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Wethouder onder de indruk van prestaties

Dit zijn de damkampioenen
van de Bosch en Hovenschool
Heemstede - Woensdagmiddag 10 oktober organiseerde damclub Heemstede het
kampioenschap voor teams
(viertallen) van het basisonderwijs in de Princehof aan
de Glipperweg. Elf teams
hadden zich aangemeld.
Het was al snel duidelijk dat het
net als in 2006 tussen de pupillenteams van de Bosch en Hovenschool, de Willinkschool
(Bennebroek) en het welpenteam van de Ark zou gaan. Wat
werd er gestreden door de 44
kinderen! Er werd dan ook veel
van de kinderen gevergd, die

zich over maar liefst 11 ronden
met elkaar moesten meten op
het dambord. Slagzetjes werden uitgehaald, trukendozen
geopend en er was één jongen
(van de Bosch en Hovenschool)
die in een misschien wel gewonnen stand remise aanbood
om de zege voor zijn team veilig
te stellen. Uiteindelijk kwam het
pupillenteam van Bosch en Hoven net als vorig jaar weer naar
boven drijven als het allersterkste. Het wist alle ronden te winnen en Maurits Heitkönig, Hugo
Korthals Altes, Roeland Heitkönig en Marius van de Bend werden dus overtuigend kampioen.
De Willinkschool, die de naam
van sterke damschool heeft te
verdedigen, werd tweede. Dat
pupillenteam, bestaande uit Sam
Voorwalt, Daan Swets, Mitchel

Koel en Bart van Saase, verloor
alleen van de Bosch en Hovenschool en won verder alle andere ronden. Ook de Ark kan zeer
trots zijn op het team van Olivier
Verhagen, Fabian Kossen, Emma Odink en Joris Veen. Dit is
een welpenteam met spelertjes
uit groep 5, een paar jaar jonger dan de pupillen van Bosch
en Hoven school en de Willinkschool. Zij wisten door alleen
maar te verliezen van de pupillenteams (groep 7 en 8) van
Bosch en Hoven en de Willinkschool en alle andere ronden te
winnen op de derde plaats beslag te leggen, maar ook zij zijn
kampioenen: welpenkampioen
van Heemstede. De zichtbaar
van al dat damgeweld genietende wethouder Sjaak Struijf deelde de prijzen uit en huldigde de
kampioenen. Een zeer geslaagd
kampioenschap.
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DIER VAN DE WEEK






Heemstede – In het huis
van Inge van der Aart is het
pais en vree, zeker als het
aan de honden ligt.

Het zwarte labradorteefje heet
Ayla, haar grote bruine vriend
wordt Timber genoemd en de
blonde hond is Jelle.

Volgens Inge kan dit ‘gekleurde trio’ het prima met elkaar vinden en deelt het drietal zelfs een bot: daar vecht je
toch niet om, dat deel je! Het
drietal maakt graag kennis met
de lezers van de Heemsteder:

Heeft u ook een leuke
dierenfoto? Mail die naar
redactie@heemsteder.nl of
stuur de foto per post naar
het redactiekantoor aan
de Camplaan 35, 2103 GV
Heemstede.
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Kunstenaars in voormalig Nova College

Heemstede + Bennebroek
Haarlem-Zuid

‘De School’ staat
bol van creativiteit
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Heemstede – Het gebouw van het voormalige Nova College
aan de Ir. Lelylaan in Heemstede ligt er voor het oog verlaten
bij. Afgezien van het kinderdagverblijf Rozemarijn voor kinderen met een verstandelijke beperking lijkt het pand leeg. Niets
is echter minder waar, want sinds november 2006 is er op
deze plek een bolwerk van kunst en creativiteit gecreëerd. In
samenwerking met Elan Wonen en Pathos projectontwikkeling wordt onderdak geboden aan zo’n 30 kunstenaars onder
de naam ‘de school’. Volgens een voorlopige planning kunnen
zij nog minimaal een jaar gebruik maken van het gebouw tot
er een definitief besluit is genomen over de toekomst van de
school.
De kunstenaars, allen afkomstig
uit Heemstede en omgeving,
werken onafhankelijk van elkaar.
Hen is de mogelijkheid geboden
een lokaal te huren en als atelier
te gebruiken. Er is een grote diversiteit van ambachten. Naast
een aantal schilders en tekenaars is er een etsatelier. Verder
huizen er twee beeldhouwster,
een boekbindster, een fotograaf
en een scenarioschrijver. Samen
delen ze een keuken die tevens
fungeert als koffiehoek.
Juist die verscheidenheid aan
kunstvormen werkt erg inspirerend, volgens boekbindster Maruth Altena. Zij heeft haar intrek
genomen in het kantoor naast
de keuken en legt de laatste
hand aan de restauratie van een
oud kookboek. Schilderes Anneke Dunk deelt haar atelier met
een collega. Zij vindt het een
voordeel dat het gebouw ruim
en licht is. “Je kunt hier zo lekker rustig werken. En hoewel iedereen individueel opereert, heb
je echt iets aan elkaar. Je kunt
ideeën opdoen bij je collega’s. Ik
ben er erg tevreden mee.”
Schilder/tekenaar Ralph de
Jongh besteedt van iedereen de
meeste tijd in het schoolgebouw.
De Jongh: ”Het was aanvankelijk even zoeken naar een ritme,
maar nu zit ik hier hele dagen te
werken. Het is wel eens moeilijk
om te stoppen aan het einde van
de dag.” Het atelier van Maarten
van der Duin maakt een opvallend opgeruimde indruk. Niet
zo vreemd overigens, want deze
scenarioschrijver heeft genoeg
aan een computer om zijn werk
te kunnen uitvoeren. Succesvol
kun je hem al noemen, want hij
is genomineerd voor een prijs in
Cannes voor het scenario van
een televisieprogramma voor
kinderen. Beeldhouwster Gerda
Ferwerda-Tromp heeft steevast
een stofzuiger binnen handbereik. Haar atelier grenst aan de
studio annex doka van fotograaf
Har Fris.

Kunstenaar Gijsbert Lameijer
bezet het grootste en meest
zonnige ‘lokaal’ van de school.
Hij heeft uitzicht op de grazende
geiten in het weiland. Voor het
raam heeft hij een comfortabele fauteuil geplaatst. Lameijer:
“Vaak zit ik hier na te denken
met een lekker cd’tje op. Meestal werk ik pas als de zon niet zo
fel meer naar binnen schijnt. Op
een van zijn schilderijen prijkt
het object dat de architect van
de school bovenop het gebouw
heeft geplaatst. Lameijer kijkt er
op uit vanuit zijn atelier. “Geen
idee of het een functie heeft gehad. Ik denk het niet.”
De Kunstlijn
Hoewel de school al een jaar in
gebruik is door de kunstenaars,
is er nog geen officiële opening
geweest. Die gelegenheid doet
zich binnenkort voor tijdens het
weekend van De Kunstlijn op 3
en 4 november. De meeste kunstenaars nemen deel aan deze
jaarlijks terugkerende kunstmanifestatie. Jeannette de Bruin
is een van de schilders die hun
werk zullen tentoonstellen. Zij is
niet alleen te zien in het schoolgebouw, maar exposeert ook
in kringloopwinkel de Schalm
in Haarlem. Speciaal voor de
Kunstlijn heeft zij een hoeveelheid afgedankte schilderijtjes
opgekocht bij deze winkel voor
tweedehands spullen en ze naar
eigen inzicht ‘bewerkt’. De Bruin:
“Voor veel mensen staat Rembrandt synoniem aan kunst, dus
heb ik Rembrandt op verschillende manieren aan de werkjes
toegevoegd.
Het resultaat is binnenkort te
zien aan de zijlstraat in Haarlem.
Ook exposeert De Bruin in modezaak Colombo Fashion in de
Grote Houtstraat in Haarlem.
Op zaterdag 3 en zondag 4 november kan het publiek terecht bij de kunstenaars van ‘de
school’ aan de Ir.Lelylaan 10 in
Heemstede. Kinderen zijn er van
harte welkom, want het vertel-
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theater Lilaluna geeft speciaal
voor hen een voorstelling. Het
theater van Marieke Reehoorn
is sinds april dit jaar gevestigd
in de aula van de school. Reehoorn creëert er een sprookjesachtige huiskamersfeer en verkleedt zich als een van de per-

sonages uit het verhaal.
Van 11:00 uur tot 17:00 uur is iedereen welkom en kan er wellicht ook geproost worden op de
feestelijke opening samen met
het creatieve gezelschap van ‘de
school.’
Mirjam Goossens

Inloopavond voor bewoners

CDA bezoekt Indische wijk
Heemstede
- Op dinsdag
30 oktober bezoekt het CDA
Heemstede de Indische wijk en
het ‘oude dorp’. Het doel van dit
bezoek is om van de bewoners
te horen wat zij van Heemstede vinden. Wat zijn de meningen over de herinrichting van de
Binnenweg; de toekomst van de
bibliotheek of de groenvoorziening in de eigen buurt? Zijn er
voldoende plekken voor kinderen om te spelen en is de buurt
veilig genoeg? Kortom: genoeg
onderwerpen om te bespreken.
De bijeenkomst in de Indische
wijk en het ‘oude dorp’ wordt
gehouden in de old timer garage van Van Schagen van 1890,
naast de voormalige Peugeotgarage aan de Achterweg. De inloopavond begint om 19.00 uur
en duurt tot 21.00 uur. U mag de
hele avond binnenlopen. Voor
koffie en thee wordt gezorgd..
Mocht u als inwoner van de Indische wijk en het ‘oude dorp’,
thema’s aan de orde willen stellen die volgens u specifiek zijn
voor uw woonomgeving, dan
kunt u die e-mailen naar: info@

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

cdaheemstede.nl. Bellen kan
ook: 023-5287646 (Tiny Nijboer).
Naast fractieleden en de CDAwethouder Christa Kuiper zullen er ook leden van het Heemsteedse afdelingsbestuur van
het CDA aanwezig zijn.

Uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

Irritaties snel opgelost
Het CDA vindt de mening van
de inwoners van Heemstede belangrijk en wil voldoende ‘feeling’ houden met de samenleving opdat de partij in de gemeenteraad het beste de burgers kan vertegenwoordigen.
Een eerdere bijeenkomst met
bewoners van de Rivierenwijk –
afgelopen juni – was een groot
succes: irritaties van bewoners
met betrekking tot de groenvoorziening, het gemeentelijke onderhoud en het parkeren
zijn niet alleen besproken maar
konden in veel gevallen ook snel
worden opgelost na overleg met
de betreffende gemeentelijke
afdeling. Een compleet overzicht
van de resultaten van het bezoek aan de Rivierenwijk kunt u
inzien op www.cdaheemstede.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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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
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Uitgever!
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baar aan vrij besteedbare reserves ongeveer 8 miljoen euro. De
vraag is nu tot hoever het vrij
besteedbare deel mag verminderen om toch voldoende geld
over te houden voor het opvangen van onvoorziene tegenvallers of calamiteiten.

Rioolheffing stijgt door veegkosten en grondwaterbeheer

Begroting Heemstede 2008
met weinig nieuw beleid
Heemstede - De gemeente Heemstede heeft een evenwichtig
begroting opgesteld waarbij aan het einde van de rit € 266.000
moet overblijven. De gemeenteraad mag zich in november
uitspreken over deze begroting en kan wijzigingen aanbrengen. Er zullen weinig gaten geschoten worden in dit stuk omdat het heel duidelijk is verwoord en er weinig nieuw beleid in
wordt gepresenteerd.
Het blijft een jaarlijks terugkerend en moeizaam proces,
waarbij aannames worden ge-

daan die in de realiteit anders
kunnen uitpakken. Een groot
deel van de begroting wordt

gevormd door uitgaven die de
gemeente verplicht is doen. Er
moet wettelijk een brandweer
zijn, men moet paspoorten verstrekken en bouwaanvragen in
behandeling nemen. Vuil moet
worden afgevoerd en scholen
moeten onderhouden worden.
Na aftrek van deze reguliere uitgaven blijft er een beperkt deel
over voor nieuw autonoom be-

leid. Dit beleid is vastgelegd in
het collegeprogramma en het
bestuur tracht alle zaken die zij,
voor een periode van vier jaar,
hebben afgesproken te verwezenlijken. Heemstede beschikt
over 12.370 woonruimten en
daar wonen 25.600 personen. In
2008 komen daar nog eens 52
eengezinswoningen, 40 urban
villa’s, 34 appartementen en 12
herenhuizen bij, samen goed
voor +/- 500 inwoners.
De cijfers
Totaal geven wij 39,5 miljoen
euro uit waarbij de maatschappelijke zorg 7,5 (miljoen), werk
en inkomen 5, verkeer en vervoer 4,3, onderwijs 3,3 en bestuur 3,3 de grootste kostenposten zijn. Van het rijk ontvangen wij 17,7 miljoen euro en
de inwoners samen betalen 4,8
miljoen aan OZB. Als aandeelhouder van o.a. de Bank Nederlandse Gemeenten ontvangt
Heemstede jaarlijks 1,4 miljoen
aan dividend, een zelfde bedrag
wordt ontvangen van Eneco. Het
restant wordt binnengehaald uit
reinigingsheffing 2,5 miljoen,
doeluitkering werk en inkomen
3,5 en maatschappelijk zorg 1,3
verder uit leges, vergunningen,
parkeergelden 0,6 hondenbelasting en boetes, verhuur en verkopen. Uit de reserves wordt in
2008 een bedrag van 1,7 miljoen
toegevoegd aan de exploitatie. De discussie over de hoogte
van de minimale benodigde reserve is nog niet afgerond, maar
de bodem aan reserves komt
inzicht. Zou Heemstede de reserves niet hebben ingezet dan
vertoonde de begroting een tekort. Aan bestemmingsreserves
en voorzieningen is een bedrag
van rond de 22 miljoen beschik-

Koken voor jongeren

Eethuis Plexat

In het gemeentekantoor aan de Havenstraat zal binnenkort meer duidelijkheid komen over de begrotingsvoorstellen.

