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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

STOMERIJ EN
WASSERIJ

depot
SIGAREN

SPECIAALZAAK
PAUL MANS

Zandvoortselaan 157
Heemstede

Tel. 023-5242809

Chinees Restaurant

Dinsdag gesloten
Geopend 16-22 uur

Raadhuisstraat 2-4
(023) 528 42 69

AFHAAL
SAM-SING

MENU
€20,00

Keuze uit 21 gerechten.
U kunt daarvan zelf

3 gerechten samenstellen.
(incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede

A.s. zaterdag- op zondag-
nacht wordt de klok  

1 uur teruggezet
U aangeboden door

De Klokkenmaker
van Heemstede

Rijksgediplomeerd uurwerkmaker

Jacob van Campenstraat 18
2101 VL Heemstede
06 - 46144998
www.deklokkenmakervanheemstede.nl

KlokAd6.indd   1 9-3-2008   16:24:44
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Herenweg 107a, 2105 ME Heemstede
06-46144998

info@deklokkenmakervanheemstede.nl

www.deklokkenmakervanheemstede.nl

Slagerij
van der Werff

Glipperdreef 105 • 
Heemstede • 023-5294363

gewoon goed!
Kijk voor de
aanbiedingen
op pagina 5

Deze week in De krant!

Brocante in de open lucht
Heemstede - Wat is dat toch 
met buitenmarkten? Mate-
loos populair zijn ze. Lekker 
snuffelen in de open lucht 
tussen oude snuisterijen van 
diverse aard. Serviesgoed, 
oude landkaarten, schilder-

kunst en ander ‘goed’ uit 
Grootmoederstijd. Het heeft 
wel iets: oude spullen die 
de tredmolen van de moder-
ne, snelle tijd even stil doen 
staan. Afgelopen zaterdag 
stonden brocantekramen op 

‘Zo horen 
paddenstoelen 
er uit te zien!’
Heemstede – De herfst 
zorgt voor prachtige kleu-
ren in het bos. In de duinen 
burlen de herten luid. Op 
de terugweg van een wan-
deling in de duinen kwa-
men Wesse en Sira Tijl uit 
Heemstede deze prachtige 
paddenstoelen tegen langs 
de Herenweg, vlak bij de 
Manpadslaan. Zo horen 
paddenstoelen er uit te zien 
vonden ze!
 
(Foto: Paul Tijl)

Aanbieding
Satémenu
met brood of friet

kipsaté of varkenshaas
Voor maar € 8,-

aanbieding okt.indd   1 14-10-2016   21:02:12

PMS black

PMS 382

resultaat in druk van PMS black, is

resultaat in druk van PMS 382, is

0132890
70x41

Weekaanbie-
ding VP

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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je Goulash-

pakket

6,95

500 gram vlees 
en groentenpakket 

plus kruiden

Aanstaande 
zondag 

Heemstede Loop
Heemstede – Fanatieke 
hardlopers en de meer re-
laxte lopers kunnen zondag 
hun hart ophalen tijdens de 
Heemstede Loop. Het spor-
tieve evenement gaat van 
start op het terrein rond 
SportPlaza aan de Sport-
parklaan. Er zijn diverse af-
standen, te beginnen met 
de kidsrun om 11.00 uur (1,5 
km), de 5 kim om 11.30 uur 
en toe slot de 10 km afstand 
waarvan het startschot luidt 
om 12.30 uur. De loop voert 
door het mooie herfstbos 
(Groenendaal). Komt u aan-
moedigen? 
Aan de loop is ook een goed 
doel verbonden: de Harte-
kamp Groep. Kijk voor meer 
info op:
www.heemstedeloop.nl.

de Binnenweg en trokken 
geïnteresseerd publiek. Ove-
rigens kon datzelfde publiek 
ook kennismaken met lek-
kere ambachtelijke (streek-)
producten. Een activiteit van 
de winkeliersvereniging van 
Heemstede Centrum. Verder-
op in deze krant een fotover-
slag van Ton van den Brink, 
die ook het beeld hierboven 
verzorgde.



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEmsTEDE
HaarlEm-ZuID

Kantooradres:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 023-8200170
mobiel 0650-284402

aanleveren van advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

advertentieverkoop:
Joke van der Zee

advertentie-tarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl

Bladmanager/redactie:
Joke van der Zee

Correspondenten:
Ton van den Brink
Bart Jonker
Mirjam Goossens
Eric van Westerloo

redactie-opmaak:
Mireille Huiberts

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900

uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OplagE: 15.375

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

WWW.HEEmsTEDEr.Nl

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 30 oktober
Pinksterkerk: 10.00 uur
Taizé-viering,
ds. P.I.C. Terpstra.
Crèche (tot 4 jaar) en
Kinderkring (4-12 jaar).

Oude Kerk: 17.00 uur 
Kunstvesper

www.pknheemstede.nl

Valkenburgerstraat 16, Val-
kenburgerlaan 16, Valken-
burgerlaan 34. Dat is de om-
nummering van dit pand vol-
gens de Gemeente per 1949. 
We nemen in dit stuk ook 
14/32 mee.]

Beide panden zijn een onder-
deel van de bouw in 1923 van 
de (huidige) nummers 58 t/m 
30. De toenfoto is uit de ja-
ren 20. Het is een fragment 
uit een prentbriefkaart. 
Bouwactiviteiten zijn er sinds 
de bouw nauwelijks geweest 
behoudens het aanpassen 
van de balkonhekken en 
schuurtjes in de tuin (voor al-
le panden van deze rij) en in 
1977 de achtergevel.
Winkels zijn deze panden 
nooit geweest. In het straat-
namenboek van Heemste-
de van 1 januari 1930 lezen 
we een advertentie van Zr. 
F. Rooyers, die in het pand 
als “gediplomeerd particulier 
Verpleegster-Pedicure-Mas-
sage” haar werk uitoefent. 
Dat was van korte duur, want 
eind 1930 doet ze dat van-
af nummer 14 (huidig num-
mer 32).
Opmerkelijk wel is het feit dat 
dat we in het Haarlems Dag-
blad van 15 september 1939 
lezen. Het betreft een arti-
kel over de Mobilisatie en 
het onderwijs, waarin wordt 
gemeld dat de St. Henricus-
school op de Herenweg de 
panden 16, 18 en 20 had ge-
huurd om onderwijs in te ge-
ven.
Verder wordt nummer 16/34 
alleen als woning vermeld 
met vele bewoners. Die zijn 
allemaal terug te vinden de 
straatnamenboekjes in het 
Noord-Hollands Archief. 
Daarin komen we in o.a. 1961 
een persoon tegen met als 
beroep grammofoonplaten-
perser.

Onbekend Heemstede
Valkenburgerlaan

toen en nu (11)

In het Haarlems Dagblad van 
24 september 1951 nog wel 
een speciale vermelding van 
de bewoner Ds. B. Boers, die 
in het land bekend werd als 
voorman in de arbeidsbe-
weging en ijveraar voor de 
drankbestrijding. Op 25 sep-
tember 1951 wordt de voor-
malige predikant op de Val-
kenburgerlaan 34 80 jaar.
Over nummer 14/32 kunnen 
we dus ook kort zijn. Zr. F. 
Rooyers heeft hier nog een 
tijdje de pedicure en mas-
sage gedaan. Maar ook hier 
van korte duur, want in de 
Eerste Heemsteedse Courant 
van 29 april 1932 wordt ver-
meld dat de praktijk verhuist 
naar Binnnenweg 93.
De voorgevels zijn in de loop 
der tijden aangepast zoals 
is te zien aan de nufoto van 
Harry Opheikens van okto-
ber 2016. 
Mocht u verhalen of infor-
matie over de Valkenburger-
laan willen vertellen dan kunt 
u terecht via webmaster@
hv-hb.nl (H. Opheikens). Er 
is weinig beeldmateriaal, dus 
de hoop is op u als lezer ge-
vestigd. Tips en opmerkin-
gen? Bel 023-8200170 (kan-
toor Heemsteder). 
Op de website van de HV-
HB kunt u diverse gebundel-
de artikelen nalezen, welke 
eerder in de Heemsteder ver-
schenen zijn.

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 30 oktober 18.30 
uur
In His Presence, muzika-
le dienst, vooraf gezamen-
lijke maaltijd (opgeven via 
de website).

www.rafael-nehemia.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 30 oktober, 10u. 
Voorganger Ds. M.A. Smal-
brugge.
Afscheidsdienst als pre-
dikant van de gemeente. 
Mmv van Jaap Stork, het 
Adventskoor o.l.v. Xandra 
Mizee en Jacquelijn van 
Ammers.

www.adventskerk.com

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 30 oktober om 
10:00 uur,
Ds.M van Duijn,
Ds. J.G Berbee - Bakhuis.

Na de dienst kunt u ge-
zellig een kopje koffi e in
”Het Jagershuis” komen 
drinken.

www.hervormdpknbennebroek.nl
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 30 oktober, 10u.: 
ds. J.A. Vermeulen.
Kindercafé.

www.pknbennebroek.nl                     

Romantisch 
drama

Heemstede – Op woensdag 
2 november draait bij WIJ 
Heemstede een komische, 
autobiografi sche drama-
fi lm waarin een Britse schrij-
ver een bijzondere band ont-
wikkelt met een oude dame 
die gedurende 15 jaar in een 
busje op zijn oprijlaan woon-
de. U bent welkom in De Lui-
fel, Herenweg 96, Heemste-
de om 20.00 uur, entree is 7,-
euro. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl
of (023)548 38 28.





Het komt voor dat echtparen die in gemeenschap van 
goederen zijn getrouwd, tijdens hun huwelijk onder 
uitsluitingsclausule een erfenis of schenking ontvan-
gen. Deze clausule heeft tot gevolg dat het geld of 
het goed dat wordt nagelaten of geschonken alleen 
toekomt aan degene die erft of geschonken krijgt. 
Als het tot een echtscheiding komt kan dit veel stof 
tot discussie geven. De echtgenoot die onder uitslui-
tingsclausule heeft ontvangen, kan doen en laten met 
dat geld wat hij wil en hoeft het niet te delen met de 
partner. Ook niet als er een scheiding volgt. Is er een 
auto van gekocht, dan blijft die auto ook na de schei-
ding van hem. Is het geld in een huis geïnvesteerd, 
dan ontstaat er een vergoedingsrecht. Hij krijgt dan 
eerst de investering terug. Is er dan nog overwaar-
de beschikbaar, dan wordt dat bedrag verdeeld. De 
Rechtbank Rotterdam oordeelde drie jaar geleden al 
in een dergelijke kwestie. De man had - onder uit-
sluiting - geld geërfd. Dit was op een en/of-rekening 
gestort. De vrouw kon niet aantonen dat de erfenis 
in het privévermogen van de man terecht was ge-
komen. De rechtbank besloot dat de man een ver-
goedingsrecht kreeg. Zijn hele erfenis was voor hem. 
De rest van het gemeenschappelijke vermogen werd 
tussen de man en de vrouw gedeeld. In de jurispru-
dentie die daarna is gewezen is de conclusie steeds 
vaker dat er sprake is van een vergoedingsrecht 
waarbij het niet uitmaakt:
•  waaraan het geld is uitgegeven;
•  of partijen zijn overeengekomen dat een vergoe-

dingsrecht ontstaat als het geld wordt het uitge- 
geven;

• wat er nog over is van het ontvangen geld. 
Ons advies is om schenkingen of erfenissen die on-
der uitsluiting worden ontvangen direct op een apar-
te privérekening te laten storten. Daardoor staat het 
geld apart en kunnen investeringen of bezittingen 
makkelijker getraceerd worden in het geval van een 
echtscheiding. 
Mw. Mr. E. van Haasteren

Column
Erfenissen of schenkingen 

bij uitsluiting

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

Bijna iedereen die in Dierentehuis Kenne-
merland een kat komt uitzoeken wil een 
jong of volwassen exemplaar. Helaas zitten 
er echter ook een aantal oude katten van 
15+. 
Het is zeker zo dat het afscheid van zo’n dier 
relatief snel zal zijn. En inderdaad hebben ze 
vaak al wat medische ‘mankementjes’ met 
bijbehorende medicijnen of speciaal dieet-
voer. Een jong kitten als vriendje is meest-
al te druk en wordt daarom niet op prijs ge-
steld. En soms zijn deze senioren ook nog 
een beetje ‘grumpy’ op hun oude dag. Dat 
klinkt allemaal niet heel aantrekkelijk, maar 
toch… over het algemeen zijn dit hele lieve, 
rustige, zachtaardige en dankbare katten. 
Geef ze de (medische) zorg die ze nodig 
hebben en een zachte, warme mand waarin 

ze de hele dag lekker in liggen te snurken. 
Als ze dan na uren slapen wakker worden 
en je tevreden en dankbaar aankijken om-
dat ze die laatste tijd bij je mogen zijn geeft 
dat toch wel een goed gevoel. Volgens ons 
zijn de nadelen dan snel vergeten.
Is uw interesse gewekt of durft u het aan 
om een ‘oude snor’, zoals wij ze liefkozend 
noemen, op te nemen in uw huis? Kom dan 
eens kennismaken met deze groep katten in 
het asiel die toch ook belangrijk is.
 
Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5 Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot en met zaterdag 
11.00-16.00 uur, dan ook telefonisch bereik-
baar.

Durft u een ‘oude snor’ aan?

tel. 023-5767851
E info@hiddesadvocatuur.nl
www.hiddesadvocatuur.nl

Nieuwe therapeutische behandelmethode 
voor sneller resultaat
Heemstede - Fysio Physics 
Fysiotherapie maakt gebruik 
van een nieuwe behandel-
methode waarmee snel-
ler gewrichtsklachten ver-
holpen kunnen worden. De-
ze zogeheten 4xT Metho-
de is een wetenschappelijk 
onderbouwde methode, die 
werkt met ‘sneltesten’ waar-
mee binnen enkele minuten 
de oorzaak van de klachten 
opgespoord wordt. Hierdoor 
kan eerder gestart worden 
met een gerichtere behan-
deling waardoor de meeste 
klachten snel verholpen wor-
den. Voor sommige klachten, 
zoals chronische klachten of 
na een operatie, is een langer 
traject noodzakelijk. Maar 
ook in deze gevallen boekt 
Fysio Physics Fysiotherapie 
positieve resultaten met hun 
behandelmethode. De mees-
te mensen merken bij de 
eerste behandeling al ver-
schil. 

Puck Metsers en Henriëtte 
Langeveld, fysiotherapeuten 
bij Fysio Physics Heemste-
de: “Maak vandaag nog een 
afspraak en ervaar het zelf.” 

Adres: Bronsteeweg 8 (in-
gang Happy Bodies). Bel voor 
het maken van een afspraak:
088 3232500 of kijk voor meer 
info op www.fysiophysics.nl.

Dit is Pien.

Creatieve Hobbymarkt in Kennemer Sportcenter
Regio - Op zondag 30 oktober wordt in het 
Kennemer Sportcenter in Haarlem de be-
kende beurs Artistieke Handen gehouden, 
samen met de Creatieve Hobbymarkt. Voor 
veel amateur-kunstenaars is dit de idea-
le manier hun dierbare hobby uit te kun-
nen oefenen. Door de verkoop van ama-
teurkunst worden weer nieuwe materialen 

en gereedschappen aangeschaft. U kunt op 
de markt terecht voor diverse hobbymateri-
alen. Publiek is welkom van 10.30 tot 16.30 
uur. Entree voor volwassenen is 4,50/ kin-
deren tot 12 jaar (onder geleide) mogen 
gratis naar binnen.

Adres: IJsbaanlaan 4A, Haarlem.

Lezing doopsgezinde 
buitenplaatsen door René Dessing
Heemstede - Op dinsdag 
1 november om 20.00 uur 
spreekt René Dessing – ken-
ner op het gebied van histo-
rische buitenplaatsen en di-
recteur van de Stichting Kas-
telen, Buitenplaatsen, Land-
goederen – in  de Kleine Ver-

maning over doopsgezinde 
buitenplaatsen.
De titel van zijn lezing is ‘Am-
sterdamse doopsgezinden en 
hun buitenplaatsen in de 17e 
en 18e eeuw’.
In zijn verhaal zal hij ingaan 
op een aantal karakteristie-

ken van enkele Haarlemse en 
Heemsteedse  buitenplaat-
sen.
Het is een boeiende geschie-
denis: in hoeverre kan een 
buitenplaats doopsgezind 
zijn?

Plaats: de Kleine Vermaning: 
Postlaan 16, Heemstede. De 
toegang is gratis. U bent van 
harte welkom.
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Vetcoole middag bij Plexorama
Heemstede - Dinsdag 18 
oktober was alweer de der-
de editie van Plexorama in 
de Luifel. Deze keer met een 
Halloween Party voor kin-
deren. Een ‘vetcoole’ mid-
dag voor kinderen van 8-12 
jaar, ze konden lasergamen, 
maskers maken, geschminkt 
worden en ontsnappen uit 
de escaperoom. Het mega-
spookhuis is naast de es-
caperoom toch wel hét ge-
sprek tussen de kinderen. 
Want als je staat te wachten 
voor de deur, durf je dan nog 
wel? Ze hebben al gehoord 
dat je moet kruipen en klim-
men en bij de trap staat toch 
wel iemand die heel eng is. 
Het hoeft niet en als je hal-
verwege denkt nee, dan is er 
altijd een vrijwilliger die er zo 
met je uitgaat. Al met al een 
supergemotiveerd team van 
vrijwilligers, met Lies en Mike 

van WIJ Heemstede die wor-
den bijgestaan door enke-
le leid(st)ers van Casca Kin-
deropvang. Het was weer een 
groot succes met alleen maar 
blije gezichten!

Heemstede - Sportservice Heemstede-Zandvoort orga-
niseert samen met gemeente Heemstede fitheidstesten 
voor 65+’ers. Op zaterdag 22 oktober stond de 7e editie 
op het programma. Er namen zo’n 150 inwoners deel aan 
de test probeerden aansluitend een sportonderdeel uit. 
De test meet onder meer uithoudingsvermogen, lenig-
heid, handvaardigheid, knijpkracht, reactiesnelheid en 
bloeddruk. Na afloop kregen de deelnemers een passend 
sportadvies. 
De onderdelen werden begeleid door vrijwilligers. Bij 
de test was ook een arts aanwezig, die waar nodig me-
disch advies kan geven. Naast de deelnemers toonde ook 
verantwoordelijk wethouder Nieuwland zich van zijn 
sportieve kant. Hij nam geïnteresseerd een kijkje bij  
alle testonderdelen en voltooide de wandteltest met goed 
resultaat. Meer foto’s zijn te bekijken op:
www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Fitte Heemstedenaren

Dinsdag 1 november:
De vluchteling in ons midden
Heemstede - Sinds het ico-
nisch beeld van het verdron-
ken Syrische jongetje op het 
strand van Turkije vorig jaar 
augustus en de enorme toe-
stroom van vluchtelingen 
naar Europa staat het vluch-
telingenprobleem centraal in 
het publieke en politieke de-
bat. In de aanloop naar de 
komende Kamerverkiezin-
gen in maart 2017 vormt dit 
vraagstuk een speerpunt bin-
nen de campagnes. 
Naast de beelden van hart-
verwarmende gastvrijheid 
zijn er talloze beelden waarin 
vluchtelingen als een gevaar 
voor onze samenleving, voor 
onze eigen (sociale) verwor-
venheden worden neergezet. 
Door en met die verschillen-
de beelden heeft vrijwel ie-
dereen zich een mening ge-
vormd over vluchtelingen. 
Daarmee zijn deze mensen 
‘geframed’ binnen het maat-
schappelijk en politiek de-

bat binnen onze samenle-
ving. Op dinsdag 1 novem-
ber wordt hierover een speci-
ale avond gehouden, die om 
20.00 uur begint in de Pau-
wehof te Heemstede. De toe-
gang bedraagt 5 euro.
De antropoloog dr. Nico 
Schulte Nordholt zal aan de 
hand van enkele ‘frames’ de 
aanwezigheid van vluchte-
lingen binnen onze samen-
leving, inclusief die binnen 
Heemstede, analyseren. Hier-
bij zal ook aandacht worden 
gegeven aan de moeizame 
speurtocht naar een werk- 
en leefbare oplossing voor de 
‘oude’ bewoners en voor de 
‘nieuwkomers’.
Daarna zal Marsil Driessen-
Yousef vanuit de praktijk haar 
visie geven. Mevrouw Dries-
sen woont in Bennebroek en 
is, mede vanuit haar Syrische 
achtergrond, direct betrok-
ken bij de vluchtelingenpro-
blematiek.

Cubaans concert met Trio Latin 
Top en Coro Cantoro
Heemstede - Muziek op ie-
dere straathoek, salsa, pal-
men, witte stranden, sigaren 
en goede rum… wie raakt 
er nu niet in warme zomerse 
sferen bij het horen van Cu-
baanse klanken? Luister naar 
Trio Latin Top en het koor uit 
Cuba ‘Coro Cantoro’ en je 
hoort een sprankelend mon-
diaal muziekspektakel. De 
Cubaanse dirigent en com-
ponist Jorge Martínez Galán 
weet precies hoe hij het bes-
te uit verschillende (muziek)
culturen kan halen om ver-
volgens met de ingrediënten 
iets nieuws te bereiden! De 

voorstelling vindt plaats op 
zondag 30 oktober van 15.00 
tot 16.00 uur in de Luifel aan 
de Herenweg 96 te Heemste-
de.

De zaal is open om 14.45 uur. 
Leden van de Heemsteed-
se Kunstkring hebben gratis 
toegang tot de voorstelling. 
Anderen betalen 10,- euro. 
Kaartjes worden aan de zaal 
verkocht en kunt u reserve-
ren via secretariaat@heem-
steedsekunstkring.nl. Meer 
weten over de Kunstkring? 
Zie www.heemsteedsekunst-
kring.nl. 

Ode aan 
chansonnière 

Edith Piaf
Heemstede - Nadja Filtzer 
en musici brengen zaterdag-
avond 29 oktober in de Ou-
de Kerk een ode aan de Fran-
se chansonnière Edith Pi-
af. Nadja won de publieks-
prijs Concours de la Chan-
son 2009-Alliance Française 
en werd onlangs in de pers 
‘de Piaf van de 21e eeuw’ ge-
noemd. Vanavond wordt ze 
vergezeld door Kees Post (pi-
ano), Harm Wijntjes (contra-
bas), Oleg Fateev (accorde-
onist) en het a-capellakoor 
Spam in the Cloud.
In deze bruisende muziek-
theatervoorstelling vertolken 
Nadja Filtzer en haar musici 
het grootse en meeslepende 
levensverhaal van de straat-
mus die uitgroeide tot de 
grande dame van het Fran-
se chanson. Een muzikale 
reis van de Parijse bordelen 
tot uitverkochte concertza-
len met hooggeëerd publiek. 
Van Piaf’s grote en onmoge-
lijke liefde voor de getrouwde 
bokser Marcel Cerdan tot het 
huwelijk met de twintig jaar 
jongere zanger Theo Sarapo.

De onweerstaanbare levens-
vreugde van ‘het meisje mus’ 
echoot door de voorstelling 
heen in nummers als La Fou-
le, Padam Padam en Non, Je 
ne regrette rien, maar ook in 
Nederlandse vertalingen en 
minder bekende juweeltjes. 
Nadja: “Ik voel me aan haar 
verwant. Toevallig zijn we 
beide klein van stuk en he-
ten onze vaders, die we van 
jongs af aan hebben moe-
ten missen, Louis. Maar voor-
al met haar muziek kruip ik 
in haar huid, verbind me met 
haar melancholie, haar le-
venslust en vurig tempera-
ment.”
De voorstelling begint om 
20.15 uur en de toegang be-
draagt 18,50 euro. Kaarten: 
www.podiaheemstede.nl of 
aan de kassa van Theater De 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede of in de Oude Kerk op 
29 oktober.

Griezelig,
die Halloween 
Kinderdisco
Heemstede – Op vrijdag 
4 november wordt bij WIJ 
Heemstede in Plexat een kin-
derdisco gehouden. Een dj 
zorgt met zijn muziek dat alle 
kinderen lekker kunnen dan-
sen en springen. Het thema 
van de disco is ‘Halloween’. 
Je mag natuurlijk verkleed 
komen als je dat leuk vindt. 
Lekker griezelen!

Bij binnenkomst worden 
naam en telefoonnummer 
van het kind genoteerd, zo-
dat ouders hun kind zorge-
loos kunnen achterlaten. Zij 

kunnen eventueel intussen 
in de foyer van de Luifel een 
kopje koffie drinken.  
De disco duurt van 19.00 tot 
21.00 uur in de Luifel, Heren-
weg 96, Heemstede en kost 3 
euro inclusief iets lekkers en 
drinken. Vooraf opgeven is 
niet nodig!
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INKOMSTENH
eem

stede

Totaal aantal
huishoudens

11.662 € 380.000

Gemiddelde 
woningwaarde 2015

Inwoners

26.766

53% 47%

Verhouding vrouw/man

20-64 jr.

Leeftijdsopbouw

ouder dan
65 jr.27%

0-19 jr.23%
50%

banen in
Heemstede

met < 10 personen 
werkzaam 

Cijfers 2014

35% 31% 34%
Eenpersoons Zonder

kinderen
Met

kinderen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
per huishouden

Bedrijvigheid

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op 
een rijtje gezet. Daarnaast tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).

