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Opleiding AKA Techniek
bij Paswerk van start

Regio - Heemsteedse wethouder Sjaak Struijf opende op
maandag 19 oktober de nieuwe opleiding AKA Techniek bij
Paswerk in Cruquius. De 49jarige Tan Hong Dinh is de eerste medewerker Sociale Werkvoorziening, die de 1-jarige opleiding Arbeidsmarkt geKwalificeerd Assistent (AKA) bij Paswerk gaat volgen. Hong Dinh:
“Ik heb een Vietnamees diploma
MTS, maar dat wordt hier niet
erkend. Technische kennis heb
ik wel, en met een AKA-certificaat kan ik dat gaan aantonen.”
Tijdens de opleiding kunnen ongediplomeerde werkzoekenden,
die vaak wel werkervaring hebben, maar geen diploma of certificaat, in een praktijksituatie
theorie en vakkennis combineren. Met het landelijk erkende
certificaat AKA hebben zij een
betere kans op een vaste baan
op de arbeidsmarkt. De zogenoemde Startkwalificatie niveau
1 geeft ook de mogelijkheid tot
toelating voor een vakopleiding
op niveau 2. Tevens ondersteunt
de opleiding het maken van een
beroepskeuze. Behalve AKA
Techniek heeft Paswerk Academie opleidingen op het gebied
van Catering, Groenonderhoud
en Zorg in ontwikkeling.
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Op de foto wethouder Sjaak Struijf links en Tan Hong Dinh die de
opleiding techniek gaat volgen.

TV-opnames ‘Slimste School’
in Bennebroek
Bennebroek – RTV Noord-Holland maakt op donderdag 29 oktober op de Sparrenbosschool
opnamen voor het TV-programma ‘De Slimste School van
Noord-Holland’. Dat is een nieuwe kennisquiz.
De programmamakers hebben

STOMERIJ EN
WASSERIJ

een aantal scholen in de provincie uitgekozen. Het gaat om
een quiz waarmee de kennis
van leerlingen uit groep 8 wordt
getest. Taal, rekenen, aardrijkskunde... wie weet het meest, wie
is het slimst? Erik van der Hoff
verzorgt de presentatie.
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De Sparrenbosschool is een van
de 36 scholen die deelneemt.
In totaal waren duizend scholen benaderd. Wie weet blijken
de Bennebroekse leerlingen
straks ook de slimste te zijn!
De uiteindelijke finales van de
quiz vinden plaats op 19 december. Vanaf zaterdag 7 november zijn de uitzendingen op
TV te volgen.
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• SUBSIDIE ISOLATIEGLAS
• BTW VERLAGING ISOLATIEWERKZAAMHEDEN OA. KOZIJNEN / GEVELISOLATIE / ZONNECOLLECTOREN
• SUBSIDIEREGELING DUURZAME WARMTE EN ENERGIE
Uw Select Windows dealer:

Vondelweg 540
2026 BH Haarlem

Tel. 023 538 22 77
Fax 023 537 96 40

www.vandervlugt.nl
info@vandervlugt.nl

• Ramen • Deuren • Serres • Kozijnen • Carports • Veranda’s
• Zonwering • Schuifpuien • Vouwwanden • Dakkapellen
• Garagedeuren • Balkonbeglazing

SKG

SELECT WINDOWS, VOOR FIJNER WONEN.
Openingstijden: ma t/m vr 8.00-17.30, do avond 19.00-21:00, za 10.00-16.00.

Appartementen GGZ inGeest
Bennebroek – De 20 appartementen die in Bennebroek voor
GGZ inGeest worden gebouwd,
zijn bestemd voor mensen met
complexe psychiatrische problemen die met begeleiding wel
zelfstandig kunnen wonen. Dinsdag 27 oktober vindt de officiële start plaats van de bouw. Als
locatie is uitgekozen het terrein
aan de Rijksstraatweg 13 in Bennebroek. Naamgever voor het te
bouwen pand is Herman Harms.
Een vroegere geneesheer-direc-

teur van GGZ die adviseerde op
genoemde locatie woningen te
bouwen voor cliënten die niet zijn
opgenomen, maar wel intensieve
zorg en een zekere bescherming
nodig hebben. Voor mensen die
de overgang naar de maatschappij willen maken, maar nog niet
zijn opgewassen tegen de hectiek van de samenleving. De bedoeling is dat cliënten de appartementen huren en er zelfstandig kunnen wonen. Januari 2010
moeten de woningen klaar zijn.

pagina 2

de Heemsteder - 21 oktober 2009

P2: Bijzonder Heemsteeds Nieuws
(redactie@heemsteder.nl)

Verschijnt woensdag

Je gelooft je
ogen niet...!
Heemstede – De heer Cor de
Feyter wonend aan de Crayenestersingel keek vreemd op
toen hij vlakbij huis een vos
zag. Dat was in de nacht van
maandag 12 op donderdag 13
oktober, even na het middernachtelijk uur.
Cor liet zijn hond uit, maar het
dier dat hij verderop zag was zeker geen huisdier. “Het was een
mager dier, klein van stuk en
vaal van kleur.

Poffertjes voor
iedereen in ‘de Hout’
Heemstede - Op 14 oktober jl.
was het de ‘Dag van iedereen’,
onderdeel van de eerste landelijke zesdaagse Beroepsonderwijs. Cursisten van roc’s in heel
Nederland hebben die dag hun

handen uit de mouwen gestoken in allerlei projecten. Van het
ROC Nova College hebben cursisten hun steentje bijgedragen
in zorginstelling Sint Jacob in
de Hout in Heemstede. Daar

hebben ze voor de bewoners
manicure verzorgd, geholpen
met e-mailen en poffertjes gebakken. Voor beide partijen een
bijzondere ervaring.
(Fotograaf Marisa Beretta.)

Gezocht Heemsteedse jongeren
Regio - BSS Events Haarlemmermeer organiseert op zaterdag 24 oktober in Claus de 1e
editie van ‘Beatz Party’. Het belooft een supervet feest te worden waaraan diverse dj’s hun
medewerking verlenen.
De lichtshow van Claus wordt
uitgebreid met waanzinnige effecten, rookmachines, confetti
en lasershows.
Daarnaast zal Veejay Fun de
videoschermen voorzien van
stoere animaties en clips. Uit
de speakers knallen de lekkerste dansnummers en iedereen
kan losgaan op house/top 40/
urban/NL.

Net als bij de grote feesten als
Sensation is er voor dit feest een
dresscode bedacht: Glitter and
Glamour. Kaarten zijn te bestellen op www.smashparty.nl.
Muziek uit de jaren 70 en 80
Naast deze 1e editie van Beatz
Party organiseert BSS Events
op vrijdag 23 oktober voor de 2e
keer het feest Smash Party. Dit
feest is speciaal voor de ‘oudere jongeren’ van de Haarlemmermeer en regio. De groep die
vroeger uitging in de beginjaren
van discotheek The Challenge.
Als je houdt van lekker uitgaan
en dansen op de muziek uit de

jaren 70 en 80, afgewisseld met
de lekkerste dansmuziek van de
jaren 90 en nu, ben je van harte
welkom. Mastermixer Ben Liebrand zal zijn kunsten vertonen en daarnaast is ook weer
DVDdj Rob van Rossum achter
de dj-tafel te vinden. Ook voor
dit feest is het thema Glitter and
Glamour. Kaarten zijn te bestellen op www.smashparty.nl.

Kennelijk heeft de verspreiding
van deze wildsoort vanuit het
duingebied nu ook onze gemeente bereikt”, vertelt hij. Een
foto heeft Cor helaas niet, maar
zeker is hij wel van zijn zaak:
“Bijzonder om te zien - je gelooft
eerst je ogen niet. Het dier gaf
me echter gelegenheid nogeens
te kijken door over het troittoir
richting school te lopen en verschillende keren naar me om
te kijken. Daardoor wist ik het
zeker.
Bovendien ken ik de vos als jager maar al te goed. Ik had geen
camera bij me maar ik denk dat
de opwinding ook te groot zou
zijn geweest om een foto te
maken.
De opwinding zou ik willen samen vatten onder de woorden:
‘hier dus ook al en we mogen
er niets aan doen’. Er komt nl.
een moment dat vossen besmet
raken met rabiës, hetgeen in ons
dichtbevolkte land tot verwoestende gevolgen voor mens en
dier zou kunnen leiden.”

Dier van de week
Regio - Deze dame heet Klieyou! Een akita inu teef van 6 jaar.
Ze was altijd een voorbeeldige
huisgenoot. Tot een paar maanden geleden. Ineens kon mevrouw niet meer alleen zijn en
ging ze hier en daar wat slopen.
Dat vond de baas natuurlijk niet
zo leuk en nu zoekt ze een huisje, waar ze niet of bijna niet alleen hoeft te zijn. Klieyou is een
echte akita en is best een beetje
onafhankelijk. Ze kent de basiscommando’s en luistert er ook
redelijk naar. Omdat ze niet altijd sociaal is met andere honden, liep ze niet zo vaak los bij
de vorige eigenaar. We denken
dat Klieyou dat wèl heel leuk
zou vinden. Verder kan ze wel
met katten overweg en ook met
kinderen, als ze maar rustig aan
elkaar kunnen wennen. want zoals een echte akita kan ze ook af
en toe eenkennig zijn. Wie heeft

van 1930

Klieyou

er verstand van het ras en geeft
Klieyou een mooi nieuw leven?
Kom kennismaken in het dierenasiel in Zandvoort, Keesomstraat 5. Open van maandag tot
en met zaterdag tussen 11.00
en 16.00 uur, tel. 023-5713888
of kijk op www.dierentehuiskennemerland.nl
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‘Hoezo Anders?’