Heemstede - Voor volwassenen
is er al Eethuis de Luifel, nu voor
jongeren Eethuis Plexat! Gezellig op vrijdag met elkaar een
menu maken en dan de keuken
van de Luifel in om een lekkere maaltijd op tafel te zetten. In
het ‘eethuis’ zijn tafels gereserveerd voor de koks om daarna
van hun zelfgekookte maaltijd te

Wat gaat u betalen
Er wordt voorgesteld de OZB te
verlagen van 2,18 euro in 2007
tot 1,99 euro per 2.500 euroWOZ waarde. De huizenprijzen in Heemstede zijn intussen
met 10,5 % gestegen, waardoor
u toch meer gaat betalen. Bij
een waarde in 2007 van 500.000
euro gaat u 4 % meer OZB betalen. Bij goedkopere woningen is het verschil kleiner. Aan
de rioolheffing bent u aanzienlijk meer kwijt. In 2007 betaalde u 105,56 euro in 2008 wordt
dit 109,87 euro om vervolgens te
stijgen tot 161 euro in 2010. In
het rioolrecht zit plotseling 50%
van de veegkosten en de kosten
voor het grondwaterbeheer. Viel
dit laatste tot op heden nog onder het Waterschap Rijnland, nu
blijkt ook dat de gemeente daar
een rol in gaat spelen. Of de rekening van Rijnland lager zal
uitvallen valt te betwijfelen.
Voor het ophalen van het huisvuil gaat u een fractie meer betalen n.l. 2 euro extra per jaar.
Conclusies
Eindelijk ligt er een duidelijke en
heldere begroting die een goed
inzicht geeft in hoe de middelen
worden besteed. Politiekgezien
kunnen er vraagtekens worden
gesteld bij de keuzes die worden gemaakt. Aan de groenvoorziening geven wij bijvoorbeeld netto 2,2 miljoen euro uit
of wel 86 euro per inwoner. Krijgen wij daarvoor wat wij willen?
Aan cultuur en recreatie betalen
wij 2,6 miljoen (102 euro per inwoner) is dat veel of juist te weinig? Gaat Heemstede door met
het verkopen van grond en het
bouwen van woningen? Is er
een adequaat sportbeleid en de
relatie met Optisport? Waarom
betalen alle inwoners mee aan
de kosten van aanvragen voor
bouw- en sloopvergunningen?
Op deze en andere vragen zal in
de raad gesproken gaan worden
en zal de raad het college aanbevelingen moeten doen als zij
het beleid en daarmee de toegewezen middelen willen wijzigen. Binnenkort meer in detail
over de begroting 2008 in deze
krant.
Eric van Westerloo.
genieten. Wie weet komen er in
de toekomst zelfs gasten in Eethuis Plexat?
Vanaf 9 november is elke vrijdagavond Eethuis Plexat geopend van 16.45 – 19.15 uur.
Kosten: € 5,- per persoon of een
10 rittenkaart voor € 40,-. Aanmelden kan van maandag tot en
met vrijdag van 9.00-12.00 uur,
tot op de dag zelf, via de receptie: Casca – de Luifel, Herenweg
96, Heemstede, of telefonisch:
(023) – 5483828 kies 1.
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Jeugdige werknemers halen
eerste prijzen bij Gouden Gard

Talenten
van Tummers
Heemstede – De een gebruikt
graag frambozen, de ander citroen, het basiscement voor
de banketbakker, om zo van te
smullen. Weken van voorbereiding zitten er in de stukken
waarmee de jonge talenten van
Patisserie Passionelle Tummers
de Talentenprijs van de Gouden
Gard 2007 binnenhaalden. Lisette Weijs, John Prins, Chantal
Visser en Lennaert Voogt waren
de Heemsteedse leerlingen die
aan de wedstrijden deelnamen.
Deze talentenjacht werd midden oktober gehouden in het
Horizon College in Heerhugowaard, waar alle mogelijkheden
aanwezig waren om de kunstenaars een topprestatie neer te
laten zetten als een afsluiting
van hun opleiding tweedejaars
leerling aan een ROC, het Regionaal Opleiding Centrum. Zo

studeert Lisette aan het ROC
Amsterdam, zij haalde de eerste
prijs, John studeert in Leiden en
haalde een derde prijs.
Winnende taart
Met wedstrijden op school gooide Lisette met haar taart al hoge ogen, omdat het zoet is en
fris tegelijk. Voor de echte liefhebbers even de opbouw van
deze taart die opgenomen is in
de collectie van Tummers. Onderop een kapselplakje, daarop een krokant plakje amandelpoeder en pecannoten. Daarop
een laagje chocolademousse,
een plakje schuim met snippers van sinaasappel en cremeux van citroen. Als bovenste laag chocolademousse. De
taart is afgewerkt met een zwarte spiegel en decoratie van chocolade, nog geler dan de geel-

ste citroen! Haar praktijkbegeleider, de patissier van Tummers,
Daniel Jongsma, heeft zelf een
flinke ervaring met wedstrijden,
eindigde vorig jaar in Stuttgart
nog bij de eerste tien en haalde onlangs brons in Nederland,
kon Lisette en John goed voor-

bereiden op wat hun te wachten stond in een echte wedstrijd
en was helemaal blij toen bleek
dat Lisette de Consumentenprijs
had gewonnen. Consumenten
selecteren heel kritisch en dat
zijn straks toch je klanten! Vandaar dat eigenaar van Tummers,

Vincent van den Bosch, deze bijzondere taart deze week al in
de vitrine heeft met de naam LICHOLÉ . Serveertip: op kamertemperatuur als een rode wijn,
dan doen alle smaakpapillen
mee.
Ton van den Brink

Dag van de veiligheid Parkeerproblemen in Haarlem
bij Merks Autoschade
Heemstede – Op 3 november houdt Merks Autoschade
voor de vijfde keer de dag van
de veiligheid. Hoe kom je veilig de winter door. Van 10.00 tot
15.00 uur kunt u terecht op de
Nijverheidsweg 24 waar Isabel
en Rogier Merks met hun team
van Profile Tyrecenter Merks en
Merks Autoschade klaar staan
om uw auto veilig de winter door
te laten komen. Met een gratis
wintercheck ter waarde van 30
euro zomaar vanwege de veiligheid. Ze controleren het bandenprofiel, de lampen, uitlaat,
accu, schokdempers en de remmen. De ruitenvloeistof wordt
bijgevuld, de koelvloeistof aangevuld en het oliepeil desnoods
met een liter olie aangevuld. Dat
zo`n wintercheck nodig is, blijkt
inmiddels uit hun ervaringen van
de laatste vijf jaar, waarin nogal

sprake was van soms levensgevaarlijke gebreken aan remmen
en schokbrekers. Tevens kunt u
uw banden laten vullen met stikstof, waarmee de band veel langer op de juiste spanning blijft.
Meer dan zestig procent van de
personenwagens rijdt met de
verkeerde bandenspanning. Gevaarlijk en duur! Winterbanden
levert Profile Tyrecenter Merks
op deze zaterdag 3 november wel heel aantrekkelijk want
voor 4 Nederlandse Vredestein
winterbanden betaalt u er 3 en
Merks monteert ze gratis. Dat is
veilig rijden in de winter in regen, kou en sneeuw.
Zaterdag 3 november bij Merks
aan de Nijverheidsweg 24 de
gratis wintercheck, waar een
hapje en drankje en een klein
aardigheidje en enkele kinderattracties klaar staan.

Regio – De Kamer van Koophandel trekt aan
de bel over het parkeerprobleem waar bezoekers van Haarlem mee te kampen hebben. Dit is
de uitkomst van een rapport van de Kamer van
Koophandel. In een persbericht zegt de Kamer:
“Het parkeren in Haarlem raakt langzamerhand
uit balans. De parkeerproblemen van bezoekers
aan winkels, horeca en culturele centra nemen
toe, net als de parkeerproblemen van binnenstadsbewoners. De Kamer van Koophandel Amsterdam roept daarom de gemeente op het oude
beleid weer op te pakken: eerst een parkeergarage bouwen en vervolgens de openbare ruimte
omvormen tot een aantrekkelijk verblijfsklimaat
voor bezoekers. Hierdoor kan de gewenste groei
van het aantal bezoekers aan de binnenstad gehaald worden.
Analyse
De Kamer van Koophandel Amsterdam wordt
met grote frequentie door zijn achterban gewezen op de parkeerproblemen in de Haarlemse
binnenstad. Dat is reden geweest voor het vergelijken van de parkeersituatie in Haarlem met
acht andere centrumgebieden. De analyse is
gedaan met cijfers uit 2005, omdat het de laatst
beschikbare cijfers zijn die de gemeente Haarlem kon aanleveren. Ook was in 2005 de oude
parkeergarage Raaks nog in gebruik, en de par-

keergarage Appelaar nog niet geopend. Naar
de opening van de nieuwe grote Raaksgarage
wordt reikhalzend uitgezien. De Appelaar blijkt
met grote regelmaat helemaal vol te staan.
Vol
Haarlem vervult in vele opzichten een centrumfunctie. De binnenstad is naast winkelstad o.a.
ook kantorenstad, uitgaanscentrum en woonstad. Al deze functies genereren parkeerbehoefte. Het blijkt echter dat 77% van de ongeveer
5700 parkeerplekken in het centrum is uitgegeven aan vergunningen. Daarnaast is er op piekmomenten regelmatig sprake van bezettingspercentages van 80 tot 100% (terwijl een parkeerterrein bij een bezettingsgraad van 75% als vol
wordt ervaren). In het Stationsgebied en de Houtpleinbuurt is er dan vaak nog wel ruimte, maar
het lijkt dat voor consumenten de loopafstand tot
het centrum vanaf deze plekken te groot is.
Roep om meer
Om het aantal bezoekers aan de binnenstad op
peil te houden zullen er - naast beter openbaar
vervoer en voldoende fietsenstallingen - dus voldoende parkeerplaatsen moeten zijn voor auto’s.
De Kamer van Koophandel Amsterdam is daarom
ook blij met het initiatief voor de verkenning voor
een parkeergarage Nieuwe Gracht.

Optreden De Boterblommen
Heemstede - Op zondagmiddag 28 oktober om 15.00 uur
komt het koor De Boterblommen optreden in de Tuinzaal
van Het Overbos. Het koor bestaat inmiddels zes jaar en is op
volle sterkte met vijftien personen. Zij zingen o.l.v een accordeonist en een gitarist. De Bo-

terblommen zingen met name
levensliederen en treden ongeveer zeven keer per jaar op in
zorgcentra. De kosten voor dit
optreden bedragen 4 euro. U
kunt met de Jacobskaart betalen of contant aan de zaal. De
Jacobskaart kost 10 euro en is
verkrijgbaar bij de receptie van

Het Overbos. Deze kaart is een
geldig betaalmiddel in alle locaties van de Stichting Sint Jacob,
U kunt er o.a welzijnsactiviteiten
en consumpties mee afrekenen, de kaart is onbeperkt geldig. Nadere informatie is te verkrijgen bij de dienst Welzijn van
het zorgcentrum aan de Burgemeester van Lennepweg 35, telefoonnummer 8928900.
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Gebaseerd op een Bijbelverhaal

Musical in één dag van de Valkenburgschool
Heemstede – Na een dag repeteren, knutselen, zingen, dansen en ook nog proberen je mond te houden over wat je vandaag gedaan hebt, ben je helemaal klaar om “in het verhaal
te stappen”.
De musical is gebaseerd op een verhaal uit de Bijbel. Deze geschiedenis van de verborgen koning is het bijbelverhaal over Koning Joas,
die al koning werd toen hij nog maar 7 jaar was. Als prinsje van 1
jaar werd zijn vader, de koning, gedood door vijanden. Vanuit je wieg
kan je niets doen, je bent breekbaar en kwetsbaar, zoals we allemaal
kwetsbaar blijken in deze onveilige wereld waar oorlogen, terroristische aanslagen, geweld op straat, huiselijk geweld en misbruik elke
dag weer nieuws van de dag is. Maar er zijn ook verhalen over mensen die zich verzetten tegen die situatie, die keuzes maken om wat
te betekenen voor hun medemens, die met gevaar voor eigen leven tegen de stroom ingaan, mensen die blijven vechten voor veiligheid. Gelukkig zijn er voor de kleine Joas zulke mensen in de buurt.
Notabene de dochter van de gevaarlijk wrede Koningin Atalja, prinses Joseba, heeft de moed om de kleine Joas te verbergen voor de
plannen van haar eigen moeder die alle kinderen laat doden om zo
ook van Joas af te komen. Samen met haar man, de priester Jojada,
zorgt Joseba voor de kleine baby en verbergt hem in onder de tempel, het huis van God. Met 7 jaar wordt hij uitgeroepen tot koning en
wordt Atalja door het volk gedood.
Stralend optreden
Tijdens de generale repetitie op de middag werd alleen gerepeteerd
wat de kinderen in de ochtend hadden geleerd, zonder de hoofdrolspelers van de Vliegende Speeldoos die de hele musicalproductie gemaakt hebben. De kleuters speelden de verjaardagskinderen,
groep 3 de koningskinderen, groepen 4 en 5 waren de prinsjes en
prinsesjes. De koninklijke hofhouding kwam uit groep 6. Het onderdrukte volk en het leger van de Koningin werden gespeeld door
groep 7 en 8. De grote verrassing voor de kinderen was, dat zij pas
in de echte uitvoering zagen dat zij deel uitmaakten van een heuse
musical. Meedoen in een musical doe je misschien maar één keer
in je leven. Voor de kinderen een leerzame en waardevolle dag. Van
kleuter tot de “Groten” van de groepen 7 en 8 waren de lessen van
de musicaldocenten van de Vliegende Speeldoos heel intensief opgenomen met als resultaat een bijbelse vertelling in een eigentijdse uitvoering met muziek, dans, zang,en expressie. Een fantastisch
en stralend optreden voor de ouders en opa`s en oma`s, buren en
vrienden van de leerlingen, met alle dank aan pastoor Hendriks van
de OLV Hemelvaartkerk, die de kerk aan het Valkenburgerplein voor
die gelegenheid ter beschikking had gesteld. Een initiatief van het
team van de Valkenburgschool onder de nieuwe leiding van Debby
Schouten, ter afsluiting van de Kinderboekenweek.
Ton van den Brink
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VEW-b junioren nog
zonder verliespunten

Een bijzondere vakantie

Weerzien met Santiago
de Compostela
Heemstede – De meeste vakantieverhalen zijn inmiddels weggeschreven naar harde schijven
of weggeplakt in het fotoalbum,
maar sommige vakanties blijven
nog aandacht vragen. Zo maakten Rembrandt Heerkens-Thijssen met zijn vrouw Françoise
in september een reis naar het
pelgrimsoord Santiago de Compostela. Rembrandt wilde zijn
vrouw en enkele vrienden laten
zien wat er zo bijzonder is aan
de camino, de pelgrimstocht van
Haarlem naar Santiago de Compostela. Vijf jaar geleden ging
Rembrandt vanuit Haarlem op
weg vanuit de Gravenzaal, waar
hij de eerste stempel kreeg en
werd uitgewuifd door de toenmalige burgemeester Pop. De
eerste kilometers naar Heemstede werden begeleid door
Yvonne van Gennip en Erik van
Muiswinkel. In het Raadhuis
van Heemstede kreeg hij de
volgende stempel van de toenmalige burgemeester Tine van
der Stroom- van Ewijk en bij de
Cruquiusbrug kreeg hij een escorte van Wubbo Ockels die in

een snelle roeiboot hem vergezelde naar Hillegom. Na 75 kilometer volgde de eerste confrontatie met de werkelijkheid
van een pelgrimstocht, het overnachten in een jeugdhotel op
een slaapzaal. Voor een midden vijftiger een hele overgang.
Maar het circus eromheen met
alle publiciteit was er niet voor
niets, want na 2700 soms heftige
kilometers en rijke ervaringen,
haalde hij Santiago de Compostela en had hij voor de S.O.S.
kinderdorpen 130.000 euro bij
elkaar gefietst. Rijke ervaringen
als oog krijgen voor het wonder
van de schepping en de verbondenheid ermee. Alleen zijn haalt
de haast uit je hoofd, geeft ruimte voor wezenlijke vragen. Hij
heeft ruimte voor rust ervaren,
maar ook onrust en angst voor
de leegte. Hij is tegen zijn fysieke grenzen gefietst.
Weerzien Santiago de
Compostela
Samen met zijn vrouw Francoise en vrienden van de Roeivereniging Spaarne, Annesietske

Stapel en Inge en Dirk Huizinga, heeft Rembrandt zijn camino op een bijzondere wijze als
een vakantie overgedaan om
het thuisfront een beetje deelgenoot te maken van wat hij vijf
jaar eerder ervaren had, zowel
fysiek als geestelijk. Zijn vrouw
Françoise heeft hierbij het hele
huishoudelijke traject voor haar
rekening letterlijk meegenomen
in een transportbusje waarin de
picknickmand het meest gewaardeerde en gebruikte onderdeel was tijdens de rit van León
naar Santiago de Compostela,
ongeveer 356 kilometer. Françoise verzorgde niet alleen de
catering maar zorgde ook voor
logies en ontbijt in leuke hotelletjes in plaats van jeugdherbergen en overige onderkomens,
waar pelgrims doorgaans onderdak zoeken.
Maar toch, het zijn wel de meest
weerbarstige 356 kilometers van
de hele camino en als zodanig
goed voor het prestigieuze pelgrimsdiploma, de “Compostela”.
Voor Annesietske, Dirk en Inge
die zich in hun vrije tijd verdienstelijk maken voor de Koninklijke Roei-en Zeilvereniging Het
Spaarne in Heemstede, was de
camino een onvergetelijke belevenis. Dirk is sinds zijn pensionering de echte drijvende kracht
achter de zeiltak van de roeivereniging, die mede dank zij zijn
aanpak de laatste jaren flink is
gegroeid, inmiddels vier Valken
bezit, waar 15 instructeurs aan
ruim 50 leerlingen zeilles geven. Fietsen met Rembrandt was
leuk, spannend en soms heftig,
zijn passie is nu de roeivereniging!
Ton van den Brink

Heemstede - De start van de
competitie voor de B-junioren
van VEW gaat naar wens. Het
elftal geleid door de heren Filius,
de Bruin en v.d. Bos en getraind
door Rob Neeskens staat stevig
bovenaan. Afgelopen zaterdag
werd DIOS uit Nieuw Vennep
aan de zege lijst toegevoegd.

vanaf 5/6 jaar kunnen op woensdagmiddag trainen en op zaterdag voetballen. Inlichtingen zijn
verkrijgbaar bij: Gerben Jukema:
06-18804236, Henny van Rooyen: 023-5336239 en Onno Stoltenborg: 023-48876076.