€ 196,-

€ 50.439.000 

€ 27.234.000 

54% € 13.752.000 
27%

€ 6.057.000  

€  720.000  

€  2.500.000  

€  2.567.000  

€ 575.000 

€ 400.000  

€  195.000

€  298.000

€  317.000  

€ 123.000  

19%  € 9.453.000

€  1.360.000

€ 1.242.000  

€  3.466.000  

Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven
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en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
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€  1.355.000
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€  2.445.000 

€ 245
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€ 352 € 72€ 352 € 245

€ 85

€ 91

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk
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stede
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(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
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HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
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Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
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Grijs water in
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HeemSteeds 
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Participatie van
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Bibliotheek als
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Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
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op www.heemstede.nl.
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Column 

Een brief
van de postbode
Oeps!

U moet het aan niemand ver-
der vertellen hè, maar zo nu 
en dan maak ik wel eens een 
fout. Soms zie ik het gebeu-
ren, maar helaas, de post 
valt al op de verkeerde mat. 
Ik bel dan meteen aan om 
het terug te vragen, en bij 
geen gehoor ga ik biechten 
bij wie het had móeten krij-
gen. Krijg ik nergens con-
tact, dan doe ik bij dat laatste 
huis een ‘sorry-briefje’ in de 
bus. En dan niet zo’n voor-
bedrukt ding dat we daar 
speciaal voor hebben, maar 
een papiertje uit een plas-
tic venstertje van mijn post-
tas, handbeschreven op de 
achterkant. Veel persoonlij-
ker. (Die andere heb ik nooit 
bij me.) 

Echt vervelend wordt het pas 
wanneer je een fout niet kunt 
herstellen. Zoals toen ik als 
kersverse postbode de post 
bezorgde in een leeg huis, 
dat al sinds jaar en dag te 
koop stond. Die buurman 
was niet blij met mij. (U be-
grijpt dat dit allemaal onder 
ons moet blijven, toch?) 
En dat was nog niet eens 
mijn meest genante uitglijder. 
Dat was een strikt persoon-
lijke actie, los van de post.
Ergens in mijn wijk woonde 
namelijk een konijntje heel 
alleen naast een voordeur. 
En dat terwijl mijn eigen da-
mes thuis zo gelukkig waren 
met elkaar. Misschien, dacht 
ik, wilden mijn bofferds hun 

geluk wel met haar delen.
Er werd duidelijk goed
voor het naast-de-deur-dier-
tje gezorgd, maar toch; ik 
zou de konijnen niet de kost 
willen geven die men even-
goed liever kwijt dan rijk is.
Laat nu precies dit we-
zentje innig bemind zijn. 
En ’s avonds altijd uit haar 
hok worden gehaald en op 
schoot mogen zitten. – Kunt 
u het zich voorstellen? Dat 
de postbode langsloopt en u 
vraagt of ze u zal verlossen 
van uw geliefde huisdier? ...

Gelukkig heb ik de allerbes-
te wijkbewoners. Als ik hun 
meld dat ik hun post bij hun 
buren heb bezorgd, dan gaan 
ze die daar ’s avonds, als die 
buren weer thuis zijn, ge-
woon ophalen en maken 
nog even een gezellig praat-
je. (Stel ik me zo voor.) Zelfs 
die mevrouw van het konijn 
heeft mij mijn bemoeienis 
niet euvel geduid. 
Dus als u nou óók niemand 
iets doorvertelt, is er niks aan 
de hand. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Boek ‘Presteren’ ontleedt
chef de mission Olympische Spelen
Heemstede - De Heem-
steedse journalist en schrij-
ver Maarten Westermann 
schreef een boek over Mau-
rits Hendriks, de gelouterde 
sportcoach en chef de mis-
sion van TeamNL tijdens de 
Olympische Spelen. Wester-
mann kreeg de kans Hen-
driks anderhalf jaar te vol-
gen. Dagenlange gesprek-
ken, het bijwonen van verga-
deringen, interviews met an-
deren en tot slot een verblijf 
in Rio de Janeiro. Het leverde 
een heerlijk vlotlezend boek 
op. Met als vertrekpunt: Wat 
bezielt die man?
Westermann ontleedde Hen-
driks in het boek Preste-
ren! tot op het bot. Er ont-
staat een beeld van een su-
per gedreven organisator en 
een ongeloofl ijk Pietje Pre-
cies. Hendriks liep en loopt 
over van ideeën en plannen, 
waarbij hij niet gecharmeerd 
is van tegenspraak. In zijn 
vroegste jeugd bleek Mau-
rits al talent te hebben voor 
het organiseren van zijn om-
geving. Op school en op het 
sportveld. Hij wist al direct 
hoe het anders, maar voor-
al ook beter kon. Hij was een 
verdienstelijk hockeykee-
per, doch belandde al snel in 
het coachvak. Stap voor stap 
werkte hij zich, ondanks mo-
menten van weerstand, op tot 
coach van de nationale hoc-
keyteams van Nederland en 
van Spanje. De hockeywereld 
heeft altijd veel functionaris-
sen en bestuurders geleverd 
aan sportkoepel NOC*NSF. 
Bij de vraag wie de toenma-
lige technisch directeur Van 
Commenée moest opvolgen 
kwam Hendriks al snel in 
beeld. Zo werd hij in 2008 be-
noemd en werd hij voor een 
belangrijk deel verantwoor-
delijk voor het Nederland-
se topsportbeleid. Een kolf-
je naar zijn hand. Hij wilde 
een klimaat scheppen waar-
bij alle sportbonden, spor-
ters en bestuurders dezelfde 
richting op wilden als hijzelf. 
Daar was veel overtuigings-
kracht voor nodig om alle be-
trokkenen binnenboord te 
krijgen en te houden. Mau-
rits had maar één doel: “We 
maken een TeamNL” en daar 
moest alles voor wijken. 
Met zijn grote fascinatie voor 
de techniek in de sport strijdt 
hij, niet zonder resultaat, voor 
vernieuwing in trainings-
methodes, voeding, medi-
sche begeleiding en niet in 
de laatste plaats de perfec-
te logistiek bij evenementen, 
zoals de Olympische Spelen. 
Hendriks is eigenwijs, maar 

heeft het gelijk vaak aan zijn 
zijde. Wanneer een klein land 
als Nederland hoog staat 
aangeschreven binnen de in-
ternationale sportwereld en 
een ongekend hoog aantal 
Olympische medailles haalt, 
is dat voor een groot deel het 
werk van Maurits. Uiteraard 
moeten de sporters en hun 
coaches het zelf doen, maar 
de voorwaarde om te kunnen 
presteren scheppen Maurits 
en zijn team. Voorafgaand 
aan de Winterspelen in Sotsji 
constateerde Hendriks dat 
de afstand tussen de appar-
tementen en het schaatssta-
dion lopend was af te leg-
gen. Sporters laten lopen 
voor zij moeten presteren is 
echter niet ideaal. Er reden 
wel busjes rond, maar daar 
moet je dan weer op wach-
ten. Hendriks kreeg de orga-
nisatie zover om een fi ets-
pad aan te leggen. Hij regel-
de een Hollandse wegenbou-
wer en oranje fi etsen bij Ba-
tavus. Bij een volgend bezoek 
bleken er overal fi etspaden te 
liggen, een onbekend feno-
meen in Rusland. De concur-
renten van onze schaatsers 
keken jaloers vanuit de bus-
jes naar die Hollanders die 
het weer eens dik voor elkaar 
hadden. 
Een deel van het boek gaat 
over de recente spelen in 
Rio. Vooral de chaos die ont-
stond toen het Nederland-
se gebouw in het Olympisch 
Dorp onbewoonbaar bleek. 
Maar liefst 351 waterlekka-
ges, 154 onwerkbare toilet-
ten en brandmelders die niet 
werkten. Men vond 115 los-
liggende elektradraden en 
noteerde nog eens 215 alge-
mene klachten op het gebied 
van schoonmaak en indelin-
gen van de ruimten. Hendriks 
zou Hendriks niet zijn als hij 
tegen de stroom in alles en 
iedereen mobiliseert om het 

voor elkaar te krijgen. Hij 
kreeg zelfs gedaan dat ande-
re grote landen, die ook met 
veel problemen kampten, het 
organisatiecomité opdroegen 
eerst die Hollanders te hel-
pen. Vak voor de eerste spor-
ters arriveerden waren de 
meeste klachten verholpen, 
al werd het nooit ideaal. Het 
boek beschrijft ook de positie 
van Hendriks bij het wegstu-
ren van Yuri van Gelder. 
Westermann schreef een 
zeer lezenswaardig boek. 
Niet alleen een aanrader voor 
sporters en sportliefhebbers, 
maar ook voor bestuurder en 
coaches. Hoe kom je tot top-
prestaties? Het is voor velen 
in de sport een vraag, voor 
Maurits Hendriks een weet. 
Presteren! is onder meer te 
koop bij boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg en op 
www.presterenindesport.nl. 
Prijs 20 euro.
Eric van Westerloo

250 soorten paddenstoelen 
in wandelbos Groenendaal
Heemstede - Het IVN 
Zuid-Kennemerland orga-
niseert zondag 30 oktober 
een paddenstoelenexcursie 
in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Je hebt het rijk 
der fabelen en het Rijk der 
sprookjes maar er bestaat 
ook zoiets iets als het Rijk der 
schimmels. En daar valt een 
heleboel over te vertellen.
Paddenstoelen hebben een 
zeer grote betekenis voor 
een bos. Zo ruimen ze bij-
voorbeeld de overblijfselen 
van dode planten en dieren 
op. Als je een schimmel ziet 
staan, dan zie je meestal de 
hoed en de stengel. Dat is het 
deel dat in de volksmond de 
paddenstoel wordt genoemd, 

de rest van de schimmel zit 
diep in de grond. De pad-
denstoel is de vrucht van de 
schimmel; in de hoed zitten 
geen zaden, maar sporen. De 
wind voert een spore mee en 
op een plek waar de omstan-
digheden geschikt zijn ont-
staat dan een stelsel van wit-
tige draden, de zogenaamde 
zwamvlok. Die groeit dan uit-
eindelijk weer uit tot de pad-
denstoel.
Groenendaal is een uitste-
kend bos om paddenstoe-
len te vinden mede doordat 
er veel dood hout ligt. Voor-
al de takkenrillen zijn heel in-
teressant, maar ook de dikke 
stammen die hier en daar lig-
gen. De houtzwammen zul-

len dan ook goed vertegen-
woordigd zijn met mogelijke 
soorten als goudvliesbundel-
zwam, berkenzwam en her-
tenzwammen. Dit zijn enkele 
soorten maar er komen on-
geveer 250 soorten in Groe-
nendaal voor.
Vertrek is om 11.00 uur bij het 
infopaneel op de grote par-
keerplaats bij het restaurant. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den is niet nodig. Informatie 
bij Leo van der Brugge 023-
5261584 of kijk op: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.
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Heemstede – Een vliegend 
hert, een insect uit Chili, on-
der een glazen stolp. Grote 
kleurrijke vlinders die in exo-
tische landen tussen bloe-
men vlogen die er nog kleur-
rijker bij stonden. Biologiele-
raar Jasper Boldingh stond er 
zaterdag mee op de streek-
markt in de Raadhuisstraat 
en hij had veel bekijks. De 
brocante- en streekmarkt 
wordt steeds leuker in de 
Raadhuisstraat/Binnenweg. 
Dat die straten in 2013 de 
uitverkiezing ‘Leukste Win-
kelstraat van Nederland’ kre-
gen, we weten het allemaal, 
maar met een markt als de-
ze blijf je steeds weer ver-
nieuwen. Waar winkelstraten 
en centra het steeds moeilij-
ker krijgen en leegstand ern-
stig wordt, zijn er in oktober 
op de Binnenweg/Raadhuis-
straat zo maar weer vier win-
kels heropend of vernieuwd. 
Het duwtje van de weer-
man die zorgt voor een zon-
netje in de tweede helft van 
oktober maakt iedereen ook 

nog vrolijk op straat. Dan 
kijk je toch even anders te-
gen de serviezen en het glas-
werk aan dat zo mooi uitge-
stald is en schittert het goud 
en zilver in de sieraden toch 
net even meer. Zelfs de pof-
fertjes hebben een zomers 
smaakje. Verrassende soor-
ten jam, kaas, noten en wor-
sten worden geproefd en ge-
kocht. Een nieuw hoedje ge-
past en gelachen om het ef-
fect dat een nieuw hoedje 
oplevert. De Raadhuisstraat/
Binnenweg heeft met deze 
markt een nieuw hoedje ge-
past en dat staat leuk.
Ton van den Brink 

Brocante streekmarkt Raadhuisstraat/
Binnenweg steeds leuker

Heemstede - Hoewel het 
nog even duurt denkt u mis-
schien al na over een einde-
jaars- of kerstattentie voor 
een goede vriend, werkne-
mer of familielid. 
In de Wereldwinkel wordt 
daar al druk aan gewerkt.  
Ook dit jaar heeft de Wereld-
winkel leuke en mooie idee-
en voor het samenstellen van 
een persoonlijk cadeau. Of 
het nu 1 of 50 kerstpakket-
ten zijn die u wilt hebben… 
ieder cadeau is uniek, fair-
trade en vaak ook duurzaam. 
Zo geeft u een cadeau iets 
extra’s mee. 
Wereldwinkel Heemstede 
is in 38 jaar uitgegroeid tot 
een moderne cadeauwinkel. 
De producten sluiten hele-
maal aan bij de modetrend 

van nu. In de Wereldwinkel 
vindt u woonaccessoires, ar-
tikelen voor koken en tafelen, 
sieraden, tassen en sjaals en 
nog veel meer bijzondere ca-
deaus. Daarnaast verkoopt 
de Wereldwinkel biologische 
fairtrade levensmiddelen die 
ook op een originele manier 
in een pakket opgenomen 
kunnen worden.
De cadeau-artikelen en 
woonaccessoires die de We-
reldwinkel verkoopt dragen 
niet alleen bij aan de han-
del waarmee de producen-
ten een goed inkomen ver-
dienen, maar de opbrengst 
vergroot ook het ontwikke-
lingsperspectief. Producen-
ten worden ondersteund in 
bedrijfseconomisch opzicht. 
De producten voldoen van-

zelfsprekend aan de fairtrade 
standaarden.
Wilt u zich oriënteren? U bent 
van harte welkom in de fair-
trade cadeauwinkel. Heeft u 
direct al vragen over kerst-
pakketten, stuurt u dan een 
mailtje naar Marja Raaijma-
kers wereldwinkelhs@gmail.
com . Zij neemt dan zo snel 
mogelijk contact met u op.