Dag van de Dialoog in Heemstede
Heemstede – Op dinsdag 3 november gaat in dialoog als het
aan Casca ligt. Belangstellenden
voor deze activiteit zijn hartelijk
welkom.
Jongeren, ouderen, werkenden,
niet-werkenden, alleenstaanden,
gezinnen en anderstaligen – we
wonen allemaal in dezelfde omgeving, maar deze Dag van de
Dialoog heeft u heeft de kans elkaar te ontmoeten. Maatschappelijke organisaties en culturele
instellingen zetten op verschillende plaatsen in Heemstede
weer tafels neer waaraan inwoners met elkaar in gesprek gaan
over een thema. Dat gebeurt onder het genot van een hapje en
drankje, verzorgd door de deelnemende organisaties.

Het thema van dit jaar is
Hoezo Anders?’.
Wanneer voelt iemand zich anders? Is dat anders-zijn uit vrije
keus of is dat gedwongen door
omstandigheden? Je kunt op
veel manieren anders zijn. Door
uiterlijk, religie, eetgewoonten,
cultuur. Maar ook door een anders-dan-anders hobby of beroep. Misschien doe je aan topsport. Of ben je iets heel anders
gaan doen dan van je verwacht
werd? Pas je je aan aan wat een
groep van je verwacht of ben je
liever een uitzondering?

Heemstede - Podium Oude Slot, voortgekomen uit het Cultureel Centrum van Het Oude Slot, wordt gedragen door
vrienden en vrijwilligers. In enthousiaste samenwerking
wordt het aanbod mogelijk gemaakt van 35 voorstellingen
per jaar in Het Oude Slot en de Oude Kerk in Heemstede.
Er is een breed programma van concerten, toneel, filmvoorstellingen en literaire lezingen waar een trouw en divers publiek voor is.
Podium Oude Slot is op zoek naar mensen die zich kandidaat
willen stellen voor vrijkomende bestuursfuncties. Er is plaats
voor een penningmeester en een secretaris.
Daarnaast heeft het podium behoefte aan vrijwilligers voor
verschillende taken. Het gaat daarbij om algemeen administratief werk, en ondersteunend werk voor de publiciteit.
Iemand met ICT-ervaring zou ook zeer welkom zijn.
Informatie tel: 023-5240167 of 023-5282664.

Aanmelden tot 28 oktober
Kom je verhaal vertellen en luister naar wat anderen hierover
zeggen. Praat mee en deel ervaringen. We gaan met elkaar op
een persoonlijke manier in gesprek met respect voor elkaars
meningen. Wie weet brengt u
anderen op ideeën of raakt u
zelf geïnspireerd door de verhalen van anderen. Hoe meer
mensen meepraten dinsdag 3
november, hoe beter. Deelname
is gratis. Aanmelden kan tot en
met woensdag 28 oktober.
Iedereen is van harte welkom
om aan te schuiven en mee te

Foto: Geek Zwetsloot.
praten. De gesprekken zijn op
verschillende locaties en tijden
en duren gemiddeld 1½ uur. Aan
iedere tafel gaan acht mensen
met elkaar in gesprek. Een ervaren gespreksleider leidt de dialoog in goede banen.
Meer informatie en een aanmeldingsformulier vindt u op www.
heemstedeindialoog.nl of vraag
het op bij Casca, Herenweg 96,
Heemstede, tel. (023) 5483828,
info@casca.nl. Contactpersoon
is Marja Tol.

Amateurkunst op beurs Dichtstorten
‘Artistieke Handen’
Regio - Zondag 25 oktober is het de dag van Artistieke Handen, de beurs waar alles is te vinden op het gebied van kunst,
gemaakt door hobbyisten. De populaire beurs vindt plaats
in het Kennemer Sportcenter te Haarlem. Honderden amateurkunstenaars uit het gehele land tonen op deze dag van
10.30 tot 17.00 uur hun werk en kunnen. Er valt, zoals gebruikelijk weer veel te zien en te beleven op deze creatieve
manifestatie.
Artistieke Handen geeft hiermee
amateur-kunstenaars de mogelijkheid hun werk aan een groot
publiek te laten zien en te verkopen.
Diverse deelnemers verzorgen
presentaties, workshops en demonstraties op hun werkgebied.
Zo zijn er kunstenaars die u alles kunnen laten zien van fijnschilderkunst, poppen, keramiek, sieraden, loodcreaties,
origami, kaarten, schilderijen,
houtsnijwerk... Teveel om op te
noemen. De nieuwste trend is
scrapbooking.
Er zijn ook stands van leveranciers van diverse hobby-materialen. Mocht u geïnspireerd zijn
geworden, kunt u gelijk thuis
aan uw nieuwe hobby beginnen.
Uiteraard zijn de creaties die u
op de stands ziet te koop.
Wie bij Artistieke Handen iets
aanschaft voor thuis of om cadeau te geven is verzekerd van

Podium Oude Slot
zoekt bestuursleden

Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post
kan ook: de Heemsteder,
Visserstraat 10, 1431 GJ
Aalsmeer.
Inzendingen van foto´s
kunnen niet worden geplaatst.

Hierbij snel
even een gedichtje
over de gedichten!
Het dichten tegenwoordig
Met punten die niet vlijmen
Wordt eventjes gedaan
Het hoeft niet meer te rijmen

een uniek werk. Serie-werk
wordt niet aangeboden.
Geïnteresseerden zijn van harte
welkom op de beurs Artistieke
Handen. Entree: 6,50 euro; voor
65+: 5,50 euro. Kinderen onder
de twaalf jaar onder begeleiding mogen gratis naar binnen.
U kunt gratis parkeren.

Men speelt maar wat
met woorden
Met beelden zonder eind
Die mij nog nooit bekoorden
De dichtkunst is verkleind
Het zijn wel mooie zinnen
De dichter is “verlicht “
Maar ik denk diep
van binnen
Noem het toch geen “gedicht”
Wim Visser
Bennebroek

Word zelf Model in 1 dag
bij Shoeby, dit is je kans!

Heemstede - Ben jij een
vrouw van 16 jaar of ouder
en wil jij ook Model in 1 dag
worden? Kom dan op donderdag 22 of vrijdag 23 oktober
na 18.00 uur naar Shoeby (tijdens de koopavond van jouw
Shoeby store). Je wordt helemaal in Shoeby kleding gestoken en gefotografeerd. De
winnaar krijgt een professionele fotoshoot! Doe mee en
wie weet word jij ook Model
in 1 dag! Tevens krijg je 10%
korting op de kleding die je
tijdens de fotoshoot draagt.

Shoeby sponsort dit seizoen het
succesvolle tv-programma Model in 1 dag op NET 5. Acht weken lang gaat de crew op zoek
naar het nieuwe gezicht van
Shoeby. De kleding van de modellen in spé wordt verzorgd
door Shoeby. In elke uitzending
staat er een nieuw thema uit de

collectie van Shoeby centraal.
De presentatie van het programma is in handen van Robine van
der Meer, daarnaast maakt Mieke van Deursen, directrice van
Shoeby, deel uit van de jury.
Kijk voor meer informatie over
de actie en waar jouw dichtstbijzijnde Shoeby store is op shoebyfashion.com.
Over Shoeby
Twee keer per week worden de
nieuwste fashion-items aangeleverd. Daarnaast biedt Shoeby
een uitstekende service en mode
voor een vriendelijke prijs. De dameslabels Zoï en Eksept vind je
exclusief bij Shoeby. Voor heren
zijn er de eigen labels Third Republic en Cult Edition. Ten slotte zijn er voor de kids de eigen
labels Jilly & Mitch (maten 92 t/
m 176). Daarnaast heeft Shoeby
een uitgebreid assortiment basics, jeans en accessoires.

Hartekampdrive
is volgeboekt

Gesnapt
met mobiel
achter stuur
Heemstede – Tijdens een
verkeerscontrole op maandag 12 oktober op de Heemsteedse Dreef zijn vier automobilisten bekeurd. Zij belden achter het stuur.
Wie niet handsfree belt, is in
overtreding. Voorts bekeurden de agenten negen bestuurders die geen gordel
droegen en één bestuurder
omdat hij zich niet kon legitimeren. Ook kon hij zijn rijbewijs niet tonen.

Heemstede - De inschrijving
voor de Hartekampdrive (vrijdag
30 oktober) is gesloten. Er hebben zich 104 paren aangemeld
en er is niet meer ruimte. Een ieder die zich nog wil aanmelden,
komt op de reservelijst te staan.