In de eerste helft scoorde Jazz
Voogd met een strak schot door
de benen van de keeper, Maarten van Dam tikte de 2-0 binnen
na een assist van Robin Philippo. De 3-0 kwam op naam van
Tim Langelaan, een schot vanaf
de 16-meter.Na een mooie combinatie tussen Paul Bosma en
Daniël Treep kwam de 4-0 rust
stand in de boeken.
Na de thee scoorde Tim Langelaan zijn tweede en VEW’s vijfde,
en na een verre uittrap van keeper Jelle de Vries was het Robin
Philippo die voor de eindstand
zorgde 6-0.
Ook de C-1 gaat door met punten
halen. Het was dit keer één punt.
Na een 4-1 voorsprong werd het
uiteindelijk nog 4-4 tegen de
Brug. VEW kan nog jeugdleden
plaatsen. Jongens en meisjes

VEW-1- VVH/V’broek-1
VEW-2- SDZ-2
Z’voort-4- VEW-3
Pancr.-4- VEW-4
VEW-5- Castricum-4
BSM-vet- VEW-vet
VEW-b- RCZ-b
VEW-c- DSOV-c
Hillegom-d- VEW-d
Hillegom-e- VEW-e1
VEW-e2- Hoofddorp-e
VEW-e3- VVC-me3
Sp’woude-f- VEW-f1
VEW-f2- Overbos-f
Overbos-m1- VEW-f3

Het programma voor zaterdag
27 oktober:
4.30 uur
11.30 uur
14.30 uur
14.45 uur
14.30 uur
14.30 uur
10.30 uur
12.30 uur
11.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
10.30 uur
09.15 uur
09.30 uur
08.45 uur

Vrijdag 26 oktober: Algemene
Leden vergadering. Aanvang
20.00 uur clubhuis VEW, Sportparklaan in Heemstede, Vrijdag
9 november: 3de ronde VEW
klaverjascompetitie.
Aanvang
20.00 uur.

Prijs voor ‘inzet van het jaar’

Feest voor vrijwilligers
Heemstede - Vrijdag 2 november is er feest in de kantine van
het Gemeentekantoor aan de
Havenstraat in Heemstede. Het
Steunpunt
Vrijwilligerswerk,
een initiatief van de gemeente
Heemstede, nodigt vrijwilligers
en verenigingen, clubs en organisaties die met vrijwilligers
werken uit om van 17.00 uur tot
ongeveer 19.30 uur op feestelijke wijze stil te staan bij al het
vrijwilligerswerk dat in en om
Heemstede wordt verricht. Het
feest is een blijk van waardering
voor het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers. Tijdens het
feest zal de Vrijwilligersprijs van
de gemeente Heemstede 2007
worden uitgereikt De prijs - die
jaarlijks wordt uitgereikt - gaat
dit jaar naar De Vrijwillige Inzet

van het Jaar! Hierdoor komen
niet alleen vrijwilligersorganisaties in aanmerking voor de prijs,
maar ook individuele Heemsteedse vrijwillige inzet. De winnaar ontvangt een persoonlijke
herinnering en er is een geldprijs van 250,-, euro te gebruiken voor het werven, begeleiden
en behouden van de vrijwilligers
of voor het stimuleren van vrijwillige inzet in de buurt! De jury
bestaat uit vertegenwoordigers
van Zorg, Welzijn, Sociaal-Cultureel Werk en Sport en juryvoorzitter is mevrouw Nera Otsen. Verder is er tijdens dit feest
tijd voor leuke ontmoetingen,
live muziek en lekkere hapjes &
drankjes. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk nodigt u als vrijwilliger van harte uit!

Breakdance in Vogelenzang

Regio - Jongens en meisjes uit Vogelenzang kunnen nu nog meedoen in hun eigen plaats aan deze leuke cursus. Casca heeft voor
hen een cursus breakdance georganiseerd, waarvan de eerste les
start op 13 november. Deze wordt gegeven door Ruud Duivis op
dinsdagmiddag in de gymzaal aan de Henk Lensenlaan in Vogelenzang. Breakdance is een mix van acrobatiek en discodans. Het
is eind jaren 70 ontstaan in New York. Jongeren daagden elkaar uit
op de dansvloer. Er werd gedanst in plaats van gevochten! In deze
cursus worden allerlei walks, spinnings en andere moves geleerd.
Voor 8-12 jarigen zijn de lessen van 16.00-17.00 uur en voor jongeren van 12 jaar en ouder van 17.00-18.00 uur. De 15 lessen kosten 66,euro. Inschrijven kan bij Margo Pouw: email mpouw@casca.nl, of bij
Casca: maandag t/m vrijdag van 9-12 uur: tel. 548 38 28. Vermeld er
bij dat het om een cursus in Vogelenzang gaat. Meer informatie bij
Margo Pouw van Casca op dinsdag, woensdag, donderdag bij Casca of op vrijdag bij het Jeugdhonk in Vogelenzang: 023 - 584 06 61.
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St Nicolaas comité
vraagt donateurs
Bennebroek - Het St. Nicolaascomité Bennebroek is alweer
volop bezig met de voorbereidingen voor de intocht in Bennebroek op 17 november aanstaande. De intocht wordt al jaren betaald van de bijdrage van
de winkeliers, de donaties van
het bedrijfsleven en de gemeentelijke subsidie. Voor de kinderfeestmiddag heeft het comité
nog niet eerder een bijdrage van

Romantische stukken en klassiekers

Laureaten Vriendenkrans
Concours in Oude Slot
Heemstede - De Vrienden van
het Concertgebouw en het Koninklijk Concertgebouworkest
reiken jaarlijks de Vriendenkrans uit aan een veelbelovend
talent. Naast een geldprijs en
een speciaal voor dit concours
ontworpen sculptuur wordt de
laureaten een optreden aangeboden in de Kleine Zaal van het
Concertgebouw en in Paleis ’t
Loo. Als derde podium staat dit
jaar Het Oude Slot op het programma!
Veelbelovend
Maandag 29 oktober, Podium
Oude Slot, een schitterende
kans om aanstormend talent op

eigen podium te kunnen beluisteren! Winnaars van het Laureaten Vriendenkrans concours
2007, Miriam Overlach, Trio Lumaka en Quintette, treden op in
het Oude Slot.
Harpiste Miriam Overlach is een
veelbelovend talent. In 2001
kwam zij uit Duitsland om aan
het Conservatorium van Amsterdam te studeren. In korte
tijd heeft zij verschillende concoursen gewonnen en is zij
een geziene gast op festivals.
Naast solo treedt zij eveneens
op met Jana Machalett, fluit,
Martina Forni, altviool, Eke van
Spiegel, viool en Örs Közeghi,
cello. Deze musici vormen sa-

Jaarpresentatie KNA
met musical muziek
Bennebroek - Kunst Na Arbeid
de muziekvereniging van Bennebroek, Vogelenzang en Zwaanshoek houdt op zaterdag 27 oktober haar jaarpresentatie in de
aula van de Hartenkamp aan de
Herenweg 5 te Heemstede.
Deze presentatie wordt ieder jaar
gehouden voor de donateurs,
sponsors en natuurlijk voor familieleden en andere mensen
die belangstelling hebben voor
wat er bij KNA allemaal gedaan wordt. De Meerklankband
is naast het oefenen van de
reguliere nummers, druk bezig
geweest met het instuderen van
nieuwe stukken, die passen bij
het thema van deze avond ‘Musical Muziek’. Zo worden er num-

mers gespeeld uit de musicals
Fame, Tarzan en Doe Maar. De
percussiegroep laat tijdens de
presentatie een aantal nieuwe
nummers horen, welke uiteindelijk ook tijdens de optredens op
straat zullen worden gespeeld.
Ook de gitaargroep van de vereniging komt aan bod. De majorettes zullen het publiek weer
laten genieten van een leuke
show die zij speciaal voor deze
avond hebben ingestudeerd. De
vereniging neemt op deze avond
ook afscheid van dirigent Karel
Wolfs, die het stokje overdraagt
aan Lorenzo Mignacca.
De presentatie start om 20.00
uur. De zaal gaat open om 19.30
uur en de entree is gratis.

men het Trio Lumaka en Quintette. Hun repertoire wordt gekenmerkt door een grote veelzijdigheid. Zij combineren werken uit de meest verschillende
genres zoals laat romantische
stukken tot klassiekers. Op deze
avond staan op het programma
werken van Hindemith, Fauré,
D.Scarlatti, Berio, Mendelssohn,
Asperghis en Jongen.

de ouders hoeven vragen en het
wil dit graag zo houden. Echter
door de afname van het aantal
winkeliers en donateurs in Bennebroek zijn nieuwe donateurs
nodig.
Draagt u het St. Nicolaasfeest
in Bennebroek een warm hart
toe, doneer een kleine bijdrage op bankrekeningnummer
1372.06.453 t.n.v. St. Nicolaascomité Bennebroek.

Damclub Heemstede
ontvangt Reeuwijk
Heemstede - Het eerste team
van damclub Heemstede heeft
er inmiddels al weer drie ronden
van de nationale bondscompetitie (tweede klasse D) op zitten. Uit werd er met 6-14 gewonnen van het derde team van
de Rijnsburgse damclub (RDC).
De volgende wedstrijd moest
Heemstede thuis aantreden tegen het tweede team van RDC.
Dat ging niet zo eenvoudig. De
club liet daar de nodige punten liggen en RDC2 kwam goed
weg met een 10-10 gelijkspel.
Zaterdag 13 oktober reisde de
damclub af naar Rotterdam, waar
een bezoek op het programma
stond bij het ‘lastige’ Constant
Charlois. Door overwinningen
van Stefan Stolwijk,Frans Elzenga en Ricardo Koopman kwa-

men den Heemstedenaren met
6-0 voor, maar het zou nog zeer
zwaar worden. Carlo Koopman
en Piet Beliën konden het niet
bolwerken en verloren, maar
Ron Tielrooij, Jan Esselman, Gerard van der Eem, Theo Winkelaar en captain Gerrit Slottje
bleven keurig overeind en wisten allen remise uit het vuur te
slepen. Heemstede kon met een
9-11 overwinning naar huis.
Zaterdag 27 oktober worden om
12.00 uur de klokken weer ingedrukt in de Princehof aan de
Glipperweg, als DEZ Reeuwijk
op bezoek komt. De clubavonden vinden plaats op dinsdag in
de Princehof. Nieuwe leden zijn
welkom.
Frans Elzenga.

Het concert vindt plaats om
20.15 uur in Het Oude Slot, ingang aan de Ringvaartlaan,
Heemstede. Reserveren kaarten
06-13133626 of voor het concert aan de zaal. Zie ook: www.
podiumoudeslot.nl

Fietsendief uit
Roemenië

Regio - Surveillerende politiemensen zagen zondag 21 oktober rond 18.45 uur op de Europaweg een man fietsen met
achterop een tweede fiets die
op slot zat. De man bleek een
Roemeen die geen Nederlands
verstond, geen papieren bij zich
had en een ongeloofwaardig
verhaal opdiste over de fiets. De
Roemeen is aangehouden op
verdenking van diefstal en meegenomen naar het bureau. Daar
kwam zijn paspoort boven water. Hij verblijft in Vijfhuizen. De
fiets is in beslag genomen en
tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt.

Najaarsexpositie
Annemieke Couzy
Heemstede - In Villa Meerzicht aan de Glipperdreef 205b houdt
Annemieke Couzy een expositie die twee weekenden achtereen
is te zien. Op zaterdag 27 en zondag 28 oktober kunt u werk van
haar bekijken en dat geldt tevens voor het Kunstlijnweekend op
zaterdag 3 en zondag 4 november. De expositie is alle keren van
11.00 tot 17.00 uur te bezichtigen. De kunstenares trakteert bezoekers op koffie, thee of wijn. Inlichtingen: 023-5294983.
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Nieuwe poel voor amfibieën
op Landgoed Oud-Woestduin

Bennebroek - Een 65-jarige
man uit Bennebroek heeft dinsdag 16 oktober rond 16.00 uur
zijn medicijnen verloren. Hij was
aan het wandelen van Haarlem
naar Bennebroek en heeft ze
daar ergens verloren. Deze medicijnen zijn zeer gevaarlijk voor
kinderen in verband met dosering (betreft namelijk dosering
voor volwassenen). Het gaat
om een wit doosje met verschillende vakjes. Daarin zit 1 tablet
Omeprazol 20 mg, 1 tablet clorazapaat 10 mg, een halve tablet
tremblex 0,5 mg en 2 tabletten
carbamazepine retard 400 mg.
Indien u medicijnen heeft gevonden, neemt u dan contact op
met de politie in Heemstede via
telefoonnummer 0900 - 88 44.