Wereldwinkel Heemstede, 
Raadhuisstraat 29 is open 
van dinsdag t/m vrijdag van 
10 tot 17.30 uur en op zater-
dag van 10 tot 17 uur.

De fairtrade cadeauwinkel

Naar de Wereldwinkel, voor 
een uniek decembercadeau

Auto klapt op boom in César 
Francklaan: twee gewonden
Heemstede – Een automo-
bilist is vrijdagavond 21 ok-
tober met zijn wagen te-
gen een boom gebotst op de 
César Francklaan. De man 
reed rond negen uur via de 
Schouwbroekerbrug richting 
Heemstede toen zijn wagen 
op het natte wegdek in de 
slip raakte. De man kon zijn 
voertuig niet meer besturen 
en botste vol op de boom. De 
bijrijder in de wagen klapte 

met zijn hoofd tegen de voor-
ruit. De bijrijder is door am-
bulancepersoneel gestabi-
liseerd. Na de eerste zorg is 
hij naar het ziekenhuis over-
gebracht voor verdere zorg. 
Ook de bestuurder werd voor 
controle naar het ziekenhuis 
gebracht.
De Schouwbroekerbrug rich-
ting Heemstede was door het 
ongeval enige tijd afgesloten 
voor verkeer. 

Foto: Michel van Bergen
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Informatieve avond over 
‘digitale erfenis’

Regio - Miljoenen mensen maken gebruik van verschil-
lende online netwerken.
Maar wie erft dit allemaal na overlijden? Digitale sporen 
wissen na overlijden is niet gemakkelijk. Elke social media 
heeft eigen regels en procedures opgesteld om verwijde-
ring mogelijk te maken. Daarvoor zijn echter wel wacht-
woorden en inloggegevens nodig. Om het voor de nabe-
staanden gemakkelijk te maken kunnen net als bij een 
traditionele erfenis ook de wensen voor de digitale erfe-
nis worden vastgelegd. Een social media executeur kan 
worden gevraagd dit te realiseren.
Mensen staan er niet bij stil dat iedere dag je laatste dag 
kan zijn en je nabestaanden achterlaat in een digitaal 
spinnenweb. Maak daarom je digitale gegevens inzichte-
lijk en bespreek waar ze te vinden zijn. Dan kunnen zij de 
energie besteden aan het onherroepelijke rouwproces.
Op woensdag 2 november organiseert Alice Loeters
persoonlijke uitvaartzorg een informatieve avond over di-
gitale erfenis in de breedste zin van het woord. Sander 
van der Meer van het bureau Digitale Nazorg is de spre-
ker van deze avond. De bijeenkomst vindt plaats van 19.00 
tot ongeveer 21.00 uur in dorpshuis het Terras, Dinkgre-
velaan 17 in Santpoort-Noord. U bent van harte welkom. 
Toegang is gratis. Wel graag opgeven via:
info@aliceloeters.nl.

Kunstlijn 2016 op 4, 5 en 6 november 
met ateliers in de Burgerzaal
Heemstede – Morgen of 
overmorgen, wat je ook over-
komt, als kunstenaar ben je 
morgen, kan ook overmor-
gen, weer aan het werk op 
je werkplek. De plaats waar 
ideeën en inspiratie wor-
den gevormd, gemaakt, ver-
beeld. Die werkplek is op 5 
en 6 november te bezoeken 
tijdens de Kunstlijn Haarlem 
2016. Daar doet Heemstede 
aan mee met een eigen lijn, 
te beginnen met een aantal 
Heemsteedse kunstenaars 
die exposeren in de Burger-
zaal van het raadhuis. Ne-
gentien kunstenaars die in 
de Burgerzaal hun werkplek 
in beeld brengen op hun ei-
gen wijze. Op zondag 6 no-
vember zal Vera Bruggeman 
gedurende de openingstijden 
aan het werk zijn alsof ze in 
haar eigen atelier zit. Tijdens 
het Kunstlijnweekend dat dit 
jaar samenvalt met het lan-
delijk Atelierweekend, is het 
raadhuis geopend tussen 
11.00 en 17.00 uur. Daarna tij-
dens openingstijden van het 
raadhuis tot en met donder-
dag 24 november. 

Deelnemers
In het eerste weekend van 
november is het werk van 
professionele Heemsteed-
se kunstenaars te bewon-
deren op allerlei plekken 
in Heemstede en Haarlem. 
Vera de Backker Blekersvaart 
20,Henk-Claire Loeffen Lo-
rentzlaan 53, Fokelien Faber 

Kerklaan 57, Jacintha Reijn-
ders de Luifel Herenweg 96, 
Henk Koelemeijer, Fernan-
de Daniels-Laas, Ger Daniels 
en Marjan Jaspers Voorweg 
49 ,Yvonne van Dreven Glip-
perdreef 204A, Olga van der 
Klooster, Sportparklaan 19 en 
in Haarlem, José van Waarde 
Barrevoetstraat 4, Rian Pee-
perkorn Hof 20 Begijnhof 20, 
Jacqueline Emmens Belcanto 
Surinameweg 2, Rosita van 
Wingerden, Griet Halbertsma, 
Ellen Wolff De Hoofdwacht 
Grote Markt 17, Hieke Mep-
pelink De Greiner Voorweg-
straat 23 atelier23.001, Luna 
Meis Groenmarkt 10 zw. In 
de Burgerzaal is de centra-
le presentatie van de Heem-

steedse kunstenaars. De Pu-
blieksprijs kunt u winnen 
door het raden van drie kun-
stenaars vanaf foto’s. De prijs 
is goed voor een cheque voor 
een museumkaart en kinde-
ren kunnen een jaarabonne-
ment winnen op Dada. De 
organisatie van het Heem-
steedse deel van de Kunst-
lijn is in handen van Rosita 
van Wingerden–Haarsma en 
Hanneke Prins–Roozen. Ieder 
jaar weer een grote uitdaging 
om alle kunstenaars op één 
lijn te krijgen, maar ook dat 
kunststukje hebben ze weer 
geleverd. Kijk zelf maar in het 
kunstweekend van 5 en 6 no-
vember. 
Ton van den Brink

 Links Hanneke Prins en rechts Rosita van Wingerden.

Heemstede - Op initia-
tief van Loft Uitvaartbegelei-
ding wordt op zaterdag 19 
november in de Oude Kerk 
en het ontmoetingscentrum 
De Pauwehof aan het Wil-
helminaplein te Heemste-
de een unieke en inspireren-
de informatiebeurs over ont-
zorgen en uitvaart georga-
niseerd. Het thema van de 
beurs, die gratis te bezoeken 
is van 11.00 tot 16.00 uur, is 
drieledig:
1: Kwaliteit bij leven: het ge-
ven van informatie op het ge-
bied van (ont-) zorgen bij le-
ven en/of tijdens de laatste 
levensfase. 2: Bij overlijden: 
het geven van informatie over 
de diverse uitvaartmogelijk-
heden en 3: Nazorg: het ge-
ven van informatie op het ge-
bied van rouw, verlies en na-
latenschap.
Daarnaast zijn er twee inte-

ressante lezingen in de Pau-
wehof. Deze lezingen worden 
verzorgd door de NVVE (de 
Nederlandse Vereniging Voor 
Vrijwillig Levenseinde). Om 
11.30 uur:  Keuzes ten aan-
zien van het levenseinde en 
om 14.30 uur: Dementie en 
het zelfgekozen levenseinde.
Loft Uitvaartbegeleiding 
biedt bezoekers graag de 
mogelijkheid om informa-
tie te verkrijgen en inspi-
ratie op te doen op het ge-
bied van (ont-)zorg, uitvaart 
en nazorg. Daarvoor is geko-
zen voor een sfeervolle ambi-
ance en kan het karakter van 
de beurs omschreven wor-
den als open, informeel, ont-
spannen en toegankelijk voor 
iedereen.
Een bezoek aan de beurs 
wordt voor de bezoeker nog 
gevarieerder gemaakt door 
een live optreden van Heem-

Unieke en inspirerende informatiebeurs 
over ontzorgen en uitvaart

steedse zangers en zange-
ressen en een memorabel 
optreden van het bekende 
trio Opera Familia.
Heeft u vragen over deze dag, 
stuur dan een e-mail naar: 
uitvaartbeursheemstede@
gmail.com of bel met Loft Uit-
vaartbegeleiding Heemstede, 
06–20380224. U kunt het ge-
hele programma bekijken 
op de speciale beurswebsite 
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Het is weer even stil rond Het Laantje van Alverna. Een mooi 
moment om deze situatie eens van een geheel andere kant 
te bezien.
Deze week kon ik eindelijk weer eens genieten van ‘mijn 
rondje om’ via het Laantje van Alverna. Mijn gedachten 
gingen uit naar de paar mensen die daar wonen, die het
genot hebben van de mooie omgeving en die helemaal voor 
zichzelf willen houden. Dat is denk ik mens- eigen: een ze-
ker egoïsme. Een gemeenteraad zou er voor álle inwoners 
moeten zijn en niet moeten kiezen voor de kleine groep rijk-
bedeelde inwoners die een eigen omgeving opeisen en die 
niet willen delen met een grotere groep die het minder heeft 
getroffen met hun woonomgeving.
Alle voors en tegens heb ik de afgelopen tijd voorbij zien
komen: Ze gelden niet! Als veiligheid voor de kinderen 
geldt, nog al eens gebruikt als argument door de bewoners 
dan moeten deze ouders per direct uit het ouderlijk gezag 
worden gezet, want ze zijn daar zonder dwang gaan wonen 
toen het Laantje van Alverna gewoon open was, dus hebben 
ze hun kinderen bewust aan gevaar blootgesteld!
Veiligheid voor het spoor is ook geen geldend argument, 
gezien de historie. ProRail komt als een dief in de nacht zijn 
macht uitoefenen. De rotonde op de Herenweg is gevaarlij-
ker en wordt naar ik weet ook niet afgesloten.
Eigen weg? Nu ineens na zoveel decennia? Laat mij/ons 
niet (uit) lachen!
Dus gemeente: kies voor je inwoners die het minder ge-
troffen hebben met hun woonomgeving en geef niet toe 
aan de druk van een kleine groep egoïsten die niet willen
delen. Laat u niet gijzelen door deze dwingelandij van zowel 
ProRail als bewoners. Daarnaast is ProRail straks misschien 
weer van ‘ons allemaal’. 
H. de Groot, Heemstede.

Een kleine groep egoïsten 

Lezerspost

Juiste webadres ‘Toeloeloe’
Heemstede – In het artikel over het kinderboek ‘Toeloeloe 
en Harrie ontdekken hun eiland’, vorige week in de Heemste-
der, is helaas een fout in het webadres gemaakt. Het boek, 
ge-realiseerd door Marieke Reehoorn en Vera de Backker, is 
te verkrijgen via: www.toeloeloe.nl.
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Bouw woning Reggelaan zorgt voor gedoe
Heemstede - De altijd zo 
rustige omgeving van de 
Reggelaan is al enige tijd het 
decor van strijd tussen de be-
woners. Het leegstaande ou-
de schooltje, ‘Het Meerel-
nest’, en het omringende lap-
je grond vormen de aanlei-
ding. Het beleid van de ge-
meente is om burgers te 
raadplegen als er zich ont-
wikkelingen voordoen in hun 
omgeving. Zo geschiedde. 
De voorkeur ging uit naar het 
behoud van het groen. Een 
doorkijk naar het achterge-
legen Ipenrode en het be-
houden van groen in de wijk 
zijn de argumenten. De di-
rect aanwonenden  denken 
daar heel anders over. Zij wil-
len grond kopen van de ge-
meente.  