Controle op
verlichting

Heemstede - Op de Heemsteeds Dreef hielden politieagenten donderdag 15 oktober tussen 19.00 en 22.00 uur een fietsverlichtingscontrole. Zij schreven
acht bekeuringen uit, omdat de
verlichting niet deugde.
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Gemeentebegroting 2010
nader bekeken (slot)
In dit tweede en tevens laatste
deel over de gemeentebegroting van Heemstede voor het jaar
2010 zal nader worden ingegaan
op een aantal onderdelen die nog
niet eerder aan bod kwamen.
Groen
Heemstede kenmerkt zich door
een uitgebreid arsenaal aan
groen. Naast het wandelbos
Groenendaal zijn er veel plantsoenen is er veel laanbeplanting.
Ook de begraafplaats valt onder
dit hoofdstuk, maar draait door
de grafrechten en leges vrijwel
kostendekkend.
Het streven is om het handhaven
en onderhoudsnormen iets te
verbeteren t.o.v. 2009. Door de inwoners werd het groen gewaardeerd met een 6,6 het streven is
om 6,8 te bereiken in 2010.
Zodra er wordt gewerkt aan wegen of herinrichting van gebieden wordt het groen daarbij betrokken. Zo zal er nieuwe aanplant volgen in de Jacob van
Ruijsdaellaan en de laanstructuur op de Prinsenlaan worden
versterkt. De al lopende projecten rond het Vogelpark, Park
Meermond en de Cesar Francklaan worden voortgezet in 2010.
Zo ook in de provinciënwijk. Inwoners kunnen stukjes groen
adopteren. In 2009 waren dat er
250 en in 2010 hoopt men dit uit
te kunnen breiden tot 265.
Totaal kost het groenbeheer de
gemeenschap 2,2 miljoen euro.
Riolering
Er komt steeds meer nadruk te
liggen op een goede en milieuvriendelijke verwerking van het
afvalwater. Intussen heeft men
ook het beheer van het grondwater, in Heemstede al jaren een
terugkerend probleem, opgenomen in de rioolheffing.
In 2010 wordt er voor 2,3 miljoen
geïnvesteerd in het riool. Het vernieuwen van de riolering in de
Amstellaan en twee bergbezinkbassins in de Amstellaan en Lorentzlaan vergt al een investering
van 1,6 miljoen euro. Dit wordt
dan wel in 60 jaar afgeschreven.
Tot en met 2013 wordt er een bedrag van om en nabij 5 miljoen
geïnvesteerd. De Heemsteedse
burger mag daarom een geleidelijke verhoging van de rioollasten
tegemoet zien de komende jaren.
De lasten per aansluiting gaan
omhoog van 123,60 in 2009 naar
168,70 in 2013.
Milieu
Dit is het kleinste postje in de begroting. Vertekenend is wel dat
bij grote werken, zoals aan de riolering en de straatverlichting dit
ook een bijdrage levert aan een
verbetering van het milieu. Dit is
niet zichtbaar onder dit hoofdstuk. Feitelijk zijn de kosten voor
milieumaatregelen dus vele malen hoger. De verschillende mi-

lieumaatregelen kosten in 2010
341.000 euro. Het betreft de kosten voor het milieubeleid, handhaving, vergunningen, geluidshinder en bodemkwaliteit.
Reiniging
Het totaal aan ingezamelde afvalproducten blijft gelijk aan de
hoeveelheden in 2009. De kosten van de verwerking, verbranden en composteren gaan wel
omhoog. Ook ontvangt men momenteel minder voor het oude
ijzer en papier waardoor de inkomsten dalen. Hierdoor gaan
de heffing die u moet betalen in
2010 omhoog naar 196,32 (was
186,96) voor een kleine rolemmer en 245,52 (was 233,76) voor
een 240 liter rolemmer. Het gehele product reiniging is zo wel kostendekkend.
Ruimtelijke ordening
Ruim 750.000 euro gaat op aan
het aanpassen van de huidige
37 bestemmingsplannen in acht
nieuwe plannen. Het verstrekken van bouw en sloopvergunningen vergen eenzelfde bedrag.
Hier staat wel weer 325.000 euro tegenover, zijnde de bedragen die aan de gemeente worden betaald voor het krijgen van
een vergunning. In 2008 werd
hier nog één miljoen binnen gehaald doordat er een paar grote
projecten werden afgerekend zoals het Vogelpark en Park Meermond. De komende jaren zullen de kosten (één miljoen euro)
voor de gemeenschap ongeveer
gelijk blijven.
Gebieden die op de nominatie
staan te worden her of bebouwd
zijn het gebied rond het voormalige Zilveren Kruis gebouw, het
terrein van het voormalige Nova
College, garage Van Lent, het oude Postkantoor aan de Binnenweg, de sloop en nieuwbouw van
de flats aan de Rijn en Amstellaan en de ontwikkeling rond de
bibliotheek.
Volkshuisvesting
Van de ruim 10.000 woningen in
Heemstede wordt een kwart verhuurd. Hiervan zijn er 1200 met
een lage huuropbrengst 700 woningen met een middelmatige
huur en 450 duur. Er zijn 7600
koopwoningen in Heemstede en
hier komen er op korte termijn
nog 524 bij. Er zullen in dezelfde
periode 103 huurwoningen worden opgeleverd. Uitbreiding van
het aantal woningen vindt plaats
op het voormalige terrein van garage Van Lent aan de Dreef, Het
voormalige Nova College, Het
Spaarne Ziekenhuisterrein het
Park Meernond en op het terrein
van Meer en Bosch.
Financiën en
dekkingsmiddelen
Totaal gaat Heemstede volgend
jaar 44,5 miljoen euro uitgeven

en eenzelfde bedrag komt er ook
binnen op de rekening van de
gemeente. De bedragen zijn lager dan in 2009. Het verschil is
o.a. ontstaan doordat er minder
rente hoeft te worden betaald op
de lening en leningen die al vervroegd zijn afgelost.
Iedere burger (incl. baby’s en
kinderen) draagt dus 1.712 euro bij aan het instant houden van
de voorzieningen. Een groot deel
van de inkomsten, 21 miljoen,

wordt ontvangen via het rijk maar
is uiteraard ook opgebracht door
de burgers via de Rijksbelastingen. Lokaal komt daar nog eens
10 miljoen aan belastingen (OZB)
en heffingen bovenop. Drie miljoen is ongeveer het bedrag dat
aan dividend wordt uitgekeerd
door De Meerlanden, de Bank
Nederlandse Gemeenten en Eneco Energie. Het restant komt binnen via doeluitkeringen en door
het lenen van geld.
Ultimo 2010 verwacht Heemstede 43 miljoen euro aan leningen te hebben uitstaan. Alleen al
voor het jaar 2010 zal er 6,8 miljoen worden bij geleend. Per inwoner van Heemstede is er een
schuldbedrag opgebouwd van
1.653 euro.

Het laatste woord
Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Zij zullen de afweging moeten maken waaraan zij
het geld willen uitgeven en of
de voorgestelde tarieven moeten
worden bijgesteld. Staan de kosten voor archief, postverwerking,
catering en materialen van 1,2
miljoen in verhouding tot het gewenste resultaat? Zo ook de kosten voor automatisering, twee miljoen en de werving, selectie en opleiding van het personeel: 711.000
euro. Dit alles zal de raad betrekken bij hun overwegingen om ten
slotte tot een afgewogen oordeel
te komen. De Heemsteder zal
verslag doen van de beraadslagingen op 5 en 6 november.
Eric van Westerloo

Jubileumvoorstelling op 23 oktober in De Luifel

Richard Groenendijk in de revisie
Heemstede – Cabaretier Richard Groenendijk zit tien jaar in
het vak en viert dat met de voorstelling ‘Terug bij af’. Theater
De Luifel neemt een vaste plek in zijn speelschema in. Vrijdag
23 oktober komt hij naar Heemstede. “Leuke zaal en dito publiek”, aldus de Rotterdamse cabaretier. De liefde is wederzijds, want hij speelt voor een uitverkochte zaal. ‘Terug bij af’
bevat hoogtepunten van de afgelopen tien jaar. “Maar het herschrijven van deze show is eigenlijk lastiger geweest dan een
geheel nieuw programma maken”, zegt Groenendijk. Tussen
de repetities voor het soloprogramma door sprak ‘De Heemsteder’ hem.
Wat kunnen we verwachten
van deze show?
“Met mijn vaste regisseur Dennis van Galen heb ik een aantal
favoriete conferences geselecteerd. Dat zijn vooral scènes van
situaties waarin ik niet op mijn
plaats ben. Ik heb ze herschreven en aangepast aan deze tijd.
Zo heb ik mijn eigen leven na zes
programma’s in perspectief gezet. Wat is er de afgelopen tien
jaar gebeurd? Wat waren de verwachtingen en ben ik er gelukkiger van geworden? Zo laat ik nu
ook de nare kanten van mezelf
zien. Dan geef je jezelf wel bloot
en dat vind ik best eng. Verder
vindt er een soort kruisbestuiving
tussen verschillende conferences
plaats. Personages uit de derde
show komen op bijvoorbeeld op
verjaarsvisite bij personages uit
de vijfde show. Maar de voorstelling is geen revue geworden. Het
is één verhaal en het loopt allemaal in elkaar over.”
Welke thema’s verwerk je in
je programma’s?
“Ik haal mijn onderwerpen vooral uit het dagelijks leven, het sociaal engagement. Ik vind het
interessant hoe jij en ik met elkaar omgaan. Hoe Balkenende de kredietcrisis te lijf gaat,
boeit mij minder. Zo’n soort cabaretier ben ik ook niet. Het publiek speelt zeker een rol in mijn
show. Maar ik hou er niet van
om mensen voor gek te zetten.
Bij sommige cabaretiers zit je
met angst en beven op de eerste rij. Ik heb geen behoefte om
leuk te zijn over de ruggen van
de mensen. Bij mij kun je met
een gerust hart vooraan zitten.”

