouw Plein1
Op vrijdag 5 oktober 2018 tussen 13.00 en 
17.30 uur zijn Heemstedenaren en andere 
belangstellenden van harte welkom bij 
de feestelijke opening van Plein1 aan het 
Julianaplein 1. 

Tot 16.00 uur vinden er doorlopend 
presentaties en demonstraties plaats door 
de samenwerkende partners in Plein1. Dit 
zijn: bibliotheek Zuid-Kennemerland, politie, 
Kennemerhart, Kinderopvang Op Stoom, 
Roads, RIBW, WIJ Heemstede en de Drive 
(onderdeel van De Zorgspecialist). 

Bezoekers kunnen het hele gebouw bekijken. 
De vrijwilligers die als gastvrouw/gastheer 
optreden in Plein1 zijn uiteraard ook aanwezig 
om uitleg te geven over het gebouw en alle 
activiteiten.
Tussen 16.00 en 16.30 uur verrichten 
wethouder Sjaak Struijf en oud-wethouder 
Christa Kuiper de feestelijke 
openingshandeling.

Fiep-bus 5 oktober 2018 van 
12.00 tot 17.30 uur bij Plein1
De ‘Fiep-bus’ is een Engelse dubbeldekker 

waarin kinderen naar hartenlust kunnen 
spelen. Op de benedenverdieping kunnen de 
jongsten (3-8 jaar) op avontuur in een doolhof 
in de wereld van Fiep Westendorp, de tekenaar 
van Jip & Janneke, Pim & Pom en Pluk van 
de Petteflet. Op de bovenverdieping kunnen 
kinderen spelen met verschillende interactieve 
apps, knutselen en kleuren. (De bus is gemaakt 
ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van 
Fiep Westendorp in 2016).

Bekijk het uitgebreide programma van deze 
dag op www.heemstede.nl (onder Nieuws).

Woensdag 10 oktober: 
Dag van de 
Duurzaamheid
Uitgelicht: Presentatie docu�lm 
over Plastic soup

We vertonen ’s avonds de docufilm ‘From 
Source to Sea’ van Plastic Soup Surfer Merijn 
Tinga in de aula van College Hageveld. Je 
bent welkom vanaf 18.30 uur. Merijn leidt de 
docufilm zelf in.

Luister naar het verhaal van Merijn en 
bedenk wat je zelf kunt doen om minder 
plastic te gebruiken. Voor meer informatie 
en tickets: kijk op Facebook en Instagram 
Duurzaam Heemstede of stuur een mailtje 
naar h.lankveld@heemstede.nl.

Woensdag 10 oktober
Voorlichtingsbijeenkomst over 
babbeltrucs
Diefstal door een ‘babbeltruc’ komt steeds 
vaker voor: onbekenden bellen bij u aan 
en gebruiken een mooie smoes om binnen 
te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en 
andere waardevolle bezittingen. Hoe kunt 
u zo’n babbeltruc aan de deur herkennen 
en vooral: hoe kunt u voorkomen 
slachto�er te worden?

De gemeente Heemstede organiseert 
samen met de politie woensdag 

10 oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
een voorlichtingsbijeenkomst over 
babbeltrucs. Twee politieagenten in opleiding 
hebben onderzoek gedaan in een buurt in 
Heemstede naar dit onderwerp. Ze hebben 
veel gesprekken gevoerd met inwoners en 
werden met open armen ontvangen. 
Niemand vroeg om legitimatie. Genoeg 
aanleiding om op interactieve wijze 
voorlichting te geven over diefstal aan de deur. 
Naast de voorlichting is er ruimte voor vragen 

en is er een kleine informatiemarkt. 
Vanaf 13.45 uur staat de koffie/thee klaar en 
om 14.00 uur opent de burgemeester de 
bijeenkomst in de burgerzaal van het raadhuis, 
Raadhuisplein 1 in Heemstede.

In deze uitgave:

- Koopstromen-
 onderzoek
- Heemstedeloop 
 28 oktober



Doe mee aan onderzoek naar 
koopgedrag in de Randstad
Net zoals in 2016 krijgen ook dit jaar 
een aantal inwoners van Heemstede een 
enquête over hun koopgedrag. Wilt u 
meedoen maar heeft u geen uitnodiging 
ontvangen? Vul de vragenlijst dan in via 
www.startvragenlijst.nl/kso2018 
De informatie kan helpen bij het 
gezond en aantrekkelijk houden van de 
winkelgebieden in Heemstede. Het is 
daarom van belang – voor gemeente én 
winkeliers – dat zoveel mogelijk mensen in 
Heemstede de online vragenlijst invullen. 
Onder alle deelnemers van het onderzoek 
worden 50 cadeaubonnen van €25 verloot. 