Het proces is zeker niet vlek-
keloos verlopen. De voorma-
lige wethouder verzuimde 
spelregels op te stellen. Tij-
dens bijeenkomsten werd er 
zonder kennisgeving vooraf 
gestemd. “Als wij dat hadden 
geweten, waren er wel meer 
mensen op afgekomen”, zei 
een inspreekster. Volgens 
haar worden de idealen van 
de gemeente, om alles groen 
te houden, overboord ge-
gooid. Aanvankelijk wilde de 
gemeente twee huizen toe-
staan. Na weerstand uit de 
buurt werd dit één bunga-
low met daarnaast gemeen-
telijk groen. Toch wisten de 
direct-belanghebbenden de 
politiek te overtuigen dat het 
overblijvende groen aan hen 

verkocht moest worden. VVD 
en CDA waren hier voor. D66 
nam aanvankelijk een mid-
denpositie in maar schaarde 
zich tijdens de behandeling 
in de commissie ruimte van 
13 oktober achter de verkoop 
van groen. Volgens Yvet-
te Schul (D66) was de wens 
van de meerderheid van de 
bewoners doorslaggevend. 
Ook vroeg zij de wethouder 
met de opbrengst elders het 
groen te versterken. 
Het college stelde de raad 
voor één woning met be-
houd van het groen. Dat 
groen blijft dan eigendom 
van de gemeente. Een meer-
derheid in de raad wil ech-
ter de bouw van één bunga-
low toestaan en de resteren-
de grond verkopen aan de 
heren Van Riessen en Spor-
rel. Wethouder Nieuwland 
gaf aan deze wens te respec-
teren. Bij Maas (PvdA) viel dit 

verkeerd. “Nooit eerder heb 
ik een wethouder zo snel op 
zijn rug zien liggen. U zou uw 
eigen voorstel moeten verde-
digen”, beet hij de wethouder 
toe. De achtertuinen grenzen 
aan water. De gemeente is 
hier niet de eigenaar. Als de 
eigenaar het toestaat mogen 
er bootjes liggen. Het gedoe 
met geld is een aspect dat 
veelvuldig is genoemd. Voor 
twee huizen zou de gemeen-
te aanvankelijk 7 ton ontvan-
gen. Met één huis en de ver-
koop van groen wordt dat 
bedrag niet gehaald. Meer 
dan 6 ton zit er niet in. De 
gemeente kocht intussen 
wel voor 12.000 euro de oe-
vers van eigenaar Waternet. 
Voorlopig wonen er tot me-
dio 2018 asielzoekers in het 
schooltje. De directe buren 
lijken de strijd te hebben ge-
wonnen. 
Eric van Westerloo

Dromenvanger 
maken
Heemstede - Op de Knut-
selclub knutselen meisjes en 
jongens op woensdagmiddag 
2 november een dromenvan-
ger. Indianen maakten vroe-
ger dromenvangers van stok-
jes, veertjes en wol om de 
slechte dromen te vangen als 
ze gingen slapen.

De Knutselclub is van 13.30 
tot 15.00 uur bij WIJ Heem-
stede in de Molenwerf, Mo-
lenwerfslaan 11, Heemstede. 
Kosten: 5 euro en een kaart 
voor 5 keer kost 22,50.
Kinderen graag per keer van 

te tevoren telefonisch aan-
melden: 023-548 38 28.

Het is weer bijna tijd 
voor de Speelgoedbeurs
Heemstede - In de gymzaal van de Jacobaschool aan de 
Lanckhorstlaan in Heemstede vindt op zaterdag 5 novem-
ber een speelgoed- en kledingbeurs plaats. 
Of het nu voor 5 december is, voor de verjaardag van je 
kind of zomaar, van de kleine prijsjes en leuke spullen van 
de speelgoedbeurs wordt iedereen blij!

Van babyspeelgoed tot spelcomputers, van kinderboeken 
tot autostoeltjes worden ingebracht en verkocht op deze 
jaarlijkse beurs.
Heel veel artikelen liggen op de beurs: autootjes, treinen 
of puzzels, poppen en poppenkleertjes, barbies en bar-
biekleertjes, knuffels, petshop, kinderboeken, jaargangen 
Donald Duck (of andere kinder- en tienerbladen), gezel-
schapsspellen en nog veel meer…
Ook andere kinderartikelen, zoals autostoeltjes (mits in 
prima staat) en -stoelverhogers, buggy’s, kinderstoeltjes 
en -tafeltjes (van hout, riet ed.) worden ingebracht.

De verkoop van het speelgoed is van 11.30 tot 12.30 uur.
Heb je nog speelgoed dat er prima uitziet, dan kun je dit 
inbrengen op zaterdagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur.

Je prijst zelf het speelgoed dat je wilt verkopen thuis. Spe-
ciaal hiervoor heeft de organisatie een duidelijke instruc-
tie gemaakt, met voorbeeldlijst en prijskaartjes. Wil je 
speelgoed inbrengen, dan graag een letter aanvragen via 
de mail: kledingbeursjacoba@gmail.com.

Speelgoed dat is verkocht kan meteen na de verkoop op 
zaterdagmiddag tussen 14.30 en 15.00 uur worden afge-
rekend.

Speelgoed dat eventueel niet is verkocht kan worden op-
gehaald of gaat naar een goed doel.

Van het verkochte speelgoed is 80 % van de opbrengst 
voor de verkoper en 20 % voor de beurs.

Nieuw: 
Divorce café
Regio – Een aantal experts 
op het gebied van scheiden 
heeft de handen ineen gesla-
gen en organiseert een Di-
vorce café. Dat vindt plaats 
op donderdag 27 oktober, 
van 20.00 tot 21.30 uur in ‘Het 
Woonstation’ aan de Leidse-
vaart 36 in Vogelenzang. 

Deze experts zijn een nota-
ris, financieel deskundige, 
een mediator, advocaat, kin-
dercoach en makelaar. de 
avond wordt georganiseerd 
om mensen te informeren op 
welke manier zij ‘goed’ uit el-
kaar kunnen gaan. Natuur-
lijk kun je er terecht voor al je 
vragen over je scheiding. De 
toegang is vrij.
Kijk ook op:
www.DivorceXperts.nl.

Heemstede – Toegegeven: 
een pompoen gebruiken in 
de keuken is erg verleide-
lijk. Of als decoratiemateriaal 
voor Halloween maar u kunt 
ze natuurlijk ook gewoon la-
ten liggen in de tuin of op 
het terras. Een vrolijk acces-
soire in de herfsttuin! Oran-
je, groen, geel… typische na-
jaarstinten. Sommige exem-
plaren – zoals hier gefotogra-
feerd bij Kom In Mijn Tuin – 
wegen loodzwaar!
Foto: Marenka Groenhuijzen

Herfstfoto 

Pompoenentijd, 
ook in de tuin
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Gladheidbestrijders klaar voor het winterseizoen
Heemstede – We hebben 
net afscheid genomen van 
het mooie nazomerweer, de 
herfst begroet of Meerlanden 
kondigt alweer aan ‘klaar’ te 
zijn voor het winterseizoen. 
Het kan verkeren… De afge-
lopen week vond bij Meerlan-
den Heemstede de jaarlijkse 
‘vlootschouw’ van het mate-
rieel voor de gladheidbestrij-
ding plaats. Dat wordt inge-
zet op de wegen en fietspa-
den in alle gemeenten waar 
Meerlanden actief is, waar-
onder Heemstede dus. Sa-
men met leverancier Schui-
temaker controleerden de 
chauffeurs en coördinatoren 
al het materieel op een goe-
de werking. Hierna bouwden 
de chauffeurs hun voertuigen 
op met de strooi–units en re-
den ter controle de verschil-
lende strooiroutes. In de ko-
mende weken worden bo-
vendien ruim 200 zoutkis-
ten in Haarlemmermeer en 
Heemstede uitgezet.
 
Samenwerking
Ieder jaar voert Meerlanden 
voorafgaand aan het zoge-
naamde gladheidseizoen een 
technische controle uit op de 
55 weg- en fietspadstrooiers. 
Vervolgens rijden alle chauf-
feurs hun strooiroute om te 
controleren of deze geen ob-
stakels kent die de gladheid-
bestrijding kunnen belem-
meren. In overleg met de co-
ordinatoren en gemeenten 
worden deze routes vervol-
gens eventueel aangepast 
en vastgesteld. Meerlanden 
werkt in de gladheidbestrij-
ding samen met Heemskerk 
en onderaannemers PC van 

der Wiel, Vrijbloed Transport, 
Roodenburgh en De Jong 
Transport. Daarnaast worden 
medewerkers van De Water-
wolf en AM Match ingezet 
bij het handmatig strooien op 
bijvoorbeeld bruggen. Bij ex-
treem winterweer kan Meer-
landen tenslotte een beroep 
doen op extra veeg- en bor-
stelmachines van de Meer-
boeren.
 
Oog voor milieu
Ook in het bestrijden van 
gladheid is Meerlanden sa-
men met de opdrachtgeven-
de gemeenten voortdurend 
op zoek naar innovatieve ma-
nieren die minder impact op 
het milieu hebben. Een deel 
van het materieel rijdt op 
groengas, opgewekt uit GFT. 
Daarnaast bestrijdt Meerlan-
den de gladheid met de nat-
zoutmethode en sproeit in 
Haarlemmermeer de fietspa-
den met pekelwater. Bij de 
natzoutmethode wordt het 

zout gemengd met pekelwa-
ter en op de wegen verspreid. 
Naast een betere werking is 
hierbij minder zout nodig. 
Het water voor deze metho-
de haalt Meerlanden uit het  
eigen composteringsproces 
van GFT. Tenslotte worden de 
voorraden steenzout, nadat 
ze zijn opgebruikt, vervan-
gen door BIO-zout. BIO-zout 
is een restproduct uit de ver-
vaardiging van biobrandstof.
 
Grootste areaal van
Nederland
Vanuit Rijsenhout, Heem-
stede en Hillegom en Lis-
se coördineert Meerlanden 
met een team van zo’n tach-
tig mensen de gladheid- 
bestrijding voor acht ge-
meenten en voert de werk-
zaamheden ook uit. Dit werk 
doet het team naast hun re-
guliere baan. Meerlanden 
bedient het grootste areaal 
aan gemeentelijke wegen 
van Nederland.

Heemstede - Aan de 
mooie Kees van Lent-
singel is het ook najaar 
getuige de mooie foto’s 
van de heer Van Bentem.

Herfstkleuren 
aan de
singel

Leer tekenen in drie dimensies
Heemstede - Joury Galis 
van RADA 3D leert kinde-
ren vanaf 8 jaar tekenen in 
drie dimensies. Met behulp 
van een tekenprogramma 
op de computer maak je een 
3D-tekening en print je hem 
uit met de 3D-printer. En wil 
je er nog iets aan verande-
ren dan kan dat prima, want 
je kunt dit tekenprogramma 
ook thuis installeren om ver-
der aan te werken. 
De workshop vindt driemaal 
plaats. Op vrijdag 11 novem-
ber, van 15.00 – 17.00 uur, 
in de Bibliotheek Haarlem 
Schalkwijk (Fie Carelsen-

plein 2), zondag 20 novem-
ber, van 13.00 – 15.00 uur, in 
de Bibliotheek Haarlem Cen-
trum (Gasthuisstraat 32) en 
woensdag 7 december, van 
14.00 – 16.00 uur, in de Bibli-
otheek Heemstede (Juliana-
plein 1).
De deelnameprijs bedraagt 
10 euro en niet-leden beta-
len 15,-. Reserveer je kaartje 
online via www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl. Meld 
je snel aan want er is maar 
een beperkt aantal plaatsen.
Voor meer informatie en/of 
reserveren: www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

Herman Koch naar Heemstede
Heemstede – Bekende 
schrijver Herman Koch komt 
vrijdag 4 november zijn nieu-
we boek ‘De Greppel’ signe-
ren bij boekhandel Blokker 
aan de Binnenweg. Hij doet 
dat om 16.00 uur en de toe-
gang is vrij. 
Robert Walter, geliefd bur-

gemeester van Amsterdam, 
vermoedt dat zijn vrouw 
vreemdgaat met een van zijn 
wethouders. En nog wel met 
die oerdegelijke wethouder 
die zich inzet voor het mi-
lieu. Niet veel later beweert 
een journaliste dat de bur-
gemeester betrokken is ge-
weest bij het toetakelen van 
een agent tijdens een Viet-
nam-betoging. Dan staat op-
eens zijn vierennegentigjari-
ge vader op de stoep: hij en 
zijn vrouw willen samen eu-
thanasie plegen. 
De greppel laat zien hoe 
een ogenschijnlijk stabiele 
man in korte tijd steeds ver-
der verstrikt dreigt te raken 
in zijn eigen angsten en ver-
moedens. Of ziet Robert Wal-
ter de dingen juist voor het 
eerst echt helder?