Waar en wanneer is de
première?
“Officieel is de première op 4
december in het Luxortheater in
Rotterdam. Maar ik hou niet zo
van het gedoe van de flitslichten
en de rode loper. Eigenlijk sta
je bij die gelegenheid als toeschouwer bij je eigen feestje. Ik
heb weleens een ‘dernière’ gehouden. Een feestje na de laatste voorstelling van een show.
Toen kwamen vrienden en collega’s en hoefde niemand uit te
roepen hoe geweldig ze het vonden. Veel leuker.”
Je speelt tegelijkertijd in de musical ‘Hairspray’. Is dat te doen?
“Het is een kwestie van goed regelen. Ik heb mijn eigen productiebureau binnen het kantoor
van Karin Bloemen. Mijn medewerksters zijn fantastisch en ze
hebben het heel strak gepland.
Ik speel de rol van Edna Turnblad
afwisselend met Arjan Ederveen.
Hij neemt weliswaar zeventig
procent van de voorstellingen
voor zijn rekening. Vorig jaar heb
ik hetzelfde gedaan. Ik speelde
toen in ‘Les Misérables’ en deed
tevens mijn soloprogramma. Dat
ging prima. Maar twee verschillende voorstellingen op één dag
doe ik niet meer.”
Speel je liever in een
gezelschap of solo?
“De afwisseling is juist zo leuk. Ik
moet wel zeggen dat het voor de
lol en de gezelligheid absoluut
leuker is om ‘Hairspray’ te spelen. Met de cast en crew samen
ben je met zo’n zeventig man op
tournee. Maar met mijn soloprogramma kan ik mijn eigen ding
doen. Het is helemaal van me-

zelf en daar ben ik trots op. Dat
is een enorme luxe. Ik ben blij
dat ik niet uitsluitend afhankelijk
ben van een producent die je wel
of niet een rol geeft in een musical. Die jongens en meiden van
de cast werken zo hard en zijn
nooit zeker dat ze er volgend jaar
weer bij zitten.”
Naar welke cabaretiers kijk
jij graag?
“Ik vind Theo Maassen erg goed.
Sara Kroos, Wim Helsen en
Marc-Marie Huijbregts vind ik
ook leuk. En niet te vergeten, de
laatste show van Brigitte Kaandorp. Ik spreek haar wel eens.
Dus weet ik dat ze niet zo gelukkig was met haar vorige show.
Maar haar nieuwe programma is
het leukste dat ik de laatste tijd
heb gezien. Een echte aanrader.”
Een try-out in Heemstede is
vaste prik?
“Ja, theater de Luifel is een fijne
zaal. Het is een try-out maar je
zult me niet met papiertjes zien
werken. Veel van het materiaal
in deze show heeft zich al bewezen. Ik kom hartstikke graag
in Heemstede. Ik heb een goed
contact met Laura Marcus, de
programmeur. Bovendien zit er
een geweldig Indonesisch restaurant in de buurt. Daar ga ik
altijd even langs. “
De speellijst van ‘Terug bij af’ is
te vinden op www.richardgroenendijk.nl.
Mirjam Goossens

pagina 8

de Heemsteder - 21 oktober 2009

Nieuwbouw hoek Rijnlaan-Herenweg Ontspannen afslanken
gewenst maar verkeer niet
bij LaRiva
Heemstede - Het jaren geleden
afgebrande pand op de hoek
van de Rijnlaan en de Herenweg
zal worden herbouwd. Er komt
een bedrijven verzamelgebouw
en een luxe woning.
De buurtbewoners togen maandag 8 juni naar het raadhuis om
hun mening over het plan te geven. De meeste bewoners zijn
blij dat het lelijke gat op de hoek
nu eindelijk wordt aangepakt.
Minder te spreken zijn zij over
de afwikkeling van het verkeer
en verwachten problemen met
het parkeren.
Liefst zeven insprekers wilde het
woord voeren, met als grootste
gemene deler dat zij zich zorgen
maken over de uitrit van het gebouw aan de kant van de Rijnlaan. De uitrit zo dicht op de
hoek plaatsen is vragen om gevaarlijke situaties. Zij stellen voor
de uitrit aan de kant van de Herenweg te situeren, temeer daar
de meeste bezoekers van het
nieuwe bedrijf vanaf de Herenweg zullen komen en ook via deze weg weer willen vertrekken.
Het gemeentebestuur vindt dat
dit juist erg gevaarlijk zou zijn op
deze drukke doorgaande weg.
Misschien kwam Heeremans
(CDA) wel met de beste oplossing, door voor te stellen om te
overwegen een stoplicht bij de
uitrit te plaatsen, net als op de
Dreef bij Sint Jacob in de Hout.
Vriendelijker kunnen
wij het niet maken
Boer Milatz die zijn bedrijf direct naast het nieuw te bouwen
pand heeft voorzag problemen
met de wetgeving, waarin staat
dat woningen 100 meter vanaf een boerderij moeten liggen.
In dit geval bedraagt de afstand

SWOH-cursus
mobiel bellen

Heemstede - Stichting Welzijn
Ouderen Heemstede biedt een
cursus mobiel bellen aan. Leerlingen van het Nova-College leren ouderen de vele mogelijkheden van hun eigen mobiel. De
cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten: donderdag 29 oktober, 5

Heemstede - Afvallen op
een natuurlijke manier zonder
urenlang in de sportschool te
staan. Het kan bij LaRiva, Instituut voor Natuurlijke figuurcorrectie.

maar 10 meter. Volgens Wethouder van de Stadt is dit geen probleem, omdat er eerder al een
pand binnen deze 100 meter
stond en de situatie blijft dus zoals het was. Raadslid Ates (HBB)
was hier toch niet zo gerust op
en voorzag in de toekomst mogelijk een spanningsveld tussen de te bouwen woning en de
boerderij. De heer Milatz was
ook niet gelukkig met de ramen
aan de noordzijde van het nieuwe pand, waardoor hij zijn privacy verliest. Hij vroeg zich ook
af waarom er nu een hek van
twee meter hoog om het terrein moest komen. Nergens voor
nodig vond hij, een mooi muurtje zou wat hem betreft kunnen
volstaan. Grote zorgen maakte hij zich verder over het heien
voor de fundering waardoor zijn
270 jaar oude boerderij wel eens
schade kon oplopen. De studie
daar toe van de firma Tjaden trok
hij in twijfel. Hij had geen enkel
vertrouwen in dit bedrijf.
Algehele teneur van de insprekers en raadsleden was dat de
november en 12 november van
14.00 uur tot 16.00 uur.
Kosten cursus zijn 10,00 euro en
dat is inclusief koffie of thee.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!
Voor verdere inlichtingen en
reserveren: Welzijn Ouderen
Heemstede, Lieven de Keylaan
24 op maandag t/m donderdag
van 09.00-17.00 uur en op vrijdag van 09.00-13.00 uur. Telefoon 023-528 85 10.

Graancirkels – ontwikkelingen
Heemstede - Graancirkels roepen steeds weer vragen op: Hoe
ontstaan ze? Wie zijn de cirkelmakers? Waarom ontvangen wij
ze in onze velden? En wat kunnen wij met graancirkels, hoe
kunnen ze ons bewustzijn verruimen?
Graancirkels vormen voor velen
een toegang tot het onbekende
en mystieke. Zij rekken de geest
op, tarten oude aannamen en ri-

gide denkwijzen en openen lichaam en geest voor wat zich
buiten de grenzen van de dagelijkse waarneming bevindt. Voor
velen zijn zij een poort tot geestelijke, emotionele en spirituele
groei. Zij vormen een katalysator voor bewustwording.
In deze boeiende lezing van
Graancirkeldeskundige
Janet
Ossebaard zal dit fenomeen in
de schijnwerpers staan: de ge-

schriftelijke beantwoording van
de opmerking van de omwonenden klinisch was afgehandeld zonder enig gevoel voor
de emotie van de omwonenden.
Volgens van de Stadt kon alleen
maar in technische zin worden
geantwoord omdat er zorgvuldig
moest worden geformuleerd en
een verwijzing naar de wet weinig ruimte laat om dit vriendelijker te verwoorden.
Wat komt er in het nieuwe
pand?
Alle partijen in de raad wilde van
de wethouder weten wat er dan
wel in het nieuwe pand aan bedrijvigheid zou komen. Hoe zit
het met het geluid, de milieueisen en de mogelijkheid het pand
te verbouwen tot appartementen. Volgens het college is dit allemaal niet aan de orde en mag
er slechts gebruik gemaakt worden door bedrijven uit categorie
1 en 2. Dat is een lichte vorm van
bedrijvigheid. Het bouwen van
appartementen zou niet passen
in het bestemmingsplan, omdat
dit stukje grond is bestemd voor
bedrijven en niet voor wonen.
Onder druk van de raad zal het
plan opnieuw worden ingediend
en zal er door de wethouder
eerst gekeken worden naar een
andere oplossing voor de uitrit.
D66 bleef tegen het plan want
deze partij vond het stuk veel te
vaag. Binnenkort zal er door het
college een tweede poging worden gedaan de raad aan haar zijde te krijgen.
Eric van Westerloo
schiedenis en evolutie van de
patronen, hun geometrie en onregelmatigheden, ondersteund
door prachtig en uniek beeldmateriaal. Deze avond zal voor
u een inspirerende ervaring zijn,
die nog lang doorwerkt.
De lezing over Graancirkels is
op woensdag 28 oktober, om
20.00 uur, bij Casca in de Luifel,
Herenweg 96, Heemstede. Entree: 7,50 euro. Reserveren is
noodzakelijk en kan bij de receptie van de Luifel op werkdagen van 9-12 uur, telefoon: 023548 38 28 -1.

