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Heemstede

Lees het 
gemeentenieuws 

in deze krant

In het hart van de krant:

Begroting gemeente 
Heemstede

Heemstede – In Heemstede kan het landschap ook glooiend 
zijn. Lijnenspel in een Hollands Landschap. 
Het zou zo maar eens een plaatje uit het oeuvre van Jan Wil-
lem van Borselen kunnen zijn, (1825-1892). Landschapsschilder. 
Zie je hem zitten schilderen om dit landschap op doek vast te 
leggen? Locatie is de burgemeester Van Doornkade.

Marenka Groenhuijzen

Mooi Heemstede 

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 €21,00

Keuze uit 20 gerechten. U kunt 
daarvan zelf 3 gerechten

samenstellen. (incl. 2x witte rijst)

www.mandarin-heemstede.nl

AANBIEDING
1 portie mini loempia’s 

6 stuks, voor maar €2,00
(alleen i.c.m. een Sam-Sing menu)

Herenweg 107a
2105 ME Heemstede

Tel. 06-46144998

In de nacht van zaterdag 
op zondag wordt de klok 
1 uur teruggezet

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

Kijk voor de aanbiedingen 
op pagina 5
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER
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en zorgen 
voor goede 
verdienste!

ook 50+ van harte welkom

omgeving Binnenweg

Sinterklaas meert
zaterdags aan,

staat zondags op 
het dak

Heemstede - Sinterklaas 
komt dit jaar natuurlijk ook 
naar Heemstede. Zijn be-
zoek staat gepland op zater-
dag 17 november. Een ken-
nismaking met de nieuwe 
burgemeester en uiteraard 
een gezellig programma 
voor heel Heemstede. Om-
streeks 11.30 uur komen de 
Goedheiligman en zijn pie-
tengevolg aan met de boot 
langs de Herfstlaan (bij het 
molentje). Omstreeks 12.00 
uur vertrekt de stoet onder 
begeleiding van Harmonie 
St. Michaël via de Vrijheids-
dreef naar het raadhuis. Hier 
ontvangt burgemeester As-
trid Nienhuis de Sint rond 
12.15 uur. Aansluitend zijn 
alle kinderen uitgenodigd 
om naar het verteltheater in 
het raadhuis te komen. Ook 
in de Jan van Goyenstraat is 
Sinterklaas van de partij. Dit-
maal eerder dan anders, let 
op: op zondag 18 november. 
Van 16.30 tot 18.00 uur die 
zondag verschijnt de kinder-
vriend in de gezellige win-
kelstraat. Dat wordt zingen, 
dansen, pepernoten eten… 
Sint op Dak wordt georga-
niseerd door winkeliersver-
eniging Jan van Goyenstraat 
(www.janvangoyenstraat.nl) 

Duurzame start-up uit Heemstede in 
de race voor ASN Bank Wereldprijs
Heemstede - Deze week presen-
teerde ASN Bank 15 start-ups die 
kans maken op de ASN Bank We-
reldprijs 2018. Uiteenlopende 
ideeën - van hardloopkleding van 
gerecyclede PET-flessen en piep-
schuim van schimmeldraden, tot 
een haaienhuidstructuur voor 
brandstofbesparing - zijn inge-

zonden voor de thema’s Mens & 
Samenleving, Natuur & Milieu en 
Klimaatbescherming. Van de 199 
inzendingen schopten 15 onder-
nemers het tot de een-na-laat-
ste ronde. Ook is er een Heem-
steeds idee, dat komt van Bravico. 
Het is een sociale app die nieu-
we vriendschappen tussen jon-

geren uit dezelfde buurt moge-
lijk maakt. De app matcht men-
sen tussen de 18 en 35 jaar die 
zelf eenzaam zijn, of juist iets aan 
andermans eenzaamheid willen 
doen. Dit idee valt in de categorie 
‘Mens & Samenleving’. Voor meer 
informatie: www.voordewereld-
vanmorgen.nl/wereldprijs.