Werken op 400 jaar oude buitenplaats
Regio - Tijdens de Natuur-
werkdag op zaterdag 5 no-
vember kunt u de handen uit 
de mouwen steken op Land-
goed Elswout in Overveen. 
Op deze 400 jaar oude bui-
tenplaats mag u meehelpen 

met verschillende beheer-
werkzaamheden, waaronder 
het herstellen van historische 
paden. Zo zorgen we er sa-
men voor dat we kunnen blij-
ven genieten van deze bij-
zondere plek. Komt u ook? 

De Natuurwerkdag start om 
12.30 uur en duurt tot on-
geveer 16.00 uur. De verza-
mellocatie is bij het achterste 
koetshuis. Adres: Elswout-
slaan 12a, 2051 AE Overveen. 
Aanmelden kan via:
ww.natuurwerkdag.nl/loca-
tie/landgoed-elswout. 
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Trefpuntcafé in Bennebroek
‘De hort op voor de hortus’
Regio - Groot kenner van de 
hortologie en oud-medewer-
ker van de hortus botanicus 
in Leiden, Art Vogel, is vrij-
dag 4 november te gast in 
het Trefpuntcafé. Hij neemt 
u mee naar de geschiedenis 
van en zeker ook de heden-
daagse pracht aan planten, 
bomen en bloemen. Hij ge-
bruikt daarbij lichtbeelden. 
De Leidse Hortus Botanicus 
bestaat meer dan 425 jaar als 
een onderdeel van de Leid-
se Universiteit en trekt jaar-
lijks rond 150.000 bezoekers. 
De hortus is gelegen midden 
in het historisch centrum van 
Leiden en is een waar eldora-
do en een oase van rust, met 
vele oude sfeer bepalende 
bomen in de tuin en kassen. 
Grote namen zijn daar de re-

vue gepasseerd: als eerste 
natuurlijk Carolus Clusius de 
eerste wetenschappelijk di-
recteur. Hij heeft onder meer 
de tulp naar Nederland ge-
bracht.
Na hem zijn er grote namen 
als Boerhave en Von Siebold 
aan de tuin verbonden ge-
weest.

Ontmoeting in de Bibliotheek Bennebroek
‘Herinneringen aan mijn schooltijd’
Regio - Vroeger op school 
gezeten in Bennebroek of 
Vogelenzang? Dan bent u 
van harte welkom aan de 
Verhalentafel Herinneringen 
aan mijn schooltijd. Tot en 
met 25 november worden op 
alle vrijdagen onder leiding 
van Sybil van Dam verhalen 
opgehaald en anekdotes ver-
teld. De eerste ontmoeting 
vindt plaats op vrijdag 21 ok-
tober van 10.00 tot 12.00 uur 
in de Bibliotheek Bennebroek 
(de oude Franciscusschool), 
Kerklaan 6 te Bennebroek. 
De toegang is gratis. Het is 
niet nodig u van tevoren aan 
te melden. 
Voor meer informatie:
www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl.

Meester en leerling van de Franciscusschool, aanwezig bij de 
eerste Verhalentafel.

‘Een gevoel van thuiskomen’
Regio - De komende maan-
den exposeert Herbert Immer 
Willems bij Sanquin Bloed-
voorziening in het Boer-
haavegebouw aan de Boer-
haavelaan 32/C (3e etage) te 
Haarlem.
Herbert schildert in olie-
verf op hout de zogenaamde 
‘Heemding’, een gevoel van 
thuiskomen, warmte en ge-
borgenheid. Kleine lichtpunt-
jes in een donkere wereld. 
Verdeeldheid, conflict en ver-
latenheid zijn hier onbekend.
Het werk van Herbert Willems 
is herkenbaar maar uniek, je 
wilt er naar blijven kijken. In 
mooie warme kleuren schil-
dert hij tijdloze dorpjes en 
huizen als uit een sprookje.

De expositie is te bezichtigen 
binnen de openingstijden, 
zie: www.sanquin.nl/donor/
bloedbanklocaties/haarlem/

Hoor Haar
Regio - Zaterdagmiddag 5 
november zingt vrouwen-
koor Hoor Haar om 15.30 uur 
in de Remonstrantse Kerk 
aan de Prins Hendrikstraat 2, 
Haarlem. Entree is 12,50 in-
clusief consumptie. Kaart-
verkoop via de koorleden of 
in de kerk. Kijkt u op www.
vrouwenkoorhoorhaar.nl voor 
meer info.
Deze keer staat het najaars-
concert van vrouwenkoor 
Hoor Haar volledig in het te-
ken van de liefde. Dit thema 
heeft vele dichters, kunste-
naars en componisten in de 
loop van onze geschiedenis 
tot grootse werken weten te 
inspireren. Op het program-
ma staan liederen van Men-
delssohn, Schumann, Cra-
mer, Grieg, Guilmant, Peri en 

Purcell. Verder speelt het al-
tijd weer tot de verbeelding 
sprekende verhaal van Or-
pheus en Eurydice een cen-
trale rol. Dirigent Dirk Kaan-
dorp groepeerde stukken 
van meerdere componisten 
uit verschillende stijlperiodes 

rond dit verhaal, uitmondend 
in ‘La mort d’Orphée’ van Leo 
Delibes. 
Pianiste Lennie Kerkhoff ver-
zorgt de begeleiding, tenor 
Pieter de Goede en sopraan 
Anja van Breukelen soleren 
in het Orpheus verhaal. 

Oudste en grootste 
atelierroute van Nederland
Regio - De Kunstlijn is de oudste en grootste atelierrou-
te van Nederland. Bijna 300 kunstenaars openen tijdens 
Kunstlijn Haarlem van 4 tot en met 6 november hun deu-
ren voor het publiek. Het thema dit jaar is ‘Over Morgen’. 
Een thema over toekomst, innovatie, de blik vooruit, maar 
ook over de dag ná morgen. Kunstlijn Haarlem zorgt voor 
een stad vol hedendaagse kunst, feestelijke openingen, 
verrassende exposities en altijd bijzondere presentaties.
Dit jaar richt schatgraver Bianca Vooges de Doelenzaal 
van de Bibliotheek Haarlem Centrum (Gasthuisstraat 32), 
één van de locaties van de Haarlemse Kunstlijn, in als 
schatkamer. Hier kun je tijdens openingstijden objecten 
bewonderen gemaakt door verschillende kunstenaars, 
zoals Roni Klinkhamer, Lilja Bjork Egillsdottir, Soek, Kien 
Hertoghs, Ria Lochtenberg en Anouk Rosenhart. De toe-
gang is gratis. 
Kijk voor meer informatie op www.bibliotheekzuidkenne-
merland.nl en op www.kunstlijnhaarlem.nl 
Vrijdag 4 en zaterdag 5 november van 11.00 – 17.00 uur, 
zondag 6 nov van 12.00 – 16.00 uur. Gratis toegang.

Haal de wereld in huis, word YFU-gastgezin
Regio – Uitwisselingsorgani-
satie YFU zoekt gezinnen die 
hun huis en hart willen open-
stellen voor buitenlandse 
leerlingen in de leeftijd van 
15 tot 17 jaar. Zij komen on-
derwijs volgen op de middel-
bare school, om de Neder-
landse taal te leren spreken 
en onze cultuur te leren ken-
nen. Eind december komen 
zeven ‘winterstudenten’ aan 
in Nederland, uit Argentinië, 
Oostenrijk, Australië, Italië en 
Brazilië. Vier van hen blijven 
een semester (tot juli) en drie 
van hen een heel jaar. 
Youth For Understanding 
(YFU) is opgericht vanuit de 
overtuiging dat wanneer u 
een andere cultuur van bin-
nenuit leert kennen, u meer 
begrip krijgt voor deze en an-
dere culturen. YFU organi-

seert al meer dan 55 jaar we-
reldwijd educatieve uitwisse-
lingen voor jongeren. 

Tijdelijk
YFU zoekt tevens het hele 
jaar door gastgezinnen die 

tijdelijke opvang kunnen ver-
zorgen, tijdens bijvoorbeeld 
schoolvakanties. Denk hier-
bij aan 2 tot maximaal 6 we-
ken. Mail voor informatie 
naar info@yfu.nl of bel 0297-
264850.
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tie over de kring op www.
heemsteedsekunstkring.nl

Zondag 6 november Win-
naars PCC Deborah Witte-
veen en Maxime Snaterse 
bij Podia Heemstede, Ou-
de Kerk Wilhelminaplein 
Heemstede. 12u., 15,- euro.
www.podiaheemstede.nl  

Zaterdag 12 november                 
Marietta Petkova ‘Preludes 
van Bach, Rachmaninov en 
Chopin’ Podia Heemste-
de, Oude Kerk Wilhelmina-
plein Heemstede 20.15u., 
21,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Zaterdag 19 november                 
de Wereldband ‘Slapstick’. 
Podia Heemstede, Thea-
ter de Luifel, Herenweg 96 
Heemstede, 20.15u., 21,- 
euro.
www.podiaheemstede.nl.

Open dag
Maandag 31 oktober 
‘Thuis bij Mendlik’, over 
dementie en levensein-
de, ism Alzheimerstichting. 
Locatie: De Nieuwe Kring, 
Oscar Mendliklaan 3, Aer-
denhout. 12.30-17.00u.

Sport
Zondag 30 oktober 
HeemstedeLoop. Div. af-
standen en starttijden na-
bij en door wandelbos 
Groenendaal.
Start: Sportplaza, Sport-
parklaan 16 Heemstede. 
Ook family-run en bedrij-
venteams. Voor goed doel: 
Hartekamp Groep. Info:
www.heemstedeloop.nl.
Organisator: Sportsupport.

Taxaties
Dinsdag 8 november 
Taxatiedag met restaura-
tie-advies in het Seinwe-
zen, Kinderhuissingel 1, 
Haarlem. Aanvang: 19.30u. 
Zaal open: 19u. Met o.a. 
taxateur Willem de Winter.
Georganiseerd door Li-
ons Harlem-Spaarne. Op-
brengst naar goed doel: 
KinderUniversiteit Haar-
lem. Entree: 10.- euro. Aan-
melden:
haarlem.spaarne@lions.nl

Tentoonstellingen
T/m vrijdag 28 okto-
ber ‘Iconen & Symbolen’ 
van KZOD in de Waag en 
Kloostergangen (beide te 
Haarlem). Div kunstenaars.
Meer info: www.kzod.nl.

T/m 30 oktober tijdens 
openingsuren van de 
Bibliotheek Noord ‘Art en 
Plus meer dan kunst’. Ac-
tuele moderne kunst uit 
de afgelopen 50 jaar. 

Auteursbezoek
Donderdag 27 oktober, 
20u. Dik van der Meulen 
geeft lezing over zijn boek 
‘De kinderen van de Nacht 
– over wolven en mensen’. 
Boekhandel Blokker, Bin-
nenweg 138, Heemstede. 
Toegang 5,- euro reserve-
ren: 023-5282472 of info@
boekhandelblokker.nl 

Beurzen en markten
Zondag 30 oktober Crea-
tieve hobbymarkt en de 
beurs ‘Artistieke Handen’, 
10.30-16.30u in Kennemer 
Sportcenter Haarlem, IJs-
baanlaan 4a Haarlem. En-
tree: 4,50 / kinderen gra-
tis toegang, mits onder ge-
leide. 

Zaterdag 5 november 
Speelgoedbeurs in gym-
zaal Jacoba School, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. 
Inbreng: 9-10u. Verkoop: 
11.30-12.30u. Afrekenen: 
14.30 tot 15u. Inbrengers 
vragen een nummer aan 
via: kledingbeursjacoba@
gmail.com (ook voor overi-
ge info).

Zaterdag 19 november 
unieke en inspirerende in-
formatiebeurs over ontzor-
gen en uitvaart, Oude Kerk 
Heemstede en het ont-
moetingscentrum De Pau-
wehof. Wilhelminaplein 
Heemstede, gratis te be-
zoeken van 11-16u. Div in-
fo, lezingen en muziek. Ge-
organiseerd door Loft Uit-
vaart. Info:
www.loftuitvaartbeurs.nl.

Bijeenkomsten
Donderdag 27 oktober, 
20-21.30u Divorce café in 
Het Woonstation, Leidse-
vaart 36 in Vogelenzang. 
Gratis entree. Info over 
scheiden door experts als 
een advocaat, financieel 
deskundige, kindercoach 
e.a. Www.DivorceXperts.nl

Vrijdag 28 oktober Vro-
lijke Vrijdag in De Luifel 
Heemstede. Herenweg 96. 
15-17, allerlei activiteiten, 
netwerken, inloop work-
shops, muziek, verhalen-
tafel. Gratis toegang. Gra-
tis koffie/thee.