In het pand tegenover het oude postkantoor van Heemstede aan de Raadhuisstraat
is het afslankinstituut LaRiva
gevestigd. In het moderne en
rustig ingerichte pand kunnen
vrouwen én mannen terecht
om te werken aan een mooi figuur. “We beginnen altijd met
een figuuranalyse”, vertelt figuurconsulente Cecil Hengeveld. “We bespreken op welke
plekken iemand wil afslanken,
bijvoorbeeld alleen de dijen of
over het hele lichaam.” Na de
figuuranalyse wordt een persoonlijk behandelplan samengesteld.
Vet verbranden met
weinig inspanning
Afslanken en corrigeren gebeurt bij LaRiva in een warmtecabine waarin mensen liggend oefeningen moeten
doen. “Door de warmte verbrand je veel meer vet”, legt

Cecil uit. “Een half uurtje in de
cabine staat gelijk aan twee
en een half uur sporten in de
sportschool.”Omdat de oefeningen liggend worden gedaan kosten ze weinig inspanning. “Deze methode is daarom ook erg geschikt voor
mensen die al wat ouder zijn
of reuma hebben. De oefeningen zijn dan ook samengesteld door een fysiotherapeut”,
aldus Cecil.
Na de oefeningen komt het
‘relax’-gedeelte van de behandeling in de ozonzuurstofca-

bine. In deze cabine kunnen
mensen bijkomen van de oefeningen terwijl de ozonzuurstof op het lichaam inwerkt.
“Ozon stimuleert de stofwisseling en de bloedsomloop” vertelt Cecil. “Het vermindert cellulite en maakt de huid elastischer. Ozon doet heel veel
goeds voor je lichaam. Mensen voelen zich weer helemaal
fris als ze een kwartiertje in de
cabine hebben gelegen.”
Ook een goed figuur
Bewust met de voeding omgaan is erg belangrijk; daarom geven de figuurconsulentes van LaRiva ook voedingsadviezen. “Goede begeleiding
staat tijdens de hele behandeling centraal,” zegt Cecil. “Wij
zorgen ervoor dat de aanpak
op maat is.”LaRiva geeft de
cliënten daarom centimetergarantie. “Het belangrijkste is
niet alleen dat je gewicht kwijt
bent maar ook dat je figuur
er goed uitziet. Na elke vijf behandelingen meten we hoeveel centimeters in omvang de
cliënt kwijt is,” aldus Cecil.
Sinds de opening zijn de cliënten van LaRiva samen al

zo’n duizenden centimeters
kwijtgeraakt. “Het gaat erg
goed”, zegt Cecil. “Mensen zijn
enthousiast en steken ook anderen aan.”
Introductie aanbieding
Wie geïnteresseerd is kan momenteel gebruik maken van
de introductieaanbieding. Bij
het afsluiten van een advieskuur komen er drie behandelingen gratis bij. LaRiva is gevestigd aan de Raadhuisstraat
27. Voor meer informatie 023
547 4419 of www.lariva.nl

Kokkerellen in de Casca keuken
Heemstede - Nieuw dit jaar bij
Casca zijn de korte kookcursussen van 2 lessen. Op dinsdag 3
november start de cursus Hartige taarten van 19.30 tot 22.00
uur. Casca-kok Erna van Garderen geeft informatie over ver-

schillende hartige taarten, zowel
vegetarisch als met vlees en/of
vis. De cursus wordt gegeven bij
Casca in de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede. Opgeven kan telefonisch: 023-548 38 28 keuze 1
of via www.casca.nl.
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Hermitage even in de Luifel

Heemstede - Boeiende verhalen over het geheimzinnige Rusland, zijn tsaren, rijkdommen,
doen je vergeten dat je in de
Luifel zit in plaats van de Hermitage in St. Petersburg. Het
zijn niet alleen de schitterende
dia`s, nee, veel meer nog de gemakkelijke verteltrant van Karin Braamhorst die woensdagavond een volle Luifel meenam
naar de Amsterdamse Hermita-

ge de Amstelhof, het vroegere
ouwenvrouwenhuis, dat na een
metamorfose met zijn Hollandse
weelde en maatvoering aan de
Amstel, kan wedijveren met de
grandeur en enormiteit van de
Hermitage aan de Neva.
Karin vertelde hoe Peter de
Grote nog als stagiaire gewerkt
heeft in de scheepsbouw in

Zaandam, en zij maakte de rode draad tussen Rusland en Nederland zichtbaar met de bouw,
plattegrond van St. Petersburg
en zelfs de oude [familie]banden.
Dia`s van grachten in St. Petersburg lijken genomen te zijn op
de Amsterdamse grachtengordel. Hoe de contacten tot stand
kwamen met Mikhail Piotrovsky, directeur Hermitage St. Petersburg en Ernst Veen, direc-

teur Nieuwe Kerk in Amsterdam die museum Neerlandica
al onder zijn hoede had en het
aangrenzende Amstelhof mocht
verbouwen tot de Amsterdamse
Hermitage. Hoe de oude besjes
en de oude mannetjes leefden
in het diaconessenhuis, hun kamertjes, de eetzaal annex kerkruimte, de tuin van Miep Ruijs,

Damclub Heemstede op
het winnende spoor
Heemstede - Zaterdag 17 oktober speelde het team van Damclub Heemstede uit tegen Den
Haag 2.
Al zeer vroeg in de wedstrijd
kwam damclub Heemstede op
een 0 – 2 voorsprong doordat
captain Gerrit Slottje op bord 7
de punten in de schoot geworpen kreeg. Zijn tegenstander,
Arie Blom, trapte in een één om
drie en kon daarna de damschijven in het doosje doen.
Op bord 5 wist Pieter Schoonderbeek tegen Radjin Chandarsing
door handig manoeuvreren een
schijf voor te komen en met vakkundig spel de strijd in zijn voordeel te beslissen (0 – 4).
Gerard van der Eem op bord 8
had ook al weinig moeite met Jan
Scheurs. Na schijfwinst en met
een betere stand hoefde Gerard
de partij alleen maar uit te schuiven (0 – 6). Op bord 2 had Jan
Esselman tegen Hein van Dee
een dubbel offer geplaatst, waarna de stand van Van Dee niets
meer waard leek te zijn. Jan was
echter te gretig. In plaats van
rustig de partij uit te schuiven

ging hij op schijfwinst uit, waardoor Hein van Dee na een tempo een slagzet kon uithalen en hij
de voor hem verloren gewaande
partij als nog in winst kon omzetten (2 – 6).
Op bord 1 speelde Ron Tielrooij
tegen Frans Poorter een boeiende partij. Beide spelers maakten geen fouten waardoor remise het logische gevolg was en de
tussenstand 3 – 7 in het voordeel
van damclub Heemstede werd.
Op bord 10 kwam Ricardo Koopman tegen Paul Heskes helemaal
vast te staan en viel er aan verlies niet meer te ontkomen (5 –
7). Den Haag
kwam dichterbij. Gelukkig voor
damclub Heemstede had Theo
Winkelaar op bord 9 tegen Rinus Snellaars inmiddels naar dam
gecombineerd en kon de marge
van vier punten weer herstellen:
5 – 9. Op bord 3 wist de gedegen
spelende Carlo Koopman tegen
Bas Baksoellah de partij in evenenwicht te houden en het tiende punt binnen te slepen (6 – 10).
Frans Elzenga speelde op bord 4
tegen Alfred van Lenthe. Frans

de onttakeling en herbouw. Hoe
het Hollands classicisme van het
exterieur, ook binnen gehandhaafd bleef. Waar alle leidingen,
luchtbehandeling achter dikke
muren verdween en in de witte
ruimte met hoge verlichting alle aandacht direct gaat naar de
kunstobjecten.
De dia van het barokke, kleurrijke en overvolle interieur van de
Hermitage St. Petersburg werkt
op de bezoekers van de lezing
als een enorme cultuurshock.
Je weet niet waar je het eerst
moet kijken. Verrassend zijn de
verhalen over de kunstcollecties
die een speelbal zijn van de opeenvolgende tsaren en uiteindelijk de revolutie van de bolsjewieken weten te overleven,
omdat ze tijdig beseffen dat de
kunst nu aan het volk behoort
in plaats van de adel. Sinds juni 2009 is in de Hermitage Amstelhof te zien de expositie “Aan
het Russische Hof”, Paleis en
protocol in de 19de eeuw, die
met ruim 1800 objecten van het
moedermuseum in St.-Petersburg één van de grootste tentoonstellingen ooit in Nederland
is. Eén tentoonstellingsvleugel
van de Hermitage Amsterdam
is gewijd aan het officiële protocol met zijn publieke demonstratie van macht en weelde, de
andere vertelt over de grandioze diners, feesten en bals die de
tsaren gaven in de Hermitage.
Beide thema’s, de onbevattelijke
rijkdom en onnavolgbare rituelen. Nog deze week reist een delegatie bezoekers van de Luifel
af naar de Amstel om dat Russische sprookje zelf te beleven.
Ton van den Brink