Heemstede - Landschap
Noord-Holland gaat een
nieuwe poel graven voor
salamanders, kikkers en padden op het Landgoed OudWoestduin tussen Vogelenzang en Heemstede. Deze
poel komt in de zon te liggen
en zal volop begroeid raken
met waterplanten. Nu zoeken
de amfibieën de spiegelvijver
op die niet echt geschikt is
voor deze beestjes. De spiegelvijver is ooit gegraven om
de wandelaar te verrassen
met een mooi optisch effect:
spiegelende
boomtoppen
in het water. Particulieren,
fondsen en een bedrijf financieren de nieuwe poel.
De amfibieënpoel is al lang een
wens van Landschap NoordHolland. De spiegelvijver moet
namelijk vanwege de cultuurhistorische waarde vrijgehouden worden van blad en waterplanten. Maar als er kikkeren paddendril aanwezig is, kan
de vijver niet geschoond worden. Daarom wordt even verderop een poel gegraven waar
de omstandigheden voor amfibieën optimaal zullen zijn. Veel
zon, waterplanten en zuurstof.
Boswachter Jeroen Engelhart
verwacht er veel kleine watersalamanders, bruine kikkers,
gewone padden en rugstreeppadden. Vooral die laatste is een
heel bijzonder dier dat vanwege de zeldzaamheid zwaar beschermd is.
In de 18e eeuw werd het duingebied van Woestduin ingericht naar ontwerp van Adriaan
Snoek. De spiegelvijver dateert
uit die tijd. De oude bomen spiegelen prachtig in het donkere

Herfstwandeling
met de SWOB

Spiegelvijver op Landgoed Oud-Woestduin.
water. De spiegelvijver is net als
de zichtassen en uitzichtpunten, één van de optische vernuftigheden van de 18de eeuwse landschapsarchitecten. Landschap Noord-Holland vindt dat
cultuurhistorische aspect belangrijk. De nieuwe poel krijgt
een doorsnede van ongeveer 30
meter en is op het diepste punt
drie meter diep. Het vrijkomende zand wordt deels ter plaat-

se verwerkt en deels in het ruiterpad van Woestduin. Voor de
ruiters zal dit enkele dagen van
ongemak met zich mee kunnen
brengen. De verwachting is dat
Firma Jansen uit Noordwijkerhout eind oktober met de werkzaamheden begint.
De aanleg van de poel kost ongeveer 10.000 euro en is mogelijk door giften van enkele par-

Expositie van schilderijen
bij Peter Grajer makelaars
Heemstede - De mens staat
centraal in monumentale schilderijen die op dit ogenblik ten
toon gesteld worden bij Peter Grajer makelaars. Het gaat
om schilderijen van Marjan van
Berkel. Haar werk kenmerkt
zich door veelvuldig dun gelaagde doeken die een duidelijke samenhang krijgen door de
combinatie schilderen-tekenenschrijven. De expositie bij het
makelaarskantoor duurt tot 20
december dit jaar. Belangstellenden zijn hartelijk welkom de
werken te bekijken.
Marjan volgde haar opleiding
o.m. aan de Academie Tilburg
(vrije afdeling schilderen), Rijksacademie Amsterdam (Uriot prijs voor de schilderkunst)
en Academie des Beaux Arts

Wandelaar verliest
zijn medicijnen

Montpellier Frankrijk
(Beurs
Franse regering). Marjan werkt
in Haarlem, atelier Leidsezijstraat 9 waar ook wordt lesgegeven. Peter Grajer Makelaars
vindt u aan de Raadhuisstraat 67.
Inlichtingen: 023-547 46 45.
Openingstijden: Maandag t/m
vrijdag: 08.30 - 17.30 uur, en op
zaterdag: 10.00 - 16.00 uur.

Knalgeel en toch gestolen
Regio – Van een 44-jarige Haarlemmer is in de nacht van zondag
21 op maandag 22 oktober zijn vrachtauto met open laadbak gestolen. Het gaat om een nogal opvallende knalgele Mercedes Sprinter.
In de open bak stonden een blauwe freesmachine, twee kruiwagens en wat tuingereedschap, alles eigendom van zijn werkgever.
De vrachtauto is gestolen uit de Forelstraat in Schalkwijk. De politie
stelt een onderzoek in.

Foto Frank van der Most
ticulieren. De heer Gumbs gaf
een gift, Yvonne van der Heijden verkocht jarenlang zelfgemaakte kaarsen voor dit project,
Letizia Baas en Willem Bottenberg verzamelden geld op hun
huwelijksjubileum en Nico Jonker vroeg op zijn verjaardag
geen cadeaus maar geld. Verder betaalt het Prins Bernhard
Cultuurfonds en de Firma Ideële
Verzekeringen mee.

Bennebroek - Op woensdag 31
oktober kunt u weer wandelen
met de SWOB. Deze keer gaat
de route door het bos van Linnaeushof en het Bennebroekerbos. De natuur is op dit moment prachtig. De bomen zijn in
herfstkleuren en er zijn ook veel
paddestoelen waar te nemen.
In een tuincentrum wordt gepauzeerd en staat de koffie
klaar.
Bent u nog nooit eerder meegeweest? Gewoon komen! Het
is gezellig en wandelen is goed
voor uw conditie. Gestart wordt
om 10.00 uur precies vanaf de
SWOB, Bennebroekerlaan 3a.
Vooraf aanmelden is niet nodig.
Meer informatie bij de SWOB,
tel. 023 – 584 53 00, op werkdagen van 9.00 – 11.30 uur.

Aanmelden voor 26 oktober

Verwendag in Het Overbos
voor mantelzorgers
Heemstede – Tandem biedt
ondersteuning aan mantelzorgers in de regio Midden en Zuid
Kennemerland. Als u zorgt voor
uw ouders, partner, familielid,
buren of vrienden die ziek zijn,
wordt dat mantelzorg genoemd.
Bent u iemand die het hele jaar
door klaarstaat voor de ander?
Dan bent u volgens Tandem nu
een keer aan de beurt!
Op zaterdag 10 november is
het De dag van de mantelzorg
en dan worden in het hele land
mantelzorgers in het zonnetje
gezet. Het is een dag van ontmoeting, informatie verstrekken
en ook verwend worden. Gemeente Heemstede werkt ook
mee aan deze dag.

In zorgcentrum Overbos wordt
van 14.00 tot 18. 00 uur een
feestelijke bijeenkomst georganiseerd. Wethouder Struijf van
de gemeente Heemstede zal de
dag openen. Daarna worden de
bezoekers verwend met diverse
activiteiten. Zo zal er improvisatietheater te zien zijn en wordt
de dag afgesloten met een heerlijke high tea. De toegang is vrij,
u hoeft niet te betalen maar u
dient zich wel vóór 26 oktober
op te geven.
Het volledige programma is te
zien op de website van Tandem
www.tandemzorg.nl, daar kunt u
zich ook opgeven voor deze dag
of u belt met: 023-89 10 610.
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Intermediair Imago Onderzoek 2007

Rabobank favoriete
werkgever hoogopgeleiden
Regio – De arbeidsmarkt
biedt kansen te over voor
jobhoppers en toch blijven hoogopgeleiden zitten waar ze zitten. Niet
meer dan 16 procent van
hen zoekt actief naar een
andere baan terwijl vorig
jaar nog 18 procent actie
ondernam en in 2005 zelfs
22 procent. Op het eerste
gezicht wekt die honkvastheid verbazing want tegelijk ziet zelfs 79 procent
de arbeidsmarkt als heel
gunstig, twintig procent
meer dan vorig jaar. Werkgever met het meest aansprekende imago is Rabobank, gevolgd door Philips
en Shell. Dat blijkt uit het
Intermediair Imago Onderzoek 2007 (IIO), het toonaangevende onderzoek op
het terrein van de actuele
ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor hoogopgeleiden.

De Rabobank heeft Philips verdreven van de eerste plaats en
is daarmee de meest favoriete
werkgever van 2007. De Rabobank wordt door hoogopgeleiden gezien als een organisatie
die interessante functies, goede doorgroeimogelijkheden en
secundaire arbeidsvoorwaarden
biedt, heeft een goed imago op

de arbeidsmarkt en biedt vele
opleidingsmogelijkheden.Ook
Fortis, onlangs nog winnaar van
het Intermediair Beste Werkgeveronderzoek, eindigde hoog:
de bankverzekeraar steeg van
plaats 17 naar negen. Intermediair heeft in negen categorieën
awards uitgereikt.

Voorstelling in Het Oude Slot

‘Beethoven’ muzikaal toneeljuweeltje
Heemstede - Als componist
behoeft Ludwig van Beethoven geen introductie, maar dat
Beethoven ook veel brieven en

documenten heeft nagelaten
is minder bekend. 180 Jaar na
zijn dood proberen acteur Klaas
Hofstra en pianiste Regina Al-

brink in woord en klank het geheim van dit gecompliceerd genie te ontrafelen. Zij maakten
deze prachtige voorstelling op
basis van het testament, de liefdesbrieven en andere documenten van Beethoven. De voorstelling vindt plaats in Het Oude
Slot op woensdag 31 oktober,
vanaf 20.15 uur.
Zijn toenemende slechthorigheid baarde Beethoven al op
jonge leeftijd zorgen en daar
schreef hij dan ook veelvuldig over. Op zijn eenendertigste maakte hij zijn testament
op, waarin hij vertelt over zijn
gehoorproblemen. Beethoven
overwint zijn persoonlijk ongeluk, berust in zijn lot en vindt
de kracht om een van de grootste vertegenwoordigers te worden van de muzikale Romantiek.
Hoe moeilijk hij het ook heeft,
steeds weer vindt hij troost in
zijn muziek, die in deze voorstelling wordt vertolkt door pianiste Regina Albrink. Regina speelt
delen uit de Pastorale, de Mondscheinsonate, de sonate Pathétique en de sonate opus 13.
Tekst en spel door Klaas Hofstra.
Regie Margreet Blanken.
Het Oude Slot, ingang aan de
Ringvaartlaan, Heemstede. Reserveren kaarten 06-13133626
of voor de voorstelling aan de
zaal. www.podiumoudeslot.nl

Scholieren in actie
voor kinderen in Afrika
Heemstede - Op 15 oktober
zijn ruim 43.000 kinderen
in heel Nederland op zoek
gegaan naar sponsors voor
de landelijke scholierenactie “Schaatsen en Zwemmen voor Water” van kindgerichte ontwikkelingsorganisatie Plan Nederland.
In de weken 5 t/m 16 november gaan zij massaal
de ijsbaan op en het zwembad in om zoveel mogelijk
geld bij elkaar te schaatsen
of zwemmen voor schoon
drinkwater in Afrika.

zwemmen of schaatsen voor
een waterproject van Plan.
Daarbij laten ze zich sponsoren door familie, buren of
vrienden. De opbrengst van
de actie is dit jaar bestemd
voor een drinkwaterproject
voor kinderen en hun omgeving in Burkina Faso. In de
provincie Bam komen meer
waterpunten, worden toiletten en wasbakken aangelegd
en worden kinderen getraind
om voorlichting te geven aan
hun leeftijdsgenootjes over
het belang van hygiëne.

Dit jaar is het de 10e keer dat
Plan Nederland de scholierenactie “Schaatsen en Zwemmen voor Water” organiseert.
In heel Nederland doen ruim
500 scholen mee. In het kader
van de actie proberen leerlingen van basisscholen zoveel
mogelijk geld bij elkaar te

Recht op schoon drinkwater
Plan Nederland vindt dat elk
kind recht heeft op goede gezondheid, schoon drinkwater
en goede hygiëne. Daarom
organiseert Plan elke twee
jaar een grote scholierenactie om de kinderen in Afrika
te steunen.

Coureur wil vechten
Regio – Op het circuit van Zandvoort ontstond zondag 21 oktober
een massale vechtpartij. Agenten troffen een groep mensen waaronder drie mannen met hoofdwonden. Ze vertelden dat ze vanaf het
circuit kwamen en op weg waren naar huis. Voordat duidelijk werd
wat er aan de hand was kwam een ander groepje mannen met een
als coureur geklede man die wilde vechten met de drie gewonde
mannen. De agenten hebben de vechtenden gescheiden. Het bleek
dat enkele mannen amok hadden gemaakt in een VIP-tent. Daar
was een vechtpartij ontstaan waarbij veel meer mensen betrokken
zijn geweest en waarbij een beveiligingsmedewerker klappen heeft
gehad. De drie gewonde mannen, Ridderkerkers van 33, 33 en 34
jaar, waren hierbij betrokken maar het is niet duidelijk wat hun rol
precies was. Anderen wensten geen aangifte te doen of verklaring
af te leggen.

Trefpuntmiddag Heemstede

Madagascar, het rode eiland
Heemstede - Dinsdagmiddag 30 oktober presenteert
mevrouw drs. A. Kouwenhoven een dialezing voor Trefpunt Heemstede. Het thema is
“Madagascar, het rode eiland”.
Madagascar is een klein eilandcontinent met een zeer bijzondere flora en fauna. Door haar
langdurige isolatie heeft de natuur zich op geheel eigen wij-

Trainingsavond
HBC verzet
Heemstede - Omdat NAC op
woensdag 31 oktober een ingelaste wedstrijd heeft, is de
trainingsclinic bij HBC met
o.a. Spelers van NAC verschoven van woensdag naar
maandag 29 oktober. Aanvang is 20.00 uur en belangstellenden langs de lijn zijn
hartelijk welkom bij HBC.

ze kunnen ontwikkelen. De vele
soorten kameleons en lemuren
zijn daarvan een voorbeeld. Ook
ziet U vreemde en extreme vormen van de plantenwereld, geheel aangepast aan de droogte. De bevolking, al even gevarieerd en kleurig, komt eveneens aan bod. Een ding hebben
zij gemeen, hun voorouderverering. Die uit zich voornamelijk
in de grafkunst, waarvan diverse voorbeelden de revue passeren. Kortom, een lezing met veel
variatie en een beetje van alles,
cultuur, natuur en geschiedenis.
U bent van harte welkom op de
Trefpuntmiddag die om 14.30
uur begint in zaal 1 van de Pinksterkerk, Camplaan 18 in het
hart van Heemstede. Met openbaar vervoer bereikbaar bus 3 of
140 halte Wipperplein of bus 4
halte Raadhuisplein. Eindtijd ca.
16.45 uur. Vrijwilligers organiseren de Trefpuntmiddagen onder
auspiciën van de Maatschappij
tot Nut van ’t Algemeen, dept.
Haarlem. Entree 2,50 euro.
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bliek uitgedaagd om actief deel
te nemen en/of zijn mening te
geven. Op die manier zette de
voorstelling het publiek aan tot
nadenken. Uitgelokt door (uitvergrote) casussen uit de praktijk hield Theater A la Carte de
medewerkers van De Hartekamp Groep een spiegel voor.
Op een humoristische manier
werden heikele punten aan de
kaak gesteld, zodat er gelachen
kon worden, terwijl de boodschap toch aankwam. Want humor maakt mensen bereidwillig
om naar zichzelf te kijken.

Voorstelling zet aan tot denken

Hartekampmedewerkers genieten
van Theater A la Carte
Heemstede – Aan het begin
van deze maand speelde Theater A la Carte een prikkelende
voorstelling voor de medewerkers van De Hartekamp Groep,
organisatie voor ondersteuning

aan mensen met een verstandelijke beperking in de regio Kennemerland en omstreken.
De voorstelling bestond uit verschillende korte scènes en sketches over vraaggericht werken

die, op vaak ludieke wijze, situaties lieten zien uit de dagelijkse praktijk van de verschillende
medewerkers van verschillende
afdelingen van De Hartekamp
Groep. Regelmatig werd het pu-

Vraaggericht werken
Ruim 500 medewerkers van De
Hartekamp Groep keken, verdeeld over 4 voorstellingen,
naar de herkenbare sketches
die leidden tot veel reacties en
discussie. Een mooi en geslaagd
startpunt van een scholing over
vraaggericht werken waarmee
De Hartekamp Groep in 2008
van start gaat voor haar medewerkers. Vraaggericht werken is
een van de belangrijkste speerpunten uit het strategisch plan
van De Hartekamp Groep voor
de komende jaren.
Onder het motto ‘Het grote effect zit hem in de kleine dingen’
maakte Theater A la Carte al diverse voorstellingen over klantvriendelijk ondersteunen en de
bevordering van zorgkwaliteit.
Zowel voor zorgcentra als voor
ziekenhuizen, de psychiatrie en
andere instellingen.