Vrijdag 21 oktober Verha-
lentafel over oude school-

herinneringen, 10-12u., 
gratis toegang. Bibliotheek 
Bennebroek, Kerklaan 6 te 
Bennebroek. Aanmelden 
niet nodig. www.biblio-
theekzuidkennemerland.nl

Cabaret
Vrijdag 28 oktober, 
20.15u Oudejaarsconfe-
rence door Javier Guzman 
in Theater de Luifel, Heren-
weg 96 Heemstede. Kaar-
ten: www.theaterdeluifel.nl 

Vrijdag 11 november 
Emilio Guzman met voor-
stelling ‘Alle mensen ver-
zamelen!’ Podia Heemste-
de, Theater de Luifel, He-
renweg 96 Heemstede. 
20.15u., 19,- euro.
www.podiaheemstede.nl.

Excursies

Zondag 30 oktober om 
11u. Paddenstoelen bekij-
ken in wandelbos Groe-
nendaal. Organisator: IVN 
Zuid-Kennemerland. Aan-
melden niet nodig, deel-
name gratis. Info: Leo van 
der Brugge 023-5261584 
of www.ivn.nl/zuidkenne-
merland.

Exposities
T/m november werk van 
Herbert Immer Willems 
bij Sanquin Bloedvoorzie-
ning, Boerhaavegeb. Boer-
haavelaan 32c Haarlem. 
Olieverf met thema’s als 
warmte en geborgenheid. 
Www.sanquin.nl

Film
Woensdag 2 november, 
20u. Romantisch drama in 
de filmzaal van De Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Over en Britse schrijver die 
een band ontwikkelt met 
een oude dame. Entree is 
7,- euro. Reserveren via:
www.wijheemstede.nl
of (023)548 38 28.

Jeugd
Woensdag 2 november 

AgendA Knutselclub WIJ Heemste-
de, 13.30-15u. Ditmaal dro-
menvanger maken. Molen-
werf, Molenwerfslaan 11 
Heemstede. 5,- toegang.  
Aanmelden: 023-548 38 28.

Vrijdag 4 november Kin-
derdisco bij Plexat, Wij 
Heemstede. 19-21u. The-
ma: Halloween. Met dj. En-
tree: 3,-. Opgeven niet no-
dig. Herenweg 96 Heem-
stede.

Lezingen
Dinsdag 1 november 
‘Amsterdamse doopsge-
zinden en hun buitenplaat-
sen in de 17e en 18e eeuw’. 
Lezing door René Des-
sing. Aanv 20.00u. Klei-
ne Vermaning, Postlaan 16 
Heemstede. Vrij toegang.

Art Vogel.

Vrijdag 4 november 
‘De hort op voor de Hor-
tus’ bij Trefpuntcafé Ben-
nebroek, Akonietenplein 
1 Bennebroek. Zaal open: 
20u. Aanv: 20.30u. Art Vo-
gel, oud-medewerker van 
de hortus botanicus, vertelt 
over de geschiedenis van 
hortus botanicus. 

Muziek
Vrijdag 28 oktober ‘Oor-
wax - bring a record spin 
a record’, activiteit in de 
Luifel, Heemstede. Zelf vi-
nylplaatjes meenemen en 
draaien. Verhaal erbij ver-
tellen mag.
V.a. 20.30 uur bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96, 
Heemstede na de thea-
tervoorstelling van Javier 
Guzman.
Kijkt u ook op:
www.wijheemstede.nl.

Zaterdag 29 oktober 
‘Vive Piaf’ in de Oude Kerk, 
Wilhelminaplein, Heem-
stede. Aanv. 20.15 uur - 
entree: 18,50. Kaarten via 
www.podiaheemstede.nl 
of aan de kassa van Thea-
ter De Luifel, Herenweg 96, 
Heemstede of voorafgaand 
aan de voorstelling in de 
Oude Kerk.

Zondag 30 oktober Cu-
baans concert met Trio La-
tin Top en Cubaans koor 
Coro Cantoro in de Luifel, 
Herenweg 96 Heemstede. 
Aanv. 15u. Deur open om 
14.45u. Kaarten à 10,- a/d 
deur of via: secretariaat@
heemsteedsekunstkring.nl. 
Leden van de Heemsteed-
se Kunstkring hebben gra-
tis toegang. Meer informa-

O.a. graffiti en pop art. 
Planetenlaan 170, Haarlem. 
Gratis. www.bibliotheek-
zuidkennemerland.nl.

T/m 31 oktober werk van 
Marjolein Loppies: Foto’s 
ná de mens. Verlaten pan-
den en meer. In het Raad-
huis van Heemstede, Raad-
huisplein. Informatie: www.
loppies.nl.

‘Heemstede in Klare Lijn’, 
illustraties van Eric Collen 
(Haarlem) in Heemsteedse 
raadhuis.
Info: www.ericjcoolen.nl.

Zaterdag 5 en zondag 6 
november in De Luifel ikv 
Kunstlijn tonen div kun-
stenaars hun werk. Foto’s, 
kunstwerken voor op de 
grond (Bodenbilder), zee-
gezichten op paneel, beel-
den en reisimpressies. He-
renweg 96 Heemstede.

Theater
Vrijdag 4 november pre-
senteert Alliance Françai-
se ‘Un air de famille’, amu-
sant hedendaags toneel-
stuk. 20u. I  Haarlemmer-
hout Theater, Van Olden-
barneveltlaan 17, Haarlem. 
Toegang 10,- euro. Cur-
sisten en vrienden van All. 
Franc. betalen 5,- euro.
Aanmelden: pres.kenne-
merland@alliance-francai-
se.nl Of een kaart kopen 
a/d zaal.

Themabijeenkomst
Dinsdag 1 november ‘De 
vluchteling in ons midden’, 
avond gehouden op initi-
atief van PKN Heemstede 
in de Pauwehof, achter de 
Oude Kerk, Wilhelminaplein  
Heemstede. 20u.
Gasten: antropoloog Nico 
Schulte Nordholt en Marsil 
Driessen-Yousef (uit Syrië). 
Toegang: 5,- euro 

Veiling
Zaterdag 5 november 
‘Diensten’veiling (dienst 
of activiteit aangebo-
den voor bijdragen) in de 
Oude Kerk, Wilhelmin-
aplein Heemstede.
Opbrengst naar vleugel. 
11-15u.
Info: www.oudekerkheem-
stede.nl.

Vrijwilligersavond
Woensdag 23 novem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur 
avond waarop WIJ Heem-
stede de Digitale Vrijwilli-
ger van het Jaar bekend-
maakt.
Prijsuitreiking om 20.00 
uur. Activiteit in de Burger-
zaal, Raadhuis in Heem-
stede.
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INKOMSTENH
eem

stede

Totaal aantal
huishoudens

11.662 € 380.000

Gemiddelde 
woningwaarde 2015

Inwoners

26.766

53% 47%

Verhouding vrouw/man

20-64 jr.

Leeftijdsopbouw

ouder dan
65 jr.27%

0-19 jr.23%
50%

banen in
Heemstede

met < 10 personen 
werkzaam 

Cijfers 2014

35% 31% 34%
Eenpersoons Zonder

kinderen
Met

kinderen

Gemiddeld besteedbaar inkomen
per huishouden

Bedrijvigheid

Begroting in vogelvlucht

HEEMSTEDE 2017

Jaarlijks in november stelt de gemeenteraad de nieuwe begroting vast, het �nanciële huishoudboekje van de gemeente. In deze ‘begroting in 
vogelvlucht’ vindt u de hoofdlijnen: wat komt er aan geld binnen en waaraan geven we het uit? Ook hebben we kerncijfers over Heemstede op 
een rijtje gezet. Daarnaast tonen we een aantal plannen voor 2017. De complete begroting 2017 vindt u op www.heemstede.nl. 

Wat zijn de inkomsten van de 
gemeente en waar komen ze 
vandaan?

€ 402,- € 242,-

De totale woonlasten voor een gemiddelde woningwaarde 
blijven vrijwel gelijk (2017: €840, 2016: €839).

€ 196,-

€ 50.439.000 

€ 27.234.000 

54% € 13.752.000 
27%

€ 6.057.000  

€  720.000  

€  2.500.000  

€  2.567.000  

€ 575.000 

€ 400.000  

€  195.000

€  298.000

€  317.000  

€ 123.000  

19%  € 9.453.000

€  1.360.000

€ 1.242.000  

€  3.466.000  

Totale inkomsten

Overige inkomsten

(OZB)
Onroerendezaakbelasting Afvalsto�enhe�ng

Inkomsten vanuit he�ngen

OZB

Parkeerbelasting

Rioolhe�ng

Afvalsto�en-
he�ngen

Begrafenisrechten

Omgevings-
vergunning

Precariobelasting

Overige leges

Reisdocumenten

Hondenbelasting

Huren en pachten

Dividenden

Rijksvergoedingen

Overige inkomsten
€  3.385.000 

Groen en openbare ruimte
€ 2.270.000

Verkeer, vervoer
en waterstaat
€  6.546.000

Ruimtelijke ordening en
volkshuisvesting
€  1.355.000

Veiligheid
€ 1.704.000   

Duurzaamheid en reiniging
€  2.445.000 

€ 245

€ 64

€ 85

€ 91 € 51

€  9.414.000

Financiën 
(incl.begrotingsresultaat)

Bestuur en 
dienstverlening
€  1.931.000  € 352 € 72

Rioolhe�ng

Algemene uitkering vanuit het Rijk

UITGAVEN

Heem
stede

2017

Wet maatschappelijke
ondersteuning
€  6.631.000  

Werk & Inkomen
€ 6.790.000  € 254

Hoe wil de gemeente het geld 
in 2017 gaan besteden?

Totale uitgaven
(incl. gemeentelijke overhead)

€ 50.439.000  

De uitgaven zijn als totaal 
bedrag en per inwoner 
inzichtelijk.

HIGHLIGHTS

Algemene voorzieningen
€ 7.406.000  € 277

Jeugdwet
€  3.947.000 € 147

€ 248

Vervangen bomen Torenlaan
Opknappen Rhododendronvijver en omgeving 

Wandelbos
Groenendaal:

Speelplekken
opknappen en uitbreiden

Website vernieuwen en
meer online dienstverlening 

Uitvoeren visie 
winkelcentra 

Grijs water in
raadhuis 

HeemSteeds 
Duurzamer 

Opknappen
Wilhelminaplein 

Participatie van
inwoners

Bibliotheek als
ontmoetingscentrum 

Ondersteuning via Loket Heemstede, Centrum voor Jeugd en
Gezin en Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken

Hieronder een greep uit de plannen in 
2017. Een overzicht van alle plannen 
vindt u in de complete begroting 2017 
op www.heemstede.nl.

Highlights ‘wat gaan we doen’ 

Versterken samenwerking
op regionaal niveau

Huisvesten
statushouders   

Toekomstbestendige
begraafplaats 

Scenario's 
Manpadslaangebied

8.108

95%

47.600

34.500

Heemstede

Nederland

2.141 bedrijven
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Heemstede

Adresgegevens en openingstijden

Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

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

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

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

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

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

In deze uitgave:
- Collecteren en venten 
 in Heemstede
- Omgevingsvergunningen

In deze krant: het gemeentelijke 
‘huishoudboekje’
Raad bespreekt begroting gemeente op 3 en 4 november 
Wat zijn de inkomsten van de gemeente en waar 
geven we het aan uit? En wat zijn de woonlasten 
voor een gemiddelde woning in Heemstede? 
Dit staat in de gemeentelijke begroting voor 
2017. Op donderdagavond 3 en vrijdagmiddag 
4 november bespreekt de gemeenteraad 
de begroting. (Zie ook de agenda op de 
volgende pagina). U bent van harte welkom 
om de vergadering (in de Burgerzaal van het 
gemeentehuis, Raadhuisplein 1) als toehoorder bij 
te wonen. 

Verderop in deze krant vindt u een handig overzicht 
van de begroting op hoofdlijnen. Zo ziet u in één 
oogopslag wat er aan geld binnenkomt en waaraan 
het wordt uitgegeven. Op www.heemstede.nl/
begroting2017 vindt u de complete begroting, 
waar u digitaal doorheen kunt ‘klikken’.Begrotingsraad 

3 en 4 november
12 november in de Van Merlenvaart
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 12 november komt Sinterklaas weer naar Nederland. 
Natuurlijk brengt hij met de pieten ook weer een bezoek aan Heemstede. 
Omstreeks 12.00 uur meert de boot aan in de Van Merlenvaart aan de 
Herfstlaan (bij het Molentje). En niet zoals in voorgaande jaren in de 
haven van Heemstede. Reden hiervoor is dat wij vanaf deze nieuwe 
locatie de wandeltocht naar het raadhuis veiliger kunnen organiseren.  
Vanaf 11.30 uur hebben we een gezellig programma voorbereid met o.a. 
de goochelpiet, de pietenmuziekband en de uitdeelpieten. Ontvangst op 
het Raadhuisplein door burgemeester Heeremans. Dus, kom meefeesten, 
dansen en zingen om zo Sinterklaas een onvergetelijk welkom te heten 
in Heemstede! Lees meer over het uitgebreide programma via 
www.heemstede.nl of onze Facebookpagina.