INGEZONDEN

vlocht nadat zijn tegenstander
de kroonschijf had opgespeeld
een dubbele dreiging in de stand,
waardoor die wel een schijf moest
offeren. Frans leek regelrecht op
de winst af te gaan, maar na een
paar missers liet hij de partij remise lopen (7 – 11). Tot slot haalde
Paul Jopp op bord 6 de volle buit
tegen Harry van Zandvliet binnen. Harry had eerder wel remise
af kunnen dwingen, maar gezien
de tussenstand had hij daar niets
aan. Eindstand: 7 – 13.
Eindelijk smaakte het team van
damclub Heemstede weer eens
het zoet van de overwinning.
Dan ga je toch wel prettiger het
weekeinde in.
Dinsdagavond 27 oktober speelt
het tweede team van damclub
Heemstede vanaf 19.30 uur in de
Princehof zijn tweede wedstrijd in
de provinciale hoofdklasse tegen
D.D.V. uit Diemen.
Zaterdag 31 oktober om 12.00
uur worden de klokken in de Princehof in werking gesteld voor de
wedstrijd Heemstede – HDV Ons
Doel Bereikt 3.
Frans Elzenga

Chansonnier Philippe Elan is zondag te gast bij de Heemsteedse
Kunstkring.

Heemsteedse Kunstkring neemt
afscheid van Caroline Kruseman

Heemstede - Op zondagmiddag 25 oktober zal tijdens de
jaarvergadering van de Heemsteedse Kunstkring in theater
De Luifel afscheid worden genomen van Caroline Kruseman
als bestuurslid van de Kunstkring. Caroline heeft 15 jaar lang
de inschrijvingen van de ruim
1000 leden op concerten en theatervoorstellingen verzorgd. De
Heemsteedse Kunstkring heeft
veel aan haar te danken en daar
zal zondagmiddag de nodige
aandacht aan worden besteed.

Na de (korte) jaarvergadering
komt de chansonnier Philippe
Elan, begeleid door pianist Reyer
Zwart, met een programma met
chansons van o.m. Brel, Brassens, Trenet en Aznavour.
Philippe Elan is in 1960 geboren in Lectoure (Zuid-west
Frankrijk). In de tachtiger jaren
is hij in Amsterdam gaan wonen om daar aan zijn zangcarrière te werken. Enkele jaren geleden had Philippe een theatertour met Louis van Dijk en Cor
Bakker. In de loop der jaren zijn
er van hem een vijftal cd’s uitgebracht. Dit jaar viert Philippe zijn 20 jarig jubileum met zijn
voorstelling ‘en petit comité! Samen met Reyer Zwart doet hij
een tournee langs de kleine zalen van de Nederlandse theaters
met een intiem programma: de
chansons uit zijn jeugd worden
afgewisseld met pop en litteraire chansons.

Voor liefhebbers van het Franse
chanson wordt het zondagmiddag een groot feest met het optreden van Philippe Elan.
De jaarvergadering van de
Heemsteedse Kunstkring vindt
plaats in theater De Luifel aan
de Herenweg in Heemstede en
vangt aan om 14.00 uur. Na de
pauze begint om ca. 15.00 uur
de voorstelling van Philippe
Elan. Na afloop hiervan is er gelegenheid het glas te heffen op
de scheidende Caroline Kruseman.
Voor leden van de Heemsteedse Kunstkring is de voorstelling
gratis. Voor niet-leden bedraagt
de entreeprijs 10 euro.
Iedereen die nu lid wordt van
de Heemsteedse Kunstkring behoeft voor de laatste maanden
van 2009 geen contributie te betalen en kan gratis de voorstelling van Philippe Elan bijwonen.
Het lidmaatschap, ingaande
2010, kost 15 euro per jaar en
12 euro voor een op hetzelfde
adres wonende partner. Daarnaast geldt een eenmalig inschrijfgeld van 10 euro dat recht
geeft op de ontvangst van het
boek over kunst en cultuur in
Heemstede ‘Het water bevroor
in de trompetten’.
Voor informatie en/of aanmelding: tel. 023-5281348 (secretariaat).
Ook op de middag van de voorstelling is lid worden mogelijk.

Workshop eenvoudige computer

SimPC bij Welzijn Ouderen
Heemstede - Welzijn Ouderen
Heemstede (WOH) organiseert
een workshop over de simPC,
op woensdag 4 november van
9.30 uur t/m 12. 00 uur in de zaal
van WOH. Men krijgt informatie
over deze eenvoudige en veilige computer. Na de demonstratie worden de deelnemers uitgenodigd zelf aan te schuiven achter de computer. Medewerkers
van simPC maken u wegwijs en
Joep Brummer van ‘PCSupport
4U’ vertelt welke ondersteuning

hij kan bieden. De computer is
vriendelijk in gebruik en kan
tekstverwerken, internetten, internetbankieren, e-mailen, chatten en een digitaal fotoboek maken. Kennismaken? Meld u dan
aan bij WOH. Kosten zijn 2,50 euro, inclusief koffie/thee. Inschrijving bij Stichting Welzijn Ouderen Heemstede, Lieven de Keylaan 24 op maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en
op vrijdag van 09.00-13.00 uur.
Telefoon 023-528 85 10.
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Ruud van der Weijden na 48 jaar
afscheid van Motorhuis
Heemstede – Na een half jaartje werken in een garage in
Haarlem riep een oom hem
naar de Dreefgarage in Heemstede. Er werken in de jaren 60
wel zes Van der Weijdens in de
Dreefgarage. Ruud van der Weijden begon er als monteur van
Opels en Chevrolets. Dat was
16 maart 1964. Toen werkten er
zelfs zes van der Weijdens bij de

Op 23 oktober neemt Ruud van
der Weijden als schade-expert
afscheid van het Motorhuis in
Haarlem/Heemstede na 48 jaar
lief en leed tussen auto`s bij Van
Lent in Heemstede en de laatste
jaren in Haarlem bij het Motorhuis. De 48 jaar zijn achteraf gezien snel gegaan. Altijd leuk gewerkt met veel plezier, lachen
of soms ook niet lachen. In-

Dreefgarage. Straks alleen nog
de echtgenote van Ruud, Wil,
zij werkt op de administratie in
Alphen aan de Rijn. Begin jaren
80 ging hij naar de receptie, afspraken vastleggen en de autoverhuur regelen. Personenwagens die verhuurd werden onder Budget Rent a Car. Eind jaren 80 kwam daar de schadeafwikkeling bij.

eens schiet Ruud in de lach als
hij terugdenkt aan die twee dure Amerikaanse sleeën, Buick
Riviera die net voor het weekend afgeleverd waren en meneer Van Lent bang was voor inbraak. Ruud barricadeerde de
wagens vakkundig en hij kon op
maandag de sleutel overhandigen aan een gelukkige Max van
Praag, in die tijd een beroemde

Halloween
bij woensdagmiddagclub

Bennebroek - Stichting Tentoonstellingen Bennebroek organiseert van 6 november t/m 1 december 2009 in het voormalig gemeentehuis van Bennebroek een
schilderijen- en beeldenexpositie van Jannie Roode-Blankestijn.
De opening is donderdagavond 5
november om 20.00 uur. De zaal
gaat 19.30 uur open. Jannie Roode-Blankestijn, geboren in 1946
te Nijkerk was maatschappelijk
werkster bij de Stichting 19401945. Na een burn-out is zij op
advies van haar huisarts in 2002

Heemstede - De woensdagmiddagclub staat op woensdag 28 oktober in het teken van Halloween. Spinnen
en spoken, griezels en monsters horen daar een beetje
bij. Daarom maken de kinderen vandaag zelf een harige
spin of een spierwit spookje
van wol en stof. Kinderen die
niet zo van knutselen houden
kunnen meedoen met een
bord- of kringspel of – als het
weer het toelaat – lekker buiten spelen.
De woensdagmiddagclub is
elke woensdag van 13.3015.15 uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf,
Molenwerfslaan 11, Heemstede. De woensdagmiddagclub kost per keer: 3,50 euro,
een kaart voor 10x kost 30,00
euro. Graag de kinderen van
tevoren aanmelden.

zanger van vrolijke Nederlandse liedjes. Rond 2000 werd autobedrijf Van Lent overgenomen
door Motorhuis en in 2004 verhuisde de Van Lent Garage naar
de Grijpensteinweg 10 in Haarlem/grens Heemstede.
Hij weet wat een impact een auto-ongeluk heeft. Wat een totale
ontreddering is. Niet weten wat
je moet doen. Ruud was voor
velen de grote regelaar. Schadeformulieren invullen, contacten met verzekeringen en tussenpersonen, leenauto regelen, elk ongeluk is anders. Bijgebleven is dat bizarre ongeluk waar een wesp zich in een
Opel niet liet wegjagen en de
wagen over de vangrail belandde. Auto total loss en een lange nasleep van het nekletsel van
de bestuurster; zij rijdt overigens nog steeds Opel. Ruud laat
het adviseren bij schade graag
over aan zijn opvolger de heer
Paul van der Kraats, die al eerder als schadeadviseur werkte
in de vestigingen van Het AutoSchadehuis in Nieuw Vennep en
Den Haag. Ruud gaat zich de
komende winter inwerken in de
geheimen van de luxe keuken,
het gewoon koken heeft al geen
geheimen meer voor hem, zo nu
en dan vissen op zijn stek aan
de Leidsevaart in Vogelenzang
en zomers naar de camping. De
stamboom van de Van der Weijdens krijgt nu ook zijn volle
aandacht en hij is benieuwd hoe
zijn familie er vóór 1794 uitzag,
want zover is hij al.
Ton van den Brink

Na burn-out de schilderkunst in
begonnen met schilderen. Sindsdien heeft ze lessen schilderen
en ruimtelijke vormgeving gevolgd aan de Kunstacademie in
Haarlem. Kleuren en vormen zijn
haar inspiratie tot herscheppen;
je zou het ‘re-creatie’ kunnen
noemen. De expositie is haar debuut. Het werk van Jannie kunt
u gaan zien in het voormalig Gemeentehuis van Bennebroek aan
de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. Open: ma t/m vrij van
8.30 tot 12.30 uur en op woensdag van 13.30 tot 16.30 uur.