Kinderdisco
‘Jungle’
Heemstede - Lekker dansen,
springen, rennen, de nieuwste liedjes en soms een wedstrijdje, gewoon een feest
speciaal voor jou!
Iedere maand zijn er in Plexat,
de jongerenruimte van Casca de Luifel, echte kinderdisco’s.
Een heuse DJ maakt gebruik van
de draaitafels en discoverlichting, je kunt er lekker zitten en
kletsen, dansen of swingen met
je vrienden of vriendinnen. Natuurlijk wordt er ook ‘geschuifeld’ als jullie dat willen. Ouders
mogen wel even binnenkijken,
maar daarna: ERUIT! In de Luifel
is wel een gezellige foyer waar
zij intussen aan de bar wat kunnen drinken en praten.
Alle bezoekertjes krijgen een
kaartje. Hiermee kunnen zij limo halen en 1 keer een zakje snoep. Op dit kaartje komt
ook het thuis-telefoonnummer
en hun naam te staan. Ouders
kunnen hun kind dus zorgeloos
achterlaten.
Zaterdag 3 november wordt de
disco een echte ‘Jungle’. Deze
kinderdisco (6-10 jaar) is van
19.00-21.00 uur in Plexat – de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree: 2,- euro.

Opheffing regeling Afvalverwerking
Zuid-Kennemerland
Heemstede - Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Afvalverwerking ZuidKennemerland (AZK) stelt de deelnemende
gemeenten voor om de regeling te beëindigen.
AZK verzorgt de overslag en het transport van
afval voor zes gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort. Het door de
gemeenten ingezamelde afval wordt in het
vuiloverlaadstation aan de Jan van Krimpenweg
in Haarlem overgeslagen in treinwagons, die het
afval daarna naar het Afval Energie Bedrijf (AEB)
in Amsterdam brengen. De regeling verplicht de
deelnemende gemeenten mee te betalen aan de
regeling, ook als zij hun afval niet meer via het
vuiloverlaadstation laten transporteren.
Sinds de samenwerking van de gemeenten, be-

gonnen in het Gewest Zuid-Kennemerland en
sinds 2001 in de huidige gemeenschappelijke
regeling, is de positie van de deelnemende gemeenten veranderd.
Voor Bennebroek, Heemstede en Haarlemmerliede en Spaarnwoude is het gebruik van het
vuiloverlaadstation nu niet meer de meest efficiënte wijze van overslag en transport van hun
afval naar de afvalverwerker. Voor de andere drie
gemeenten, Bloemendaal, Haarlem en Zandvoort, is het vuiloverlaadstation wel essentieel
voor de afvoer van het afval.
Het bestuur stelt de gemeenten daarom voor om
de aan AZK overgedragen taken terug te nemen
en het vuiloverlaadstation over te dragen aan
Spaarnelanden NV. Spaarnelanden zet de werkzaamheden van AZK dan voort op een vrijwillige
basis voor gemeenten.

Voorlichtingsmiddag

Diabetes bij kinderen en jongeren
Regio - Op 7 november organiseert MEE Noordwest-Holland
van 14.00 tot 16.00 uur een informatiemiddag over diabetes
bij kinderen en jongeren in de
Centrale bibliotheek (Gasthuisstraat 32, Haarlem).
De informatiemiddag is gericht
op de sociale omgeving van
jongere diabetici, zoals familie,
vrienden en leraren. Er zijn geen

kosten aan verbonden, maar wilt
u zich wel aanmelden bij Annemiek van Munster, via 023 – 535
8877 of avmunster@meenwh.nl.
Bijna iedereen kent wel iemand
in zijn of haar omgeving met suikerziekte, ofwel diabetes. Regelmatig hebben kinderen te maken met vooroordelen:
Kinderen met diabetes mogen

geen traktaties, ze kunnen niet
sporten, ze zijn vaak ziek. Maar
is dat wel zo?
Tijdens de voorlichtingsmiddag
worden enkele presentaties gegeven. De Diabetes Vereniging
Nederland (DVN) zal een presentatie geven over wat diabetes is en welke gevolgen dit
heeft in het dagelijks leven.
Belangstellenden zijn van harte welkom, maar aanmelden is
noodzakelijk.

Foto: Woestduin door Henry Buter
Heemstede - Zaterdag 27 oktober belooft een hele leuke middag te worden op het landgoed
van Landschap Noord-Holland.
Heb je wel eens pootafdrukken
gezien, of uitwerpselen, wat haren of veren en wellicht vraatsporen aan dennenkegels? Kinderen kunnen samen met de
boswachter ontdekken van welk
dier het spoor kan zijn. Je mag
voor een keertje mee met onze boswachter Peter de Jong,
op zoek naar sporen. Ga je mee
het bos in? De excursie start om
14.00 en eindigt om 16.00 uur.
Plaats van vertrek is het par-

keerterrein bij de ingang van
Leyduin aan de Manpadslaan
te Vogelenzang, ten zuiden van
station Heemstede/Aerdenhout.
Aanmelden is verplicht en kan
bij de InformatieWinkel van
Landschap Noord-Holland, via
tel. 0251-362 762. De kosten bedragen 3,50 euro, beschermers
van Landschap Noord-Holland
betalen 2,50 euro en kinderen
tot 12 jaar 1,20 euro.
Meer info op www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan
op www.natuurwegwijzer.nl
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Dromen als rode draad door nieuwste boek

Loes den Hollander signeert
‘naaktportret’ bij De Pijp
Heemstede - “Zodra het mei
is beginnen de dromen. Ze
sluipen mijn hoofd binnen en
nestelen zich daar minstens
een maand. Overdag neem
ik me voor om ze te negeren
en me ’s nachts niet lastig te
laten vallen. Ik ben er iedere
dag opnieuw van overtuigd
dat het me zal lukken. Waarom zou ik me gek laten maken door die dromen?”
Dit korte fragment uit het nieuwste boek van Loes den Hollander maakt dat je het boek in één
adem uit wil lezen. De hoofdpersoon Marijke van Manen droomt
elk jaar dezelfde dromen, die te
maken hebben met haar verleden. Niet alleen herinneringen, maar ook angst en dreiging
komen dit jaar in haar dromen
voor. Als duidelijk wordt dat iemand het op haar man en stiefzoon heeft voorzien, kan ze deze
dromen niet langer negeren. Op
het moment dat ze beseft dat de
dreiging een daadwerkelijk gevaar is geworden, grijpt ze in.
Daarbij ontdekt ze iets waar ze
nooit op had gerekend.
Ontmoeten
Zaterdag 27 oktober van 13.30
tot 16.00 uur zal Loes den Hollander haar boek ‘naaktportret’
signeren bij Kantoorboekhandel De Pijp aan de Raadhuisstraat 30 in Heemstede. Ben jij
een liefhebber van de boeken
van Esther Verhoef en Simone v/
d Vlugt? Dan zijn de boeken van
Loes den Hollander een aanrader. Al eerder vroeg De Pijp

Klokgelui
Aarzelend, bijna
vragend, dwalen
de eerste
tonen over
de stad
als vogels,
die zoeken
naar hun
nest. Dan
winnen zij
aan kracht,
aan snelheid
en beslistheid.
Totdat een
bronzen
klanken regen daalt
over straten
en stegen.
Dreunend dóórdringt
in de
huizen, waar
mensen doorgaan
met hun
werk, maar
soms ook
even starend
luisteren.
De pindaman

Loes den Hollander haar boeken in de winkel te komen signeren. Helaas kwamen Loes en
haar man onderweg met pech
te staan waardoor ze twee uur
later pas aankwamen. Een aantal fans had geduldig gewacht,
maar anderen waren huiswaarts
gekeerd en krijgen nu de mogelijkheid om alsnog Loes den
Hollander te ontmoeten.
Loes den Hollander heeft lang
in de zorgsector gewerkt en tijdens die periode al veel geschreven, maar niet gepubliceerd. Wel won zij een verha-

Concert ‘Droombeelden’
in Bavokerk Heemstede
Heemstede - Ontroerend, humoristisch en overrompelend. Zo
omschrijft componist Cees Thissen van de Stichting Muziekprojekten Pablo Neruda de teksten
die hij van diverse niet-professionele schrijvers ontving. Zij hadden gereageerd op Thissen`s
oproep om een poezie- of prozatekst te schrijven. De opdracht
luidde: schrijf over je ambities,
je - onvervulde - verlangens,
je droom. Tekstschrijver Andre
Rooijmans bewerkte het merendeel van de teksten en Thissen
schreef er de muziek bij voor 2
solisten, gemengd koor en orkest. Het resultaat is een bijzondere muziektheaterproduktie,
“Droombeelden.” Het concert
wordt in een theatrale setting
gepresenteerd met medewerking van een verteller/acteur en
vergezeld van beelden, gemaakt
door kunstenares Adrienne Rijk.

Mijn jeugd

Uitvoerenden zijn het symfonieorkest Haerlem, de solisten Judy
Kesnar (alt) en Paul Herber (bariton) en acteur/verteller Cees
Thissen. Cees Thissen heeft ook
de leiding van deze produktie.
Droombeelden wordt uitgevoerd
op 14 en 16 december 2007 in
de Bavokerk aan de Herenweg
te Heemstede. Aanvang op beide data is 20.15 uur.
Op 18 januari om 20.15 en
20 januari om 15.00 wordt
Droombeelden opgevoerd in de
Dominicuskerk te Amsterdam
(Spuistraat)
Kaarten zijn verkrijbaar bij
Blokker`s Boekhandel (Binnenweg 1380 te Heemstede, KlassikaZ (Kruisstraat 31) te Haarlem.
Het is mogelijk om aan de deur
kaarten te kopen (15,-- euro)
Ook is het mogelijk om via
droombelden@hetnet.nl kaarten
te bestellen.

lenwedstrijd van het tijdschrift
Libelle met het verhaal “loslaten”. Daarna volgde haar eerste boek. Door omstandigheden
verloor zij haar baan en ging op
zoek naar een uitgever voor de
literaire thriller “Vrijdag”. Hierna
volgde “Zwanenzang” en dan
nu “Naaktportret”. Nieuwsgierig
geworden of een trouwe fan?
Zaterdag 27 oktober- hopelijk
zonder pech deze keer- Signeert Loes den Hollander haar
boeken voor alle belangstellenden bij Kantoorboekhandel De
Pijp aan de Raadhuisstraat 30 in
Heemstede.

Werkzaamheden
Cruquiusbrug
Regio - In de nacht van
donderdag 25 op vrijdag 26 oktober voert de
provincie Noord-Holland
werkzaamheden uit aan
de Cruquiusbrug in de
N201. Tussen 20.00 uur
’s avonds en 06.00 uur ’s
ochtends is voor het verkeer op de N201 slechts
één rijbaan beschikbaar
op de brug.
De N201 wordt op de Cruquiusbrug, richting Hoofddorp
afgesloten. Verkeer richting
Hoofddorp én Heemstede
zal gebruik maken van de
andere rijbaan. Door het
afsluiten van de brug kan de
bus (lijn 57 en 140) richting
Hoofddorp geen gebruik
maken van de halte Cruquiusweg in Heemstede; de bus
richting Heemstede gebruikt
deze halte wel.

Een hoek
van twintig
graden makend
met de
gevelmuur van
het huis.
Voor een
duur die
eindeloos leek.
Van vóór
de Tweede
Wereldoorlog.
Jeugdherinneringen
Aan een
zomerzon, die
de gele
steentjes van
het trottoir
geleidelijk
in de
schaduw trekt.
Aan een
volle grijze
lucht, die
na dagen
hopen de
stenen van
de straat
met een
witte deken
dekt.
J. G. Brouwer

Inloopochtend
borstkanker

Regio - Op donderdag 1 november organiseert de afdeling
Haarlem van de BorstkankerVereniging Nederland, in samenwerking met het Kennemer
Gasthuis een inloop. De bijeenkomst duurt van 10.00 tot 11.30
uur en vindt plaats in het Kennemer Gasthuis locatie zuid.
Welkom zijn vrouwen die borstkanker hebben (gehad) maar
ook familieleden zijn uitgenodigd om met elkaar en met leden van de afdeling Haarlem te
praten over hun ervaringen en
gevoelens. Inlichtingen bij Tineke van der Ploeg, tel. 0235630899, of via e-mail info.afdelinghaarlem@borstkanker.nl.

Workshop
Communicatie

Heemstede - Communicatie,
onmisbaar in het dagelijks leven. Maar kun je ook werkelijk
overbrengen wat er in jou en je
gesprekspartner leeft en welke
invloed het ego daarbij heeft?
Komt dat wat je zegt ook over
zoals je het bedoeld had? Hoe
blijf je met elkaar in verbinding,
ook als het moeilijk wordt? Wat
kun je doen bij vervelende of onverwachte reacties? Deze workshop door Heleen van Dansik is
een inleiding op de cursus communicatie, die op 13 november bij Casca start. In de cursus wordt gebruik gemaakt van
praktische psychologie. Na deze avond heb je al bruikbare tips
en inzichten om zelf mee aan de
slag te gaan. Er is ook ruimte om
vragen te stellen.
De workshop is op 1 november om 20.00 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Kosten: € 5,-. Reserveren
is noodzakelijk en kan bij de receptie van de Luifel, of telefonisch: (023) 5483828 – keuze 1.

Veiling Kunstlijn
Regio – Tijdens Kunstlijn van 1
tot en met 4 november organiseren Bulthaup presentatie Haarlem en Galerie Petra Spuijbroek
een veiling-tentoonstelling aan
het Donkere Spaarne 22 en 24.
De Kunstlijnveiling start 4 november om 14.00 uur o.l.v. Saco
Keikes. Van 1 t/m 3 november
zijn de Kunstlijnkijkdagen. Meer
info: www.petraspuijbroek.nl

Inloopuur Glaucoom patiënten
Regio - De Nederlandse Vereniging van Glaucoompatiënten
verzorgt donderdag 1 november een inloopuur in het Spaarne
Ziekenhuis Hoofddorp.
Tussen 13.30 en 15.30 uur zijn twee leden van de vereniging aanwezig om iedereen, die meer wil weten over de oogaandoening glaucoom, persoonlijk te woord te staan.
Zij zijn voor u bereikbaar op de polikliniek oogheelkunde (route 40
rood) van het Spaarne Ziekenhuis locatie Hoofddorp. Inlichtingen:
Informatiepunt Zorg Spaarnepoort (023) 890 83 60.
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Typisch herfst
Heemstede - De paddenstoel. Mooi symbool voor de
herfst. Paddenstoelen zijn er in zoveel soorten en maten en dat maakt het zoeken naar de kleinoodjes in het bos
zo leuk! Van uit de kluiten gewassen zwammen tot de klassieke rood met witte stippen dakjes op steeltjes. De schimmels - want dat zijn het - zijn altijd fotogeniek en deze van
Cecile Peters wilden we u niet onthouden.