Waar winkelt u?
Doet u uw dagelijkse boodschappen dicht bij 
huis of gaat u hiervoor naar een andere plaats? 
Waar gaat u heen als u bijvoorbeeld kleding en 
schoenen koopt? Hoe vaak koopt u online? En 
hoe tevreden bent u over het winkelaanbod bij 
u in de buurt? De enquête brengt voor de hele 
Randstad deze informatie in beeld. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek 
van de Provincies Noord-Holland, Utrecht en 
Zuid-Holland. Ook de gemeente Heemstede 
neemt deel aan het onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O 
Research. 

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.kso2018.nl 
Mailen kan naar info@kso2018.nl 
Mede namens de winkeliers alvast dank voor 
uw medewerking!

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Havenstraat 49, het plaatsen van een 

elektra buitenkast tegen de achtergevel ten 
behoeve van de zonnestroominstallatie, 
wabonummer 329459, ontvangen 14 
september 2018, reguliere procedure

- Timorstraat 61, het plaatsen van een 
dakopbouw en een dakkapel op het 
voorgeveldakvlak, wabonummer 329566, 
ontvangen 15 september 2018, reguliere 
procedure

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Camplaan 18, het dichtzetten van een 

overkappnig en uitbreiden/verbouwen 
hoofdgebouw, wabonummer 320642, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Groenendaalkade 2, wijzigen aanzicht 
woning, maken dakopbouw op bestaande 
aanbouw achterzijde, wabonummer 
301199, verzonden 27 september 2018, 
reguliere procedure

- Joke Smitlaan 7, het plaatsen van een 
dakkapel op het achtergeveldakvlak, 

wabonummer 300704, verzonden 25 
september 2018, reguliere procedure

- Kerklaan 74, het plaatsen van een 
fietsenoverkapping, wabonummer 327007, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Strawinskylaan 2, het plaatsen van een raam 
in de voorgevel, wabonummer 327701, 
verzonden 27 september 2018, reguliere 
procedure

- Zandvoortselaan 153, het schilderen van de 
perronkappen van het station Heemstede-
Aerdenhout, verzonden 27 september 2018, 
reguliere procedure

- Zomerlaan 28, het kappen van een catalpa 
boom, verzonden 28 september 2018, 
reguliere procedure

- Zomerlaan 17B, het plaatsen van 2 
dakkapellen en wijzigen kozijnen in de voor, 
zij- en achtergevel, wabonummer 322164, 
ontvangen 20 augustus 2018, reguliere 
procedure

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

Voornemen verlenen 
omgevingsvergunning voor afwijken 
bestemmingsplan
- Achterweg 19, het vervangen van een 

bestaande kapconstructie voor een grotere 
bij de Pauwehof, wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018, reguliere 
procedure

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

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
- Achterweg 19, het vervangen van een 

bestaande kapconstructie voor een grotere 
bij de Pauwehof, wabonummer 322312, 
ontvangen 21 augustus 2018, reguliere 
procedure

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

Op 26 september 2018 heeft de burgemeester 
besloten, op grond van artikel 2:25 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening, een 
vergunning te verlenen aan Sportsupport voor 
het houden van een hardloopevenement op 
28 oktober 2018 van 10.00 tot 15.00 uur.
Ook is, volgens artikel 17 van de 
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake 
het wegverkeer, toestemming gegeven 
de onderstaande straten af te sluiten op 
genoemde tijden.

- De Sportparklaan vanaf Javalaan/Meerweg 
t/m kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan 
van ca. 09.00 tot ca. 14.00 uur

- De Glipper Dreef (ter hoogte van de 
Sportparklaan) in noordelijke richting van 
ca. 11.05 tot ca. 11.15 uur

- Kruispunt Glipper Dreef/Sportparklaan in 
beide richtingen van ca. 12.05 tot ca. 12.15 
uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 uur

- De Glipper Dreef, in zuidelijke richting, ter 
hoogte van Sportparklaan/Glipper Dreef tot 
en met hoek Bosbeeklaan van ca. 12.05 tot 
ca. 12.15 uur en van ca. 13.05 tot ca. 13.15 
uur