Alternatieve/spirituele beurs in
Casca de Luifel
Heemstede – Op zondag 1
november vindt in Casca de
Luifel aan de Herenweg 96
Heemstede een alternatieve/
spirituele beurs plaats. U vindt
hier een scala aan deelnemers.
De beurs is ook geopend voor
consulten en informatie van
12.00-17.00 uur. Het eindritueel
wordt verzorgd door Roelien
de Lange van 17.15 - 17.30 uur.

Tevens zijn er 7 gratis lezingen, verzorgd door ‘de Cirkel
van Haarlem’. Entree bedraagt
5,00 euro. Consulten bedragen nooit meer dan 10,00 euro. Informatie is natuurlijk gratis! Zie voor de deelnemerslijst de beurspagina van www.
manthar.nl. De organisatie en
informatie is in handen van Tony Rekelhoff, tel. 06-42617945.

Weer sponsor
voor VEW-jeugd
Heemstede - Nadat vorige week de B-1 junioren in een
nieuw trainingsjack waren gestoken was het nu de beurt
aan de E-1 junioren. Vorig seizoen was het Intermail die de
naam op het shirt liet zetten en nu is het hoveniersbedrijf
Hans van der Steeg die het E-1 negental een nieuw trainingspak cadeau stak. Op de foto ziet u links keeper Darrin de Meza en rechts aanvoerder Bas van der Pol.
De D-1 junioren, die na een dramatische oefencampagne,
het juiste spoor hebben gevonden en ongeslagen bovenaan staan zoeken ook een sponsor voor op het VEW-shirt
en/of op een trainingsjack. Inlichtingen zijn te verkrijgen
bij: Onno Stoltenborg, tel. 023- 5637856.
Zaterdag 24 oktober wordt het kunstgrasveld van VEW/
HFC- Heemstede officieel in gebruik genomen. De wethouder van sport trapt om 14.30 uur af en na de wedstrijd
wordt er in het clubhuis een drankje geschonken en een
hapje gegeten. Jullie zijn bij deze uitgenodigd.
De openingswedstrijd is VEW- HFC-Heemstede, de beide
bespelers van het kunstgrasveld.
Er is één inhaalwedstrijd gepland:
VEW-c1- Kennemerland-c1
12.15 uur.
De VEW-agenda is weer uitgebreid:
• Vrijdag 30 oktober
Algemene ledenvergadering
20.15 uur
• Vrijdag 13 november
Derde ronde klaverjascompetitie 20.00 uur
• Vrijdag 04 december
Wijnproefavond
20.15 uur
Dit jaarlijks terugkerend spektakel wordt gehouden in het
VEW clubhuis. De kosten bedragen 5.00 Euro pp. Opgeven
via: o.stoltenborg@hetnet.nl. Niet te lang wachten want
hier geldt: vol is vol. VEW-1 heeft na een paar nederlagen
eindelijk weer een punt verdiend. Tegen Roda’23 uit Ouderkerk werd het na een spannende wedstrijd 3-3.

Verteltheater in Heemstede
Heemstede - Op zondag 25 oktober is de leuke en spannende
voorstelling ‘Leeuwenmoed’ in
Verteltheater LilaLuna.
Lodewijk – het zoontje van Leeuwenkoning Leopold - is verdwenen. De Koning zoekt de sterkste en slimste dieren van de jun-

gle bij elkaar en gaat op zoek
naar Lodewijk. Maar ze kunnen
hem nergens vinden. Dan krijgt
hij ineens hulp uit onverwachte hoek. Start: 14.30 uur. Kaarten kosten 6,50 euro en 7,50 euro. Reserveren op info@lilaluna.
nl of bel naar 023-5475892.
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Korting op reparatie fietsverlichting

Fietsen zonder licht gevaarlijk

In deze periode is goede fietsverlichting
noodzakelijk. Het is ’s avonds vroeg donker
en ’s morgens laat licht. De Fietsersbond
in Heemstede heeft in samenwerking met
de gemeente en de fietshandelaren een
kortingsactie georganiseerd voor het repareren van fietsverlichting.

Openingstijden publieksbalie
Wist u dat de gemeente Heemstede de
openingstijden voor de publieksbalie
(voorheen Burgerzaken) heeft verruimd?
De publieksbalie is 41 uur per week
geopend.

Op zaterdag 31 oktober controleert de
Fietsersbond op de Binnenweg fietsverlichting en verricht (gratis) kleine reparaties.
Dit gebeurt van 11.00 tot 15.00 uur voor het
ING-kantoor.
De politie zal de komende periode weer
strenger controleren op de fietsverlichting.

WAARDEBON
FIETSVERLICHTING

€5

U kunt bij de publieksbalie onder andere
terecht voor het aanvragen van reisdocumenten (paspoorten e.d.), rijbewijzen, uittreksels, maar bijvoorbeeld ook voor een
huwelijksaangifte, geboorteaangifte of het
doorgeven van verhuizingen.
De openingstijden voor de publieksbalie zijn:
- Maandag t/m woensdag van 08.30 - 17.00
uur
- Donderdag van 08.30 - 19.30 uur (tussen
17.00 - 19.30 uur alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/
Burgerlijke stand)
- Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur.

De kortingsactie houdt in dat er tot en met
zaterdag 7 november € 5,-- korting wordt
gegeven op reparaties van fietsverlichting.
De gemeente en de fietshandelaren dragen
elk voor de helft bij aan deze korting.
U krijgt de korting als u de onderstaande
kortingsbon inlevert bij de fietshandelaar.

De deelnemende fietshandelaren zijn:
- Bikes4Kids, Raadhuisstraat 6
- Joop Hart & Zoon, Zandvoortselaan 34
- Nevil Schenk, Jan van Goyenstraat 2
- Stationsrijwielstalling,
Roemer Visscherplein 10

Op afspraak: voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf
een afspraak maken.

KORTING

Bij reparatie van de fietsverlichting bij een van de Heemsteedse
rijwielhandelaren. Geldig tot en met 7 november 2009.
(Eén bon per persoon, niet inwisselbaar voor geld.)

Publieksbalie
gemeente
Heemstede,
Raadhuisplein 1, tel. (023) 548 58 68

Vergadering gemeenteraad
De vergadering van de gemeenteraad van Heemstede op 29 oktober a.s. gaat niet door.
De eerstvolgende vergadering vindt plaats op 6 november a.s. om 12.00 uur in de
Burgerzaal van het raadhuis.

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met
nieuws op maat van de gemeente.

Adresgegevens & openingstijden
Publieksbalie (voorheen burgerzaken)
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur, (tussen
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie
moet u vooraf eerst een afspraak maken.
Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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Bouwplannen

Meldpunt overlast

Aanvragen bouwvergunning
Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld vandalisme en geluidshinder.

2009.218
2009.219
2009.220

Gevaar en schade op straat
Bij het 'Meldpunt' overlast kunt u melding maken van gevaar en schade in de openbare
ruimte. Bijvoorbeeld over defecte straatverlichting, onderhoud aan wegen, rioolbeheer,
kapot straatmeubilair (banken en speeltoestellen) of het openbaar groen in Heemstede.
Meldingen worden in principe binnen één week afgehandeld.

2009.221
2009.222

Overlast

2009.224
2009.225

Ook overlast van zaken als vandalisme en geluidshinder kunt u doorgeven aan het meldpunt. Voor een effectieve aanpak van dit soort meldingen is het belangrijk dat u
altijd eerst contact opneemt met de politie. Bel hiervoor naar de meldkamer van de
politie: 0900-8844 (in gevallen van acute nood belt u het alarmnummer 112). Als de overlast structureel is én u vindt dat uw melding aan de politie onvoldoende resultaat heeft,
neem dan contact op met het meldpunt van de gemeente. De gemeente zal uw melding
dan afstemmen met de betrokken instanties en u van de voortgang op de hoogte houden.