Bloembollen planten in Wandelbos 
Groenendaal
Op vrijdag 4 november 2016 om 10.00 uur 
gaan vrijwilligers van Stichting MEERgroen 
zo’n 19.000 bloembollen planten in Wandelbos 
Groenendaal. In het gebied rond de Lindenkom, 
in het hondenvrije bosgedeelte ten zuiden 
van de Sparrenlaan, gaan biologisch geteelde 
sneeuwroem, ster- en boshyacint de grond in. De 
actie wordt ondersteund door de Vrienden van 
Wandelbos Groenendaal en bovenbouwleerlingen 
van de Valkenburgschool. De te planten bollen 
zijn een aanvulling op in het bos al aanwezige 
stinzenplanten zoals sneeuwklokje, wilde hyacint 
en voorjaarshelmbloem. Zelf ook meedoen met 
bollen planten? Meld u dan voor 1 november 
aan bij Eric Jagtman, coördinator vrijwilligers, via 
telefoonnummer 06-43803837.



Aanvragen omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Jan van den Bergstraat 20, plaatsen houten 

opbouw op het balkon, wabonummer 71489, 
ontvangen 6 oktober 2016

- Korhoenlaan 18, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 71633, ontvangen 7 
oktober 2016

- Erasmuslaan 10, plaatsen dakopbouw, 
wabonummer 73728, ontvangen 10 oktober 
2016

- Cruquiusweg 136, optrekken voorgevel, 
wabonummer 74781, ontvangen 12 oktober 
2016

Verleende omgevingsvergunningen 
(reguliere procedures)
- Camplaan 25, het plaatsen van een 

geluidswerende erfafscheiding, wabonummer 
53787, verzonden 17 oktober 2016

- Jan van den Bergstraat 14, het plaatsen van een 
dakkapel op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 55680, verzonden 18 oktober 
2016

- Valkenburgerlaan 4A, het uitbreiden van een 
woonhuis, wabonummer 56977, verzonden 18 
oktober 2016

- Valkenburgerlaan 4A, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 57514, verzonden 18 oktober 
2016

- Heemsteedse Dreef 241, het plaatsen van een 
geluidsscherm, wabonummer 54753, verzonden 
21 oktober 2016

- Provinciënlaan 5, het aanleggen van een brug 

op het terrein van de serviceflat Residentie de 
Burghave, wabonummer 52495, verzonden 21 
oktober 2016

- Alberdingk Thijmlaan 16, het verhogen en 
plaatsen dakkapel op het achtergeveldakvlak, 
wabonummer 64371, verzonden 21 oktober 
2016

- Alberdingk Thijmlaan 33, het plaatsen van 
een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 67880, verzonden 21 oktober 
2016 

- Herenweg 63, het vervangen van een dakkapel, 
wabonummer 71513, verzonden 21 oktober 
2016

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedure) 
- Kerklaan 25, het wijzigen van de bestemming 

detailhandel naar een personal training studio, 
wabonummer 65494, ontvangen 19 september 
2016 

Verdagen beslistermijin omgevingsvergunning 
(reguliere procedure) 
- Kerklaan 25, wijzigen bestemming detailhandel 

naar een personal training studio, wabonummer 
65494, ontvangen 19 september 2016

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

Reageren? Zie: ‘Inzien, reageren, bezwaar maken’.

Omgevingsvergunningen

Collecteren 
en venten in 
Heemstede
Voor het verkopen aan de deur of op straat heeft 
u een vergunning nodig van de gemeente. Dit 
geldt ook voor het werven van donateurs voor een 
goed doel. Ook voor venten, waarbij het gaat om 
de verkoop van bijvoorbeeld stroopwafels, is een 
vergunning nodig.

Vraag om legitimatie en 
vergunning!
Komt er iemand bij u langs de deur en u vertrouwt 
het niet, dan kunt u in de eerste plaats de verkoper 
vragen om zijn legitimatiebewijs en de vergunning. 
Heeft de verkoper geen vergunning, dan kunt u dit 
telefonisch melden bij de gemeente (14 023) of bij 
de plaatselijke politie (0900-8844).

Weten wie er komt collecteren 
of venten?
Kijk op www.heemstede.nl >Wonen> 
Leefbaarheid> Collecteren en venten. 
Hier vindt u een actueel overzicht van al verleende 
collecte- en ventvergunningen. Ook kunt u of uw 
organisatie hier online een vergunning aanvragen.

Vergadering gemeenteraad 

Fietswrakken verwijderd

De gemeenteraad van Heemstede houdt 
een openbare vergadering op donderdag 
3 november 2016 om 19.30 uur en op vrijdag 
4 november om 13.00 uur in de Burgerzaal van 
het raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. 

Op de agenda
- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 3 en 4 november 2016
- Vragenuur

Op 20 oktober 2016 zijn in opdracht van het college 
van burgemeester en wethouders onderstaande 
fietswrakken verwijderd:

Sparrenlaan t.h.v. de parkeerplaats
- een blauwe herenfiets, merk Raleigh, met platte 

banden
Heemsteedse Dreef t.h.v. huisnummer 34
- een groene damesfiets, merk Trail, met platte 

banden
- een groene damesfiets, merk Gazelle, met platte 

banden
Wilhelminaplein
- een zwarte merkloze damesfiets, met slag in 

voorwiel

Van den Eijndekade t.h.v. huisnummer 91
- een zwarte damesfiets, merk Pelicaan, met platte 

banden
- een groene herenfiets, merk Fongers, met platte 

banden

De voertuigen zijn afgevoerd en voor een periode 
van maximaal 13 weken opgeslagen bij de 
milieustraat van Meerlanden aan de Cruquiusweg 
47 te Heemstede. Binnen die periode kan de 
eigenaar zijn fiets ophalen tegen betaling van de 
gemaakte kosten. 
Heeft u vragen over deze handhavingsactie, neem 
dan contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Inschrijving op 
‘puntadres’ in 
basisregistratie 
personen (BRP)
Het college van burgemeester en wethouders 
heeft het voornemen om de volgende persoon per 
14 oktober 2016 ambtshalve op te nemen in de 
BRP met een “puntadres” :

- Jong, M.C.J., geboren 13 maart 1974, 
 p/a Marga Klompélaan 23

Als de betrokkene het hier niet mee eens is, kan 
deze tot en met 7 december 2016 hierop reageren 
door contact op te nemen met de afdeling 
Publiekszaken van de gemeente Heemstede 
(Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede, 
telefoon 023-5485868).

- Programmabegroting 2017 en de 
meerjarenbegroting 2018-2020

- Eerste begrotingswijziging 2017
- Lijst ingekomen stukken raadsvergadering 
 27 oktober 2016
- Wat verder ter tafel komt
Op www.heemstede.nl vindt u de stukken waarover 
de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter inzage 
in de publiekshal van het raadhuis. Meer weten? 
Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 
5485646, of e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl 

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de 

woning Kemphaanlaan 4 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de 
bewoonster. (verzonden: 21 oktober 2016).

Het besluit ligt vanaf 27 oktober 2016 zes weken ter 
inzage.



Nieuw boek over wolven:
van kameraad naar duivel
Heemstede - Donderdag-
avond 27 oktober geeft Dik 
van der Meulen een lezing 
over zijn boek De kinderen 
van de Nacht - over wolven 
en mensen, om 20.00 uur 
bij Boekhandel Blokker, 
Binnenweg 138 in Heem- 
stede.

Mensen onderhouden een 
paradoxale verhouding met 
wolven. De wolf, kameraad in 
de oertijd en stamvader van 
alle honden, ontwikkelde zich 
na de oudheid tot de duivel in 
persoon.
Eeuwenlang is hij met alle 
middelen bestreden - tot er, 
recent, een kentering kwam. 
Steeds meer mensen noe-
men hem nu ‘de kroon op het 
moderne natuurbeleid’.

De kinderen van de nacht is 
het verslag van een zoektocht 
naar de wilde wolf én naar de 
wolf in de mens - met onver-
wacht resultaat. Behalve een 
zinnebeeld van wreedheid en 
vraatzucht blijkt de wolf het 

symbool van mystieke krach-
ten en seksuele oerdriften; 
een dier dat naast angst ook 
bewondering en genegen-
heid oproept.

Toegang bedraagt 5,-. Reser-
veren gewenst 023 5282472 
of:
info@boekhandelblokker.nl.

Heemstede - Op sloopgebied is het momenteel rustig in het voormalig Havengebied te 
Heemstede. Wel is er veel graaf- en meetwerk. Ook de beschoeiing wordt verder afgemaakt. 
Er is tevens een soort bouwkuil gegraven waar de dierenspeciaalzaak van Heems komt.
Harry Opheikens maakte de foto en vermeldde er bij dat door de vele regenval van 
afgelopen week kunnen alvast de siervissen van Heems kunnen verhuizen naar dit 
‘grote zwembed’.

Graaf- en meetwerk in ‘zwembad’ bij Haven
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Omgevingsvergunningen

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen kunt u van maandag tot en 
met donderdag van 8.30-13.00 uur (’s middags op afspraak tot 
17.00 uur) en op vrijdag van 8.30-13.00 uur digitaal inzien bij de 
afdeling Bouw- en Woningtoezicht Raadhuisplein 1. U kunt ze ook 
opvragen via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl, 
dan ontvangt u ze per e-mail. 

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Deze termijn kan verlengd worden (met maximaal 6 weken)

Zienswijzen (uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit kan tot en 
met 4 weken na publicatie. In gevallen dat dit kan, wordt dit apart 
gepubliceerd. 
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: U kunt zienswijzen 
indienen bij een voornemen een omgevingsvergunning te 
verlenen. Dit kan tot en met 6 weken na publicatie.

Bezwaar en beroep
Reguliere procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na verzending van het besluit aan de aanvrager in bezwaar bij het 
college van Burgemeester en Wethouders. De termijn start op de 
dag na verzending. Zie verder kader ‘Bezwaar’.
Uitgebreide procedure: Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd in beroep bij 
de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem. Zie verder kader 
‘Beroep’.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 352, 
2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing 
naar het besluit en reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar 
schorst de werking van een vergunning niet. Als sprake is van 
een spoedeisend belang kan voorlopige voorziening worden 
aangevraagd. Verzoek om voorlopige voorziening richten aan: 
Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland locatie 
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. 

Een voorlopige voorziening indienen kan ook met
DigiD via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Verwijdering fietswrakken diverse locaties
De buitengewoon opsporingsambtenaren van 
bureau Handhaving van de gemeente Heemstede 
hebben de volgende fietsen in onvoldoende 
rijtechnische staat (met platte banden) aangetroffen.

Zandvoortselaan, ter hoogte van huisnummer
- 63: een zwarte damesfiets, merk Limit
- 67: een groene damesfiets, merk Gazelle
- 101: een zwarte kinderfiets, merk Isis
- 101: een zwarte damesfiets, merk Gazelle
- 101: een zwarte damesfiets, merk Old Dutch 

Classic
- 119: een groene herenfiets, merk Batavus
- 170: een blauwe herenfiets, merk Kopra

Als de betreffende fiets binnen deze termijn niet 
van de weg is verwijderd of nog steeds in een 
onvoldoende rijtechnische staat verkeert, wordt de 
fiets in opdracht van het college van burgemeester 
en wethouders verwijderd en voor een periode van 
maximaal 13 weken opgeslagen. Binnen die periode 
kan de eigenaar zijn fiets tegen betaling van de 
gemaakte kosten ophalen bij de milieustraat van 
Meerlanden aan de Cruquiusweg 47 te Heemstede.

Heeft u vragen over deze publicatie, neem dan 
contact op met bureau Handhaving via het 
algemene telefoonnummer 14 023.

Meijerslaan t.h.v. huisnummer 154
- een goud/bruine damesfiets, merk Gazelle

In artikel 5:5, eerste lid van de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) staat dat het is verboden een 
voertuig, dat rijtechnisch in onvoldoende staat van 
onderhoud en ook in een kennelijk verwaarloosde 
toestand verkeert, op de weg te parkeren.

Bestuursdwang
De eigenaren van bovengenoemde fietsen krijgen 
tot en met 9 november 2016 de gelegenheid hun 
fiets van de weg te verwijderen of ervoor te zorgen 
dat de fiets weer in rijtechnische staat verkeert.
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