Communicatie met dieren
Regio - Een hond die van de ene dag op de andere mensen bijt, een jockey die graag wil weten waarom zijn paard
zo nukkig doet. Wil de ernstig zieke poes sterven of niet ?
“Zou het niet fantastisch,zijn als je zou weten wat er in je
dier omgaat, of het je iets te vertellen heeft,waarom het zo
reageert?”

GSV gaat naar buiten
Heemstede - GSV Heemstede
is een sportvereniging met voor
elk wat wils en voorziet in een
grote sociale behoefte voor jong
en oud in Heemstede en omgeving. De vereniging heeft een
groot aantal leden: ca 1800).
Uit de behoefte om mensen op
een verantwoorde en gezonde
manier meer te laten bewegen
is een nieuw initiatief ontstaan,
dat naadloos aansluit bij de
campagnes van de overheid om
gezondheid te bevorderen door
meer te bewegen. GSV Heemstede gaat hier op inspelen door
cursussen en loopgroepen Nordic Walking te organiseren voor
haar leden en andere belangstellenden.
GSV beschikt over een gediplomeerd Nordic Walking instructeur. Maar wat is Nordic Walking? Het kortste antwoord is:
“Wandelen met stokken (poles
in vaktermen)”. Het uitgebreide en meer gefundeerde antwoord is: “Een intensieve manier van wandelen met het gebruik van poles waarbij in vergelijking met gewoon wandelen
je energie verbruik met ca 46%
wordt verhoogd, je coördinatie
wordt verbeterd, de spanning in
nek- en schouderspieren wordt
verminderd, je heup en knieën
worden ontlast en je meer stabiliteit ontwikkelt. Het is boven-

Speelgoedbeurs
Heemstede - Zaterdag 27 oktober is er een speelgoedbeurs in
de Jacobaschool aan de Lanckhorstlaan 9 in Heemstede. U
kunt uw te verkopen speelgoed
inbrengen van 9.00 tot 10.00 uur.
Het speelgoed moet wel schoon,
heel en compleet zijn. Babymeubelen kunnen worden verkocht
na telefonisch overleg. De verkoop is van 11.30 tot 12.30 uur.

dien 40 tot 50% effectiever dan
gewoon wandelen en het effect
op je conditie is enorm.”
GSV gaat cursussen en loopgroepen aanbieden die worden
begeleid door René Reeuwijk.
René heeft zijn opleiding voltooid bij het Osterreichiser Nordic Fitness Verband e.V, een van
de grootste organisaties op het
gebied van Nordic Walking.
In cursussen van 6 lessen van
x 1 ½ uur inclusief gebruik van
stokken wordt naast de praktijk
gedegen ingegaan op de theorie. Praktijkvorderingen worden
vastgelegd met videocamera en
na afloop besproken.
Verzamelen is altijd bij het GSV
centrum Franz Schubertlaan 37
Heemstede.
Onder het genot van een gratis
kopje koffie wordt bepaald waar
gelopen gaat worden.
De eerste cursussen starten:
Dinsdag ochtend: 6 november
van 10.00 uur – 11.30 uur
Donderdagmiddag: 8 november
van 13.30 uur - 15.00 uur
Zaterdagochtend: 10 november
van 9.30 uur - 11.00 uur
Informatie en aanmelden bij:
René Reeuwijk , 023-8447496 of
06-53582295.
Of bij het secretariaat Lenie
Belien, 023-5291244
Website: www.gsv-heemstede.nl
Uw opbrengst (waarvan 20% ingehouden wordt voor de organisatiekosten), alsook het niet
verkochte speelgoed kunt u ophalen van 14.00 tot 14.30 uur.
Het speelgoed dat over is, kun
u eventueel achterlaten. Het is
dan bestemd van kindertehuizen in Oost Europa.
Inlichtingen: Marylène Reijntjes (tel. 5332791), Steffie Harries (tel. 5294133) of Ada Beije
(tel. 5423200).

Hillegoms meisje
naar bureau
Regio - Een 22-jarige Haarlemse vrouw is vrijdag 19 oktober omstreeks 23.00 uur op de
Zijl-weg in Haarlem achter op
haar hoofd geslagen met een
plastic fles. Zij passeerde een
groepje jongeren toen het gebeurde. Zij alarmeerde de politie, die direct een onderzoek instelde.
In de bosjes bij het Hasselaerplein troffen de agenten drie
meisjes en twee jongens met
scooters. Het groepje voldeed
aan het opgegeven signalement.
Een 16-jarig meisje uit Hillegom
is aangehouden voor de mishandeling. Zij is overgebracht
naar een politiebureau en ingesloten. Haar ouders zijn in kennis gesteld.

Vervelende man
Regio - De politie hield zondagnacht een 27-jarige Haarlemmer
aan die even daarvoor betrokken was geweest bij een vechtpartij in een horecagelegenheid
aan de Smedestraat. De man
was door de beveiligingsmensen uit de zaak verwijderd, maar
bleef vervelend doen.
Uiteindelijk wilde hij één van de
politiemensen te lijf gaan. De
man rukte zich los van enkele mensen die hem vasthielden
en begon wild om zich heen te
slaan. Hierbij sloeg hij ook enkele omstanders. De verdachte
werd uiteindelijk door de politiemensen overmeesterd en kon
worden aangehouden.

Het zijn vragen die Ineke Brinkmann stelt. Zij is
dierentolk,gediplomeerd psychic reader, healer en had jarenlang een opleidingscentrum voor intuïtieve ontwikkeling in IJmuiden, Alkmaar
en Starnmeer. ”Als dierentolk
vertaal ik de gevoelens,geda
chten,ervaringen en eventuele behoeften van het dier. Uit
mijn eigen praktijk weet ik dat
er vaak verrassende omstandigheden aan het licht komen
van ongewenst gedrag”, zegt
ze. Veel misverstanden tussen
mens en dier ontstaan uit onwetendheid. Dieren communiceren graag met mensen als
wij ons openstellen en hen
met respect benaderen en oprecht benieuwd zijn wat hen
beweegt. Communiceren met
dieren lijkt moeilijk maar iedereen kan leren intuïtief te communiceren met dieren. Sterker
nog, je kunt het al, het is namelijk een proces van bewustwording en herkenning. Je
hoeft hiervoor geen opleiding

te hebben, alleen nieuwsgierig
en enthousiast te zijn om met
dieren te werken. Op die manier help je het dier niet alleen
maar je krijgt ook meer inzicht
in jezelf.
Wat is telepathische
communicatie?
Tele betekent afstand en pathie komt van pathos en dat
betekent gevoel. Telepathie
betekent dus dat je elkaar op
afstand kunt voelen. Het is niet
alleen een proeve van geestelijk vermogen of een handigheidje dat slechts voor enkele
mensen, die bijzonder begaafd
of gevoelig zijn, is weggelegd.
Het is een aangeboren gave
van alle diersoorten, ook van
de mens. Voor meer informatie hierover bel 075-6411573
Of kijk op: www.communicatiemetdieren.com
De komende tijd zijn er introductiedagen op 3 november in
Centrum Zenith Alkmaar en 25
november in de Starnmeer.
Meer informatie: 075 6411573

Weesfietsen station
Haarlem verwijderd
Regio - Op donderdag 25 oktober worden alle fietsen rond het
station van Haarlem voorzien van een label. Gelabelde fietsen die er na een maand nog ongebruikt staan, worden beschouwd als weesfietsen. De gemeente Haarlem verwijdert
deze langdurig ongebruikte fietsen en fietswrakken.
Met grote regelmaat parkeren mensen fietsen rond het station zonder deze ooit weer op te halen. Een aantal keer per jaar laat de gemeente deze fietsen verwijderen. Bij de vorige ronde werden 1000
wrakken en langdurig ongebruikte fietsen weggehaald. De fietsen
veroorzaken hinder en maken nutteloos gebruik van rekken.Onder
de rijtuigoverkapping, aan de centrumzijde van het station, staan
vaak veel meer fietsen geparkeerd dan er rekken zijn. Vrije fietsrekken - op 1 minuut loopafstand van het station - zijn te vinden naast
het CWI-gebouw aan de Jansweg én bij het busstation.

Deze krant op internet
www.heemsteder.nl
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Bezinningsavonden

Heemstede - PKN Heemstede organiseert een aantal bezinningsavonden. De avonden
vinden plaats in de Pinksterkerk
aan de Camplaan 18 Heemstede, aanvang 20 uur.Op dinsdag
30 oktober is de eerste bezinningsavond. Thema is Het Onze
Vader. Achtergrond en verschillende zingen composities bij dit
gebed. Op maandag 5 november wordt gesproken over De
vreemdeling in de bijbel, in samenwerking met het Nederlands
Bijbelgenootschap. Op dinsdagen 13 en 27 november komen
Kinderbijbels en kinderboeken
door Lieke van Duin, recensente
van jeugdliteratuur aan de orde.
Tot slot op: zaterdag 1 december
staat de Kerken en Moskeeeëntocht op het programma.
Start Nieuwe Groenmarkt, Haarlem om 10 uur.
Informatie: Website:www.kerkpleinheemstede.nl
Aanmelden:
email
naar
A.S.MolendijkBos@gmail.com
of tel: 528 74 70

Dansinstuif

3 november Natuurwerkdag, samen
de handen uit de mouwen!
Zaterdag 3 november gaan duizenden deelnemers weer een
dag actief aan de slag in bos, veenweide, moeras, duinen en
heidegebieden. Op meer dan 315 locaties in heel Nederland
wordt er samen gewerkt aan onderhoud van natuur en landschap. In Noord-Holland zijn maar liefst 44 werklocaties. Iedereen kan meedoen aan de werkdag.
Onder professionele begeleiding kan men struiken snoeien, gras hooien, wilgen knotten,
broeihopen voor slangen aanleggen, heide plaggen en nog
veel meer. De Natuurwerkdag
zorgt voor actie en lol op mooie
plekken buiten. Kinderen kunnen onder begeleiding takken
opruimen, kruiwagens volladen,
nestkasten bouwen, helpen bij
het vellen van grote bomen, tril-

veen maaien of hooien van riet.
De dag is ook een eye-opener
om te zien wat vrijwilligers en
natuur- en landschapsorganisaties in de omgeving zoal doen
om de natuur en het landschap
mooi te houden.
De werkzaamheden verschillen per locatie. In het Ilperveld
kan men boompjes verwijderen.
In de natte duinvallei Harmplas

Galerie 37 Spaarnestad
deelnemer Kunstlijn
Regio – Tijdens de Kunstlijn
manifestatie Haarlem en omstreken exposeren ruim tweehonderd kunstenaars hun
werk in eigen atelier, galeries,
musea of in tentoonstellingen
op diverse locaties in Haar-

lem, Bloemendaal, Heemstede,
Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Velsen en Vijfhuizen. Vrijdagavond 2 november is ‘de
nacht van de galerie’. Veel galeries openen hun deuren van
20.00 tot 23.00uur. Ook Gale-

in de Grafelijkheidsduinen kan
men maaisel bijeenharken en op
hopen zetten. Bij het Landje van
Naber bij Hoorn gaat men zeisen, hekwerken maken en riet
opruimen. Bij een oude boomgaard in de westelijke Eilandspolder worden struiken en elzen
weggezaagd.
Alle werkzaamheden èn werklocaties in Noord-Holland staan
op de website www.natuurwerkdag.nl of bel 0900 - 777 09 00. Er
is altijd een locatie in de buurt.
Aanmelden vooraf is noodzakelijk.
De Natuurwerkdag vindt voor de
7e keer plaats en valt ook dit jaar
weer samen met Make a Diffe-

rie 37 Spaarnestad Haarlem
aan het Groot Heiligland is
deze avond geopend. Bezoekers kunnen dan in de galerie de tentoonstelling van de
Amsterdamse schilder Arjan
Brentjes en de Haarlemse fotograaf en beeldend kunstenaar Fons Brasser bezichtigen. Inlichtingen: www.spaarnestadphoto.nl, www.de40eurogalerie.nl ,galerie37@spaarnestadphoto.nl

rence Day waarbij tienduizenden Nederlanders zich massaal
vrijwillig inzetten voor een nuttig doel. De dag wordt georganiseerd door Landschapsbeheer
Nederland, Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN),
Vereniging Natuurmonumenten,
Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie (JNM), Staatsbosbeheer, Vobula, Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), IVN Vereniging
voor natuur- en milieu educatie,
Scouting Nederland, ANWB en
enkele provinciale Landschappen. De Nationale Postcode Loterij maakt de Natuurwerkdag
mede mogelijk.

Concert in het
draaiorgelmuseum
Regio - Op 3 november om
20.00 uur verzorgt de Nederlandse Orgel Federatie (N.O.F.)
in het Kunkels Draaiorgel Museum een populair theaterorgel
concert. Uitvoerenden zijn de
Engelse theaterorganisten, Len
Rawle & Kevin Grunill. Het musem is gevestigd aan de Kuppersweg 3 in Haarlem. Kaarten á
10,00 euro zijn telefonisch te be-

Regio - Zaterdag 3 november
kan iedereen komen dansen op
de dans instuif internationaal bij
ORO, vereniging voor werelddans in Haarlem. De leiding is
in handen van dansdocent Harrie van Parera. Harrie weet met
zijn ruime danservaring een
goede mix van Internationale
muziek te bieden zodat zowel
jong, oud, beginner als gevorderden dansers kunnen dansen.
En daarnaast natuurlijk andere dansers te ontmoeten onder
het genot van een hapje en een
drankje. De dansinstuif wordt
gehouden in het HZW, Kamerling Onnesstraat 83, Haarlem.
Het begint om 20.30 uur. Entree
bedraagt 5,50/6,50 euro (leden/
niet-leden)
ORO, Vereniging voor werelddans is het seizoen weer goed
begonnen met naast de diverse
groepen internationaal, countryline en Israëlische dansen, een
nieuwe groep voor jong volwassenen (18-30 jarigen) op de
dinsdag. Hier niet de traditionele dansen maar een mix van
Bal(kan) folk met Balkan beatz.
De tieners zijn hard aan het oefenen voor een optreden in december en zullen ook tijdens
de sport-in hun dansen laten
zien. Ook zijn er weer kleuter
en jeugdgroepen op de vrijdag
actief. Meer informatie over de
dansgroepen en ORO activiteiten kunt u vinden op www.orodans.nl of email info@orodans.
nl of bel 023-5278241
stellen onder het nummer 0487514134 tussen 19.00 – 21.00 uur.
Of op de site van de NOF www.
nederlandseorgelfederatie.nl
Meer informatie: P.H. Wagenaar
Tel. 070-3606096
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Gemeente ziet af van OZB-verhoging
Jaarlijks stelt de gemeenteraad in november de gemeentelijke begroting vast met daarin een overzicht van de inkomsten en
uitgaven voor het komende jaar. In deze speciale begrotingsbijlage treft u de voorstellen van het college van burgemeester en
wethouders voor de begroting van 2008. De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen.
Meer achtergrondinformatie over de begroting en de 14 programma’s vindt u op de gemeentelijke website www.heemstede.nl
(rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek & bestuur > College van B&W > Begroting 2008).
In de begroting staat beschreven wat wij
willen bereiken op de verschillende
beleidsterreinen en welke investeringen
hiervoor nodig zijn. Deze investeringen zijn
gebaseerd op het collegeprogramma
2006-2010 dat de strategische leidraad
voor het gemeentebeleid vormt.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis
voelt in Heemstede en dat het geboden
voorzieningenniveau
past
bij
uw
behoefte en verwachtingen. Voor alle in de
programma’s genoemde projecten streven
wij daarom naar een breed draagvlak bij
de bevolking. Want Heemstede is van en
voor alle Heemstedenaren.