2009.223

2009.226
2009.227

2009.102

Kapvergunningen
Er is kapvergunning verleend voor 18
gemeentelijke bomen:
- 1 iep op de Huizingalaan t.h.v. huisnummer
53: staat te dicht op de gevel;
- 1 eik op de Prinsenlaan (herplant 1 eik):
boom is dood;
- 1 abeel op de Mendelsohnlaan t.h.v. huisnummer 8 (herplant 1 hemelboom): rotte
stamvoet;
- 1 berk op de Koediefslaan t.h.v. nummer
12 (herplant 1 berk): boom is dood;
- 1 treurwilg op de Cort van der Lindenlaan
(herplant 1 wilg) boom heeft geen top
meer;
- 1 eik op de Algemene begraafplaats,
Herfstlaan 3 (herplant 1 eik): boom is
onstabiel;
- 1 Pseudosuga op de Algemene begraafplaats, Herfstlaan 3 (herplant 1 eik): boom
heeft dode top;
- 1 kastanje in het wandelbos Groenendaal
(herplant 1 eik): boom is dood;
- 1 eik in het wandelbos Groenendaal:
slechte kroon;
- 3 eiken op de Burgemeester Van
Rappartlaan (herplant 3 eiken): de bomen
zijn dood;
- 1 beuk nabij de zandbak op de

Adriënnelaan (herplant 1 beuk): boom is
dood;
- 4 kastanjes op de Vrijheidsdreef (herplant
4 kastanjes) i.v.m. kastanjeziekte;
- 1 iep op de hoek Johan Wagenaarlaan /
Von Brücken Focklaan i.v.m. herinrichting
fietspad.
Collegebesluit 6 oktober 2009, verzonden
21 oktober 2009.
Aan de kapvergunning is op basis van artikel
4.3.5 van de APV het volgende bijzondere
vergunningsvoorschrift verbonden:
- Vóór 31 maart van het jaar na de kap
dienen de bomen op bovengenoemde
locaties te worden herplant. Indien één of
meer van de geplante bomen niet aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van het
jaar na aanplant vervangen te worden
door eenzelfde boom met een gelijke
stamomtrek.
De besluiten en de bijbehorende stukken
liggen vanaf 21 oktober 2009 zes weken ter
inzage in de hal van het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit
bezwaar maken.

-Glipper Dreef 187
- J.C. van Oostzanenlaan 16
- Alberdingk Thijmlaan 35
- Spaarnzichtlaan 22
- E. van Slogterenlaan 8
- Einthovenlaan 17
- Binnenweg 52
- E. van Slogterenlaan 25
- Binnenweg 141B
- Valkenburgerlaan 27

Aanvragen reguliere bouwvergunning 2e fase:

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling.
Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) 548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde
vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

het vergroten van een dakkapel op
het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis
het plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
het plaatsen van een erfafscheiding
het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak
het ombouwen van een garage naar een
woonruimte
het plaatsen van reclame
het plaatsen van een dakkapel op het vooren achterdakvlak
het veranderen van lichtreclame
het plaatsen van een dakkapel op het
zijgeveldakvlak

het veranderen van het bedrijfspand in
bedrijfsruimte met bovenwoning

- Cloosterweg 5-7-9

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf 22 oktober 2009 op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1).

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 16 oktober 2009)
2009.216

het plaatsen van reclame

- Jan van Goyenstraat 18

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 22 oktober 2009 op maandag tot en met donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen bezwaar maken.
Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunning en ontheffing
bestemmingsplan
2009.168

het vergroten van een garage

- Alberdingk Thijmlaan 28

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 22 oktober 2009 op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in
beroep gaan bij de rechtbank Haarlem. Zie kader.

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.083

het uitbreiden van een woonhuis

- Tooropkade 4

Het verzoek ligt vanaf 22 oktober 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en met donderdag van 08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hierover
zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de
zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden.
Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich wenden tot M. Jansen van de afdeling
Bouw- en Woningtoezicht, tel. (023) 548 57 52.
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Verordeningen subsidies
In zijn vergadering van 24 september 2009
heeft de gemeenteraad van Heemstede
besloten:
- De
Algemene
subsidieverordening
Heemstede 2009 vast te stellen onder
intrekking van de Algemene subsidieverordening Heemstede 2001, vastgesteld bij
raadsbesluit van 29 maart 2001, nr. 42a;
- De Verordening investeringssubsidies toegankelijkheid accommodaties 2009 vast te
stellen;
- De Verordening investeringssubsidies
sport en scouting 2009 vast te stellen
onder intrekking van de Deelverordening
Investeringen 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2005, nr. 71;
- De Verordening incidentele subsidies
straat- en buurtactiviteiten 2009 vast te
stellen;
- De Verordening structurele subsidies
vormingswerk 2009 vast te stellen onder
intrekking van de Deelverordening
Vormings- en ontwikkelingswerk, vastgesteld bij raadsbesluit van 27 april 2000,
nr. 45a;
- De Verordening structurele subsidies
ouderenwerk 2009 vast te stellen onder
intrekking van de Deelverordening

-

-

-

-

Ouderenwerk, vastgesteld bij raadsbesluit
van 27 april 2000, nr. 45d;
De Verordening structurele subsidies
peuterspeelzalen 2009 vast te stellen
onder intrekking van Deelverordening
Peuterspeelzaalwerk, vastgesteld bij
raadsbesluit van 29 maart 2007, nr. 7;
De Verordening structurele subsidies
amateuristische kunstbeoefening 2009
vast te stellen onder intrekking van de
Deelverordening Amateuristische kunstbeoefening 2006, vastgesteld bij raadsbesluit van 24 november 2005, nr. 70;
De Deelverordening Overige kunst,
cultuur en oudheidkunde, vastgesteld
26 november 1992, nr. 87e in te trekken;
De Verordening incidentele subsidies
preventief jeugdbeleid en sociale participatie gehandicapten, vastgesteld bij
raadsbesluit 29 juni 2006, nr. 29, per 2010
in te trekken.

De vastgestelde verordeningen liggen ter
inzage in het raadhuis. De verordening
is ook via de website te downloaden. Voor
nadere informatie over dit onderwerp kunt u
zich wenden tot de gemeente, afdeling
Welzijnszaken, tel. (023) 548 57 86.

Evenementen
Sint op het dak
Op 13 oktober 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.1.2.1., lid a en b
van de Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan de
Winkeliersvereniging ‘Jan van Goyen’ voor het organiseren van ‘Sint op het dak’ in de Jan
van Goyenstraat op zaterdag 21 november 2009.
Ten behoeve van het bovenstaande is tevens, overeenkomstig artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer, toestemming gegeven voor het afsluiten van één rijrichting van de Jan van
Goyenstraat vanaf 16.15 uur en voor het afsluiten van de gehele Jan van Goyenstraat
(tussen de Lucas van Leydenlaan en het Adriaan van Ostadeplein) van 17.00 tot 18.00 uur.
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Wintertrail
Op 14 oktober 2009 heeft de burgemeester besloten, op grond van artikel 2.2.2. van de
Algemene plaatselijke verordening, een vergunning te verlenen aan Welldressed B.V. voor
het organiseren van een bijeenkomst voor alle equipes die deelnemen aan de zgn.
Wintertrial. Deze bijeenkomst vindt plaats op de Binnenweg op zondag 1 november 2009
van 13.00 tot 18.00 uur. De Wintertrial is een rally die jaarlijks in januari start vanuit
Oostenrijk en deelname is uitsluitend voorbehouden aan auto’s van minimaal 30 jaar oud.
In verband met het bovenstaande is toestemming gegeven het weggedeelte van de
Binnenweg tussen de Julianalaan en de Hendrik Peeperkornstraat op zondag 1 november
2009 af te sluiten tussen 13.00 en 18.00 uur (dit op basis van artikel 17 van de
Wegenverkeerswet juncto artikel 34 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer).
Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene &
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.
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Werk aan de weg
Herenweg, tussen kruising Lanckhorstlaan en Westelijke Randweg
Tot en met 23 oktober 2009 is de oostelijke rijbaan van de Herenweg, tussen
Lanckhorstlaan en Westelijke Randweg, afgesloten voor autoverkeer in verband met
werkzaamheden in Haarlem. Omleidingsroutes worden met borden aangegeven.
Voetgangers en fietsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

César Francklaan, van Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan)
tot Schouwbroekerbrug
Tot medio december 2009 worden werkzaamheden uitgevoerd op de César Francklaan
tussen de Jan van Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Schouwbroekerbrug. Het
werk bestaat uit het herinrichten van de rijbanen, de realisatie van een middenberm,
het aanplanten van nieuwe bomen en het aanleggen van een toerit naar het Spaarne
Ziekenhuis. Fietsers en auto’s moeten rekening houden met aanzienlijke verkeershinder. Uitgebreide informatie over dit project vindt u via www.heemstede.nl

Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer. Autoverkeer
kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Een omleidingsroute wordt met borden aangegeven.
Voetgangers en fietsers kunnen gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken.

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 29 oktober
2009 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een regeling ingevolge de BBZ
- niet openbaar 20.30 uur
bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van een
winkel en woning aan de Binnenweg 165 - openbaar 21.00 uur
bezwaren tegen de verleende vrijstelling en bouwvergunning voor de bouw
van 2 woningen op perceel Herenweg 115 aan Duin en Vaart - openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk uw
reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie
zal bij de besluitvorming worden betrokken.
Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet
verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep.
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft,
worden overlegd.

Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken zijn
tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1).