- De Bosbeeklaan en Burg. Van Rappardlaan 
van ca. 12.15 tot ca. 13.50 uur

- Oudemanslaan, Hugo de Vriesplein, 
Clusiuslaan, Ritzema Boskade en 
Burgemeester van Doornkade van ca. 12.30 
tot ca. 14.00 uur

- De Vrijheidsdreef van ca. 12.45 tot ca. 14.20 
uur

- Het kruispunt Groenendaalkade/Molenlaan/
Herfstlaan/Burgemeester van Rappardlaan 
van ca. 12.50 tot ca. 14.20 uur

- Het kruispunt Herfstlaan/Valkenburgerlaan/
Voorweg van ca. 13.00 tot ca. 14.20 uur

De Voorweg, Achterweg, Meerweg en Meer en 
Boslaan zijn tussen ca. 10.30 en ca. 14.00 uur 
slecht bereikbaar in verband met hardlopers 
in de straten. In de Van Merlenlaan gaan de 
hardlopers over het fiets-/voetpad tot aan de 
Vrijheidsdreef en wordt de rijweg van de Van 
Merlenlaan van het fietspad afgescheiden 
door rood/wit lint. Waar het parcours van 
de Heemstede Loop wegen kruist wordt 
het verkeer (tijdelijk) tegengehouden door 
verkeersregelaars en waar mogelijk wordt het 
verkeer doorgelaten.
Neem voor meer informatie contact op met 
de afdeling Algemene & Juridische Zaken, 
telefoonnummer 023-5485607.

Heemstede Loop 
op 28 oktober 2018

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

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

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart 
met vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u een 
bezwaarschrift sturen aan college van burgemeester en 
wethouders, Postbus 352 2100 AJ Heemstede. Zorgt u 
ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken na 
de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u dat 
wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist. In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een bezwaarschrift bij ons heeft 
ingediend. De rechter beslist dan of er gewacht moet 
worden met de uitvoering van ons besluit. U betaalt 
kosten aan de rechtbank als u vraagt om een voorlopige 
voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of digitaal om 
een voorlopige voorziening vragen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening 
  (DigiD) nodig. Stuur altijd een kopie van uw 
  bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep 
gaan bij de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor 
dat u uw beroepschrift indient binnen 6 weken na de 
verzenddatum van het besluit. In uw beroepschrift zet u in 
elk geval:

- uw naam en adres;
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft;
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit);
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit;
- uw handtekening.
 
U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
Per post: Rechtbank Noord-Holland, Sectie 
  Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
Digitaal: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht 
  U heeft hiervoor een digitale handtekening  
  (DigiD) nodig.
 
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank Noord-
Holland nadat u eerst een beroepschrift heeft ingediend. 
Zie verder onder het kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij 
‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’.

Verwijderd vaartuig havenstraat
In onze publicatie van 29 augustus hebben wij 
de verwijdering aangekondigd van:
- Een witte polyester boot ter hoogte van 

havenstraat nummer 61
Bovengenoemd vaartuig is op 21 september 

2018 in opdracht van het college van 
burgemeester en wethouders verwijderd en 
opgeslagen voor een periode van maximaal 
13 weken na verwijdering. Binnen deze 
periode kan de eigenaar zich melden bij 

bureau Handhaving en vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. 
Hebt u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Van donderdag 4 oktober 2018 van 06.00 
uur tot 07.00 uur en 19.00 uur tot 00.00 uur. 
Vrijdag 5 oktober 2018 van 00.00 uur tot 07.00 
uur  worden werkzaamheden verricht aan 
de Ankerkade 35 t/m 61 (oneven). Volgens 
artikel 8.3 lid 1 Bouwbesluit 2012 moeten 
de werkzaamheden op werkdagen en op 

zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur worden 
uitgevoerd.
Wij hebben besloten op grond van artikel 
8.3 lid 3 Bouwbesluit 2012 ontheffing 
te verlenen van het verbod buiten deze 
werktijden bedrijfsmatig werkzaamheden 
te verrichten. Dit voor bovengenoemde 

periode en werktijden. De werkzaamheden 
zijn noodzakelijk. Door de werkzaamheden op 
genoemde tijden uit te voeren wordt grote 
verkeershinder voorkomen. Belanghebbenden 
kunnen bezwaar maken tegen dit besluit. Het 
besluit is verzonden op 1 oktober 2018.

Onthe�ng van werktijdenregeling bouwbesluit ten 
behoeve van werkzaamheden aan de Ankerkade 
35 t/m 61 (oneven)