Gelijkblijvende woonlasten
Zowel de begroting 2008 als de meerjarenbegroting 2009-2011 zijn sluitend. De
gemeente ontvangt in 2008 meer geld uit
het gemeentefonds dat vrij besteedbaar is.
Deze meevaller wordt gedeeltelijk teruggegeven aan de burger, door de OZBopbrengst 2008 gelijk te houden aan 2007.
Hierdoor blijven de woonlasten voor
burgers in 2008 vrijwel gelijk met 2007. De
woonlasten voor huishoudens met een
eigen woning stijgen gemiddeld met bijna
€ 7,-- in 2008 (1%). De woonlasten voor
huishoudens met een huurwoning stijgen
met iets meer dan € 2,-- (0,9%). Rekening
houdend met een inflatiecorrectie van
2,25% betekent dat een netto afname van
de woonlasten met 1,25%.
Een nadere uiteenzetting van de woonlasten vindt u in het kader hiernaast.

Behandeling begroting door gemeenteraad
De gemeenteraad zal uiteindelijk beslissen over deze voorstellen. De begroting zal op
donderdag 8 november a.s. om 19.00 uur en op vrijdag 9 november a.s. om 13.00 uur in
twee openbare vergaderingen door de gemeenteraad worden behandeld (locatie:
gemeentekantoor Havenstraat 87).
De raadsleden kunnen voorstellen voor wijzigingen indienen en na stemming hierover
zal de begroting worden vastgesteld. Als u vragen heeft over de behandeling van de
begroting door de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie, telefoon
(023) 548 56 46, e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Woonlasten

WOONLASTEN PER HUISHOUDEN MET EIGEN WONING
2007
2008
Onroerend zaakbelasting (OZB)
Afvalstoffenheffing 240 liter rolemmer
Rioolrechten
Totaal woonlasten

Adresgegevens & openingstijden
Gemeentekantoor, Havenstraat 87, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: (023) 548 58 68. Fax: (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl
Openingstijden: maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur en vrijdag van 08.30 - 16.00 uur.
Sociale Zaken en Bouw- en Woningtoezicht:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

Wethouder Financiën Christa Kuiper.

In onderstaande tabel zijn de woonlasten voor 2007 en
2008 weergegeven waarbij als uitgangspunt een meerpersoonshuishouden is gehanteerd in een eigen woning
met een gemiddelde woz-waarde van € 375.000 (2007)
en € 415.000 (2008). De WOZ-waarde is in 2008 hoger
door de herwaardering van de onroerende zaken naar de
peildatum 1 januari 2007 (was 1 januari 2005). Na de
lichte stijging van de woonlasten in 2007 met bijna € 20
(3%) per huishouden, stijgen de woonlasten in 2008 met € 6,77 (1%).
Rekening houdend met een inflatiecorrectie van 2,25% betekent dat een netto afname
van de woonlasten met 1,25%.

Mutatie
t.o.v. 2007
€ 327,00 € 327,00
0,0%
€ 242,40 € 244,56
0,9%
€ 105,26 € 109,87
4,4%
€ 674,66 € 681,43

1,0%

Opzet van de begroting
Vergeleken met voorgaande jaren is bij de
formulering van de doelstellingen veel
energie gestoken in het SMART maken
van de begroting. SMART staat voor
Specifiek,
Meetbaar,
Acceptabel,
Realistisch en Tijdgebonden. Hierdoor
wordt vooraf concreet gemaakt wat de resultaten van projecten moeten zijn en kan
achteraf beter verantwoording afgelegd
worden. Op de volgende pagina wordt per
programma kort ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in 2008.

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Bouwplannen
• Vergadering
commissie
bezwaarschriften
• Bestemmingsplan

• Werkzaamheden
Cruquiusbrug
• Serviceloket
Begraafplaats
• Loket Heemstede

Burgerzaken:
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
Maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag alleen op afspraak. Telefoon: (023) 548 58 68
Woensdag van 08.30 - 16.30 uur, donderdagavond van 18.30 - 19.30 uur (alleen voor het
aanvragen en afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Afhaalbalie (reisdocumenten en rijbewijzen):
Maandag, dinsdag, donderdag van 08.30 - 16.00 uur. Woensdag van 08.30 - 16.30 uur.
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.
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Inkomsten en uitgaven 2008

programma 1
programma 2
programma 3
programma 4
programma 5
programma 6
programma 7
programma 8
programma 9
programma 10
programma 11
programma 12
programma 13
programma 14

Uitgaven
x € 1.000

Bestuur en dienstverlening
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Werk en inkomen
Maatschappelijke zorg
Groen
Riolering
Milieu
Reiniging
Ruimtelijke ordening
Volkshuisvesting
Financiering en dekkingsmiddelen

Totaal per programma

Inkomsten
Saldo
x € 1.000 x € 1.000

3.310
1.855
4.377
3.318
2.623
4.949
7.432
2.753
1.243
270
2.086
1.597
600
3.051

510
14
579
676
155
3.480
1.329
578
1.466
10
2.534
674
355
27.107

-2.800
-1.842
-3.798
-2.642
-2.469
-1.470
-6.103
-2.175
223
-260
448
-923
-245
24.056

39.465

39.465

0

Programma’s begroting 2008
Dienstverlening
Gemiddeld bezoekt een burger de
gemeente één à twee keer per jaar. Wij
willen dat deze spaarzame contacten snel,
efficiënt en klantvriendelijk verlopen. In
2008 introduceren we een nieuwe werkwijze. We gaan de manieren waarop u
contact heeft met ons (loket in de publiekshal, website, post/e-mail en telefoon) anders organiseren zodat u nog beter wordt
geholpen. Ook gaan wij servicenormen opstellen waarmee wij concreet maken wat u
van ons mag verwachten. Bijvoorbeeld: de
wachttijd aan het loket en de maximale
afhandelingstermijn voor aangevraagde
vergunningen. Op basis van klanttevredenheidsonderzoeken gaan we vervolgens
meten of onze dienstverlening aan uw verwachting voldoet. En kunnen we aanpassingen in onze werkwijze doorvoeren om
beter op uw vragen in te spelen.

Digitaal loket

Ook steken we veel energie in het uitbreiden van onze digitale dienstverlening op
de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). Op dit moment kunt u al een aantal
producten volledig online afhandelen (o.a.
uittreksels uit het bevolkingsregister/GBA),
inclusief identificatie via DigiD en online
betalen. Het doel is dat in 2010 alle
gemeentelijke diensten die voor u van
belang zijn, digitaal beschikbaar zijn (minimaal 65% dienstverlening).

Openbare orde en veiligheid
Samen met u willen we waar nodig uw wijk
verbeteren en het gevoel van veiligheid en
leefbaarheid daardoor versterken. Dit doen
we door het project “Samenwerken aan
veiligheid en leefbaarheid”. Voor zes wijken
zijn inmiddels actieplannen met concrete
verbeterpunten in uitvoering. Voor het centrumgebied en het gebied Zandvoortselaan/
stationsomgeving worden in 2008 nog
actieplannen opgesteld. Ook wordt de
inzet van de wijkagenten sterker
gericht op de jeugdoverlast,
verkeersveiligheid in 30 kmgebieden, fout parkeren en veiligheid rondom scholen. We zullen
tweejaarlijks onderzoeken hoe u de
veiligheid in uw wijk beleeft.

Brandweer
Het rijk stelt dat op korte termijn
moet worden gekomen tot “veiligheidsregio’s” waarin brandweer,
ambulance en de geneeskundige
hulpverlening bij ongevallen en

rampen zijn opgenomen. In 2008 moet in
de regio Kennemerland een regionale
brandweerorganisatie operationeel zijn.
Voorwaarde is uiteraard dat de lokale
brandweerzorg in Heemstede wordt gegarandeerd vanuit de brandweerkazerne aan
de Nijverheidsweg.

Crayenesterschool afgerond
• Alle basisscholen gaan gebruik maken
van extra uren voor vakleerkrachten
gymnastiek, schoolzwemmen en muziekonderwijs
• In 2008 zullen er in Heemstede minimaal
drie Brede Scholen zijn.

Verkeer, vervoer en waterstaat

Cultuur en recreatie

De volgende speerpunten worden gerealiseerd:
• De Glipperweg zal worden gereconstrueerd en worden voorzien van fietspaden.
• Het voorrangsplein Zandvoortselaan ten
westen van het station zal worden ingericht.
• Er worden fietspaden aangelegd in de
Van Merlenlaan.
• De besluitvorming over de herinrichting
van de Binnenweg, waarbij vooral de
veiligheid van de voetganger en fietser
moet worden verbeterd, wordt afgerond.
De uitvoering vindt in 2009 en 2010
plaats.
• In het Grotstuk, Componistenwijk-zuid en
Amstellaan e.o. worden de straten ingericht als 30-km gebied.
• In 2008 wordt het nieuwe raadhuis met
een parkeerterrein van ruim 90 parkeerplaatsen opgeleverd. Daarnaast wordt er
naar gestreefd om bij de Albert Heijn
locatie aan de Blekersvaartweg te komen
tot verdubbeling van de parkeercapaciteit. In 2008 moeten ook de plannen met
betrekking tot de bibliotheek en het
naastliggende parkeerterrein worden
afgerond. Ook hier wordt ingezet op uitbreiding van de parkeercapaciteit.
• Om overlast van te hoge grondwaterstanden te voorkomen zijn in diverse
gebieden drainagesystemen aangelegd.
Indien de riolering wordt vervangen wordt
steeds een afweging gemaakt of de aanleg van drainage gewenst is.
• Schoolzones: om de veiligheid rondom
scholen te verbeteren wordt door middel
van markeringen, bebording en wegindelingen, de snelheid van het verkeer
verminderd en de aandacht van weggebruikers getrokken. In 2008 worden de
wegen rondom de Beatrixschool en de
Crayenesterschool heringericht.

Onderwijs
• Het doel is om het schoolverzuim te
handhaven op het geringe niveau van de
schooljaren 2003 t/m 2006 (0,5%).
• Op alle Heemsteedse basisscholen wordt
preventieve logopedie aangeboden.
• In 2008 wordt onder andere de uitbreiding van het hoofdgebouw en de nieuwbouw van het kleutergedeelte van de

• In 2007-2008 wordt het Kunstmenu aangeboden aan alle Heemsteedse basisscholen.
• Ruim 1.000 Heemsteedse jongeren
zullen in 2008 gebruikmaken van het
Cultureel Jongeren Paspoort (CJP).
• Via inzet van de Stichting Podiumprogrammering worden minimaal 30 voorstellingen, waarvan 25 in het Oude Slot
en 5 op andere locaties in Heemstede,
gegeven.
• Er wordt een prognose voor de komende
10 jaar opgesteld met betrekking tot de
benodigde (aantallen en soorten) sporten recreatievoorzieningen. Ook wordt er
een toekomstvisie ontwikkeld voor het
Sportcentrum Groenendaal.
• Heemsteedse kinderen van groep 4 t/m
8 van het basisonderwijs kunnen gebruik
maken van de Jeugdsportpas en kiezen
uit meer dan 250 sportcursussen.
• Senioren kunnen deelnemen aan de
fitheidstest van het GALM-project.
• In 2008 zal uitvoering worden gegeven
aan de besluitvorming van de raad over
de fusie van de bibliotheek Heemstede
met de Stadsbibliotheek Haarlem.
• De speelvoorzieningen worden verbeterd. In 2008 zullen er in Heemstede
65 speelplekken zijn met 170 speeltoestellen.

www.heemstede.nl
Op de gemeentelijke website treft u
uitgebreide informatie over wonen,
werken en recreëren in Heemstede.
Bezoek www.heemstede.nl voor het
digitale loket (producten en diensten), uitgebreide politieke informatie, de officiële mededelingen
(bouwvergunningen e.d.) en informatie over projecten in Heemstede.
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Werk en inkomen
• Stille armoede moet worden terug gedrongen door het verstrekken van bijzondere bijstand en minimabeleid.
• Werk boven uitkering is leidend: elke
klant wordt een trajectplan met perspectief op werk aangeboden.
• De uitkeringsafhankelijkheid en werkloosheid moet worden teruggedrongen
door:
- het bevorderen van (her)intreding van
uitkeringsgerechtigden op de arbeidsmarkt;
- het in samenwerking met externe
partijen laten aansluiten van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt;
- afspraken te maken met bedrijven en
winkeliers om banen en/of stageplaatsen open te stellen;
- specifiek beleid te ontwikkelen om
werkloosheid onder jongeren van 18 tot
23 jaar te bestrijden.

Maatschappelijke zorg
• Circa 1.100 Heemsteedse kinderen zullen
het consultatiebureau bezoeken (bereik
van 99%)
• Het in de nota Wmo neergelegde beleid
voor peuterspeelzaalwerk, sociaal-cultureel werk (inclusief kinder- en jongerenwerk), ouderenwerk en vrijwilligerswerk,
wordt uitgevoerd
• Er wordt gestart met de realisatie van
een Centrum voor Jeugd en Gezin
• Er worden individuele Wmo-voorzieningen aan Heemsteedse inwoners
geboden voor wie het algemene voorzieningenniveau niet toereikend is om
sociaal en/of maatschappelijk te kunnen
participeren (vervoersvoorzieningen, rolstoelen en woningaanpassingen)
• Het Loket Heemstede heeft tot doel de
zelfredzaamheid en de deelname aan de
maatschappij van senioren en mensen
met een handicap te bevorderen. Sinds
2007 vormt het Loket Heemstede tevens
de toegang tot de Wmo-voorzieningen. In
2008 zullen er ruim 4.000 geregistreerde
cliëntcontacten en ruim 120 huisbezoeken
plaatsvinden.
• Uit landelijk onderzoek blijkt dat 5% van
de 65-plussers te maken heeft met ouderenmishandeling. Circa 3,8% van de
Heemsteedse jongeren heeft thuis met
lichamelijke en/of geestelijke mishandeling te maken. In 2008 zal uitvoering
gegeven worden aan het in de nota Wmo
neergelegde beleid m.b.t. ouderenmishandeling en kindermishandeling.
• In 2008 zal de ZOED (zorg onder een
dak) aan de Provinciënlaan zijn gerealiseerd. In deze ZOED wordt huisartsenzorg (vijf artsen/drie praktijken), fysiothera-

pie, een apotheek en psychologische
ondersteuning aangeboden.

Gevaar of schade op straat?

Groen

Meld dit bij de Serviceteams

• Het groene karakter van Heemstede
wordt versterkt. Het aantal hagen, gazons,
heesters en grote bomen zal minimaal op
een gelijk niveau blijven en waar mogelijk
worden uitgebreid.
• Er wordt onverminderd veel energie
gestoken in het beheer van het wandelbos Groenendaal, de kinderboerderij en
de gemeentelijke begraafplaats aan de
Herfstlaan.
• Ook in 2008 wordt gewerkt aan een
natuurwaardenkaart met gegevens van
plant- en diersoorten in Heemstede.
• Om bewoners te betrekken bij het onderhoud van groen in hun wijk, wordt de
mogelijkheid geboden om een boomspiegel rond een boom of stukjes openbaar groen te “adopteren”. Bewoners
worden hierdoor verantwoordelijk voor
het onderhoud, met als doel een groenere
uitstraling van de woonwijk.

De gemeente Heemstede beschikt over serviceteams om kleinere onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en klachten te verhelpen die niet meer dan één tot twee dagen
vergen. De werkzaamheden kunnen betrekking hebben op straten, wegen, straatverlichting, straatmeubilair (banken en speeltoestellen), verkeers- en straatnaamborden, openbare groenvoorzieningen etc.
Bel het speciale telefoonnummer (023) 548 57 62 of vul het formulier in op de homepage van de gemeentelijke website (www.heemstede.nl). U kunt ook een brief
schrijven aan:
Gemeente Heemstede, t.a.v. Serviceteams, Antwoordnummer 8, 2100 VB Heemstede
(geen postzegel nodig).

Riolering

Milieu
Gestreefd wordt naar een duurzame
samenleving, waarbinnen evenwicht is
tussen wonen, verkeer en recreatie met
respect voor de natuurwaarden.
• Bij het uitvoeren van infrastructurele
werken en het herinrichten van de
buitenruimte wordt standaard gekeken of
er milieuvriendelijke maatregelen kunnen
worden getroffen (bijv. het saneren van
grond bij de aanleg van riolering of het
toepassen van “fluisterasfalt”).
• Bij ongeveer een kwart van de bedrijven
en instellingen wordt gecontroleerd of ze
voldoen aan de wettelijke milieueisen.
• Het energieverbruik van de gemeentelijke
organisatie moet met 10% dalen (ten
opzichte van 2004).
• Door het vergroten van milieubewustzijn
(voorlichting) moet het energieverbruik
per huishouden in 2010 met 5% gedaald
zijn (ten opzichte van 2004).

Reiniging

Een bergbezinkbassin zorgt bij hevige
regenval voor extra opvang van rioolwater,
waardoor minder rioolwater geloosd wordt
op het oppervlaktewater. In 2008 zullen de
bergbezinkbassins in de Schaepmanlaan,
Van Merlenlaan en Wasserij Annalaan in
gebruik worden genomen.
Hierdoor wordt de riooloverstort op oppervlaktewater met ten minste 50% t.o.v. 1999
teruggebracht.
Ook in de Amstellaan en de Mozartkade
wordt gestart met de aanleg van bergbezinkbassins.
In de Componistenwijk (Bernhard Zweerslaan e.o., fase III) en de Amstellaan e.o.
wordt de riolering vervangen/aangepast.
Gelijktijdig wordt er drainage aangelegd en
wordt de bestrating heringericht.

De gemeente heeft de inzameling van
afval uitbesteed aan De Meerlanden.
Eventuele klachten worden door De
Meerlanden met de gemeente besproken
zodat samen naar oplossingen gezocht
kan worden. Gemiddeld zijn er ongeveer
vier klachten per 100 aansluitingen. Doel is
dit sterk terug te brengen. Ook in 2008 ontvangt u een afvalkalender, waarin u onder
andere kunt zien wanneer en hoe het huishoudelijk afval ingezameld wordt. In 2008
moet 60% van het afval gescheiden ingezameld worden (2007 was 53%). Sinds
2007 is de milieustraat ook open voor de
inwoners van het westelijk deel van de
Haarlemmermeer. Hierdoor zijn de openingstijden verder uitgebreid, zodat particulieren van maandag t/m zaterdag gratis
afval kunnen storten (m.u.v. bijv. zand en
bouwafval).

24 uur per dag,
7 dagen per
week, 365 dagen
per jaar
www.heemstede.nl

die vallen onder het nieuwe bestemmingsplan “Landgoederen en groene gebieden”
zullen gekoesterd worden om hun groene
en recreatieve waarde. In 2008 zal het ontwerpbestemmingsplan Manpadslaangebied
worden vastgesteld om de ontwikkeling tot
een natuur- en recreatiegebied mogelijk te
maken. In overeenstemming met het
rapport van de rekenkamer zal het aantal
van 36 bestemmingsplannen zo spoedig
mogelijk worden teruggebracht naar 7.
De raad zal in 2008 de bestemmingsplannen “Centrum en omgeving” en “Woonwijken Noordwest” vaststellen. Ook staan
in 2008 nog een aantal bouwprojecten op
stapel zoals de herontwikkeling van het
terrein Van Lent, de verpleegstersflat aan
de Wagenaarlaan, locatie Philadelphia,
het gebied rondom de Havenstraat 87
(tijdelijk gemeentekantoor), het terrein van
het voormalige Nova College, het terrein
van het oude postkantoor en de bibliotheek. Voor het Wilhelminaplein (oude
centrum) wordt gestart met het opstellen
van een ontwikkelingsvisie die het historisch belang van deze omgeving moet
waarborgen.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word
abonnee via www.heemstede.nl
en ontvang periodiek een e-mail-

Ruimtelijke ordening

bericht met nieuws op maat van

Heemstede moet een kwalitatief hoogwaardige woonomgeving blijven. Gebieden

de gemeente.
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Centralisatie gemeentelijke
diensten / bouwplan Watertoren
Om plaats te maken voor het Bouwplan
Watertoren (realisatie 156 koopwoningen

en 59 huurwoningen), is het gemeentekantoor aan de Van den Eijndekade gesloopt. De gemeentelijke organisatie wordt
samengevoegd op het Raadhuisplein. Het
bestaande raadhuis wordt hiervoor uitgebreid. Eind maart 2008 zal de gemeente het
verbouwde raadhuis betrekken. De uitbreiding van het raadhuis is overigens beperkt
gebleven door de inzet van een flexwerkconcept voor de ambtelijke organisatie.
Werknemers beschikken niet over een eigen
werkplek in het kantoor, maar zoeken een
vrije, beschikbare plek om werkzaamheden
uit te voeren. Hierdoor hoeven er minder
vierkante meters bijgebouwd te worden en
wordt de uitbreiding beperkt tot 1.300 m2, in
plaats van de voorziene 2.900 m2. De verbouwing wordt grotendeels gefinancierd
door de verkoop van gemeentegrond binnen
het bouwplan Watertoren.

2007.046

Aanvragen bouwvergunning

2007.287
2007.141

het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis en
berging
het wijzigen van een achtergevel
het uitbreiden van een woonhuis en
plaatsen dakkapel op het zijdakvlak

- Laan van Rozenburg 28
- Jacob van Campenstraat 12
- Frans Lisztlaan 15

het plaatsen van een dakopbouw
het plaatsen van een dakopbouw

- Azalealaan 15
- Azalealaan 19

Aanvraag monumentenvergunning
2007.284

het verbouwen van een opslagruimte tot een geluidsstudio voor
Branding radio en tv

het verwijderen van asbest

2007.210

2007.226

2007.244
2007.246
2007.249
2007.285

Meer achtergrondinformatie over de begroting en de 14 programma’s vindt u op de gemeentelijke website www.heemstede.nl (rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek & bestuur > College van B&W > Begroting 2008). U
kunt de begroting ook raadplegen tijdens openingstijden in het gemeentekantoor aan de
Havenstraat 87 en in de bibliotheek. Heeft u
vragen? Neem dan contact op met Ruud
Lubberts, hoofd Financiën, tel: (023) 548 56 28.

- Vogelenzangseweg 21
- Leidsevaartweg 15
- Binnenweg 209
- Postlaan 4

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 23 oktober 2007)
2006.150

het bouwen van 33 appartementen,
plandeel Park Zuid, 28 appartementen,
‘t Schip en een parkeergarage

- Van den Eijndekade 15

De bovenstaande vergunningen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Havenstraat 87). U kunt hiertegen bezwaar maken.

Bestemmingsplan
2007.162

- Zandvoortselaan 129 C

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 19 oktober 2007)
het uitbreiden van een woonhuis
het uitbreiden van een woonhuis
het vergroten van een berging/garage
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het vergroten van een dakkapel op het
voordakvlak en plaatsen op het achterdakvlak
het vernieuwen/veranderen van
bestaande uitbouwen en diverse gevelwijzigingen
het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak
het uitbreiden van een woonhuis en
plaatsen dakkapel op het voordakvlak
het plaatsen van een markies
het uitbreiden van een woonhuis

Meer informatie of vragen?

Verzoek vrijstelling

De bovenstaande aanvragen liggen van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouwen Woningtoezicht (Havenstraat 87).

2007.139
2007.152
2007.170
2007.179

wordt gerealiseerd. Elan Wonen heeft besloten om de woningen in het middengebied van
de provinciënwijk niet te slopen maar te renoveren. Onderdeel van het plan is dat 34
duplexwoningen worden samengevoegd tot
17 eengezinswoningen en dat de resterende
18 duplexwoningen worden bestemd voor
jongerenhuisvesting.

het plaatsen van 2 transformatorgebouwen
het uitbreiden van een opslagloods
vestiging Privilege Particuliere thuiszorg
achter het huidige postkantoor
het uitbreiden van een woonhuis aan de
achterzijde en plaatsen balkon

- Hageveld 15

Aanvraag sloopvergunning
2007.945

2007.248
2007.253
2007.271

- Charlotte van Pallandtlaan 39
- Frederik van Eedenplein 22

Aanvraag reguliere bouwvergunningen 1e fase:
2006.332
2007.288

Het college wil het groene karakter van de
gemeente behouden en is daarom zeer
terughoudend met grote nieuwe bouwprojecten. De gemeente zet zich in overleg met de
woningcorporaties in om betaalbare woningen te realiseren boven de huursubsidiegrens
om de doorstroming te verbeteren en de kans
op een betaalbare woning voor modale inkomens te verbeteren. Bij nieuwbouwprojecten
wordt gestreefd naar gemiddeld 22% sociale
huurwoningen. Binnen de nieuwe woonwijk
Vogelpark wordt 25% van de te bouwen 280
woningen als huurwoning gerealiseerd. Op
het terrein van het Spaarne Ziekenhuis worden 24 sociale huurwoningen gerealiseerd.
Binnen het overleg met de projectontwikkelaar over de ontwikkeling van het terrein van
het voormalige Nova College is een belangrijke voorwaarde dat er sociale woningbouw

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 19 oktober 2007)

Bouwplannen
2007.283
2007.285
2007.286

Volkshuisvesting

- Herenweg 143
- Lieven de Keylaan 17
- Molenlaan 5
- Franz Lehárlaan 44
- Binnenweg 52

- Breitnerweg 6

- Dr. P. Cuyperslaan 2
- Frans Lisztlaan 18
- Binnenweg 35
- Jacob van Campenstraat 12

2007.281

veranderen van een pontonbrug in een
vaste brug
plaatsen erfafscheiding

- Hageveld 15
- M. Vaumontlaan 14

De verzoeken en de ontwerpbesluiten liggen vanaf 25-10-2007 gedurende 6 weken van
08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan de Havenstraat 87.
U kunt hierover uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Voor nadere informatie
over het vrijstellingsverzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Donderdagnacht 25 oktober:

Werkzaamheden Cruquiusbrug
In de nacht van 25 op 26 oktober a.s. wordt door de provincie gewerkt aan de
Cruquiusbrug. De werkzaamheden beginnen om donderdagavond om 20.00 uur en zijn
vrijdagochtend om 6.00 uur gereed. De rijbaan richting Hoofddorp wordt afgesloten en
het verkeer wordt vanaf de kruising Cruquiusweg - Javalaan omgeleid via de andere
rijbaan. De (brom)fietsers en voetgangers kunnen alléén van het fietspad richting
Heemstede en de parallelweg gebruik maken. Op de kruispunten CruquiuswegJavalaan en N210-Cruquiusdijk wordt het verkeer geregeld met verkeersregelaars. Ook
de bus kan van de busbaan richting Hoofddorp vanaf de kruising Cruquiusweg(N201)/
Javalaan geen gebruik maken. De halte Javalaan komt te vervallen.
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Loket Heemstede

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 1 november
2007 om 20.00 uur in het gemeentekantoor Havenstraat
20.00 uur bezwaar tegen de aan de Hartekamp Groep verleende vrijstelling art. 19, lid 2
van de WRO - openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een aanvraag om bijzondere bijstand ingevolge
de WWB - niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen het verhalen van kosten voor een begrafenis - niet openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, telefoon
(023) 548 56 07.

Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan de Blekersvaartweg 84.
Of het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

In verband hiermee zal de Eykmanlaan,
tussen achterzijde Huizingalaan 82 en de
Kohnstammlaan, afgesloten worden op 8
november 2007 van 09.00 tot 12.00 uur.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden
en begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket Begraafplaats. De dienstverlening aan
nabestaanden is verbeterd doordat de informatie te verkrijgen is via één loket. Als extra
service is een overzichtelijke brochure uitgebracht over de algemene begraafplaats.
De brochure is gratis te verkrijgen bij het
Serviceloket op de begraafplaats, bij het

gemeentekantoor (Havenstraat 87) en te
downloaden vanaf www.heemstede.nl.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant
van hoofdingang) is geopend op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur, tel. (023)
528 03 76 (bereikbaar van 09.00 tot
12.00 uur), fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl.
De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot zonsondergang.

Verordening Winkeltijden Heemstede
Door het college van burgemeester en
wethouders is, op grond van artikel 8 van
de Verordening Winkeltijden Heemstede,
besloten de hierna volgende zon- en feestdagen aan te wijzen als dagen waarop de
winkels voor het publiek in het deelgebied
“Winkelcentrum Zandvoortselaan” open
mogen zijn:

- 21 en 28 oktober 2007
- 4, 11, 18 en 25 november 2007
- 2 december 2007
Voor nadere informatie kunt u zich wenden
tot de afdeling Algemene & Juridische
Zaken, telefoon (023) 548 56 07.

Loket Heemstede
Blekersvaartweg 84 (hoek KoediefslaanBlekersvaartweg). Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Kapvergunning(en)

Tijdelijke wegafsluiting Eykmanlaan
Ingevolge het bepaalde in artikel 2.1.4.1. ,
eerste lid van de Algemene Plaatselijke
Verordening is aan Basisschool De Evenaar
vergunning verleend om op donderdag
8 november 2007 van 09.00 tot 12.00 uur
een verkeersveiligheidsactiviteit genaamd
“Hallo auto” voor groep 5 en 6 te organiseren
in de Eykmanlaan.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 12.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket langskomen. U kunt ons ook bellen om uw vraag
te stellen.

Er zijn kapvergunningen verleend voor:
Het kappen van 1 populier aan de achterzijde van Johan Wagenaarlaan 22 en 24,
kadastraal bekend gemeente Heemstede,
sectie A nr. 7389 en nr. 9241 en nr. 9242
Het kappen van 1 kastanje en 1 spar aan
de achterzijde van Kerklaan 55, kadastraal
bekend gemeente Heemstede, sectie B nr.
10010.
Aan beide vergunningen is het volgende
bijzondere voorschrift verbonden:
- De vergunning is pas van kracht met in-

gang van de dag na de dag waarop de
bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om
voorlopige voorziening is gedaan, wordt
de vergunning niet van kracht voordat op
dat verzoek is beslist. Verzonden 24 oktober 2007
Het besluit en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 24 oktober gedurende
6 weken ter inzage in het gemeentekantoor aan de Havenstraat 87.
U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

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 wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u uw mening/zienswijze aan
de gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen over 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.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in het gemeentekantoor (Havenstraat 87).
Tevens zijn de stukken in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