Eerste actie: de Mini’s halen zwerfvuil op
NJV de Haven start crowdfunding 
voor nieuwe beschoeiing
Heemstede - De leden van jon-
gerenzeilvereniging NJV de Ha-
ven in Heemstede varen in hou-
ten vletten. Niet alleen prach-
tig om te zien, maar ook van his-
torische waarde. NJV is als laat-
ste der Mohikanen in Nederland 
in staat om met haar jeugdleden 
deze historische vloot zelfstandig 
te onderhouden. En om de vloot 
een veilige Haven te bieden, is 
een nieuwe beschoeiing nodig.
De schoeiing wordt nog slechts 
door zandkorrels bij elkaar ge-
houden. Vernieuwing is hard no-
dig. Met €95.000,- is het mini-
mumbedrag bereikt. De vereni-
ging organiseert nu een crowd-
fundingactie om de nieuwe be-
schoeiing te bekostigen. Zelf be-
taalt zij de eerste €10.000.
Op zaterdag 27 oktober is er ac-

tie: De jongste groep (de mini’s) 
gaat het water op om zo veel mo-
gelijk zwerfafval te verwijderen. 
Wilt u hen helpen de Heemsteed-
se wateren schoon te houden en 

De Mini’s.
daarmee ook een bijdrage leve-
ren aan het behoud van het ha-
ventje? Steun dan deze mooie 
actie van de mini’s via:
https://scoutingnjvdehaven.
steunscouting.nl/ en help mee!

Platform www.wehelpen.nl/heemstede
voor vraag en aanbod klusjes en hulp  
Heemstede - Ze zijn onmisbaar, 
de vele vrijwilligers die clubs, ver-
enigingen en organisaties draai-
ende houden. De vacaturebank 
van Steunpunt Vrijwilligerswerk 
Heemstede vervulde hier een 
belangrijke bemiddeling in. U 
vraagt, wij draaien, zo ongeveer, 
maar langzamerhand toch inge-
haald door de digitale ontwikke-
lingen die zijn nog gemakkelijker 
om in contact met elkaar te ko-
men. 
Ouderen zijn inmiddels actief 
achter de computer of volgen, 
heel verstandig, een cursus bij 
Seniorenweb om te leren om-
gaan met de nieuwe manieren 
van communicatie. De website 
die wethouder Sjaak Struijf don-
derdagavond in werking stel-
de is een gemakkelijk toeganke-
lijke manier om vrijwilligers met 
elkaar in contact te brengen. De 

wethouder zei al: “Bekend maakt 
bemind” en gaf ermee aan dat de 
website wehelpen.nl/heemstede 
mensen verbindt. Aan de web-
site hebben zich al veel bedrij-
ven en organisaties verbonden, 
veel gemeenten zijn erbij betrok-
ken, nu dus ook Heemstede met 
een eigen site: www.wehelpen.
nl/heemstede. Een platform van 
en voor alle inwoners van Heem-
stede, die een vraag of een aan-
bod hebben, waar burgerinitia-
tieven een plek kunnen krijgen. 
Waar organisaties kunnen inspe-
len op vragen van bewoners. Een 
plek waar vraag en aanbod van 
burenhulp, burgerinitiatieven en 
vrijwilligerswerk te vinden zijn 
en elkaar versterken. Een grappig 
voorbeeld was al te vinden op de 
afdeling hondenvoer van de Spar 
met een kaartje: ”Zal ik een keer-
tje de hond voor je uitlaten”? 

Per januari 2019 zal het Steun-
punt Vrijwilligershulp de vacatu-
rebank sluiten, want de verwach-
ting is wel dat de website makke-
lijker bereikbaar is, sneller werkt 
en vooral ook jongeren beter zal 
aanspreken. WeHelpen Heemste-
de wordt mede uitgevoerd door 
het Vrijwilligerspunt Heemstede. 
Heb je vragen over WeHelpen? Je 
kunt bij hen terecht op maandag 
t/m donderdagochtend op de lo-
catie WIJ De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Een afspraak is te 
maken via 023 - 5483824 of via 
heemstede@wehelpen.nl. We-
Helpen is ook actief op specifie-
ke thema’s, zoals mantelzorg, or-
thopedie, dementie en niet-aan-
geboren hersenletsel (NAH). Elk 
aanbod en elke vraag wordt da-
gelijks getoetst op correct ge-
drag. Ook wordt gecheckt of voor 
de aangeboden hulp geen finan-

Motorbestuurster 
schrikt met 

valpartij als gevolg
Heemstede - Een meisje is zater-
dagmiddag gewond geraakt bij 
een motorongeluk op de Glip-
perdreef. Rond 16.15 uur kwam 
de motorrijder, waar zij achterop 
zat, ten val. De bestuurster van de 
motor schrok van een auto die uit 
de Bosbeeklaan kwam gereden. 
Hierop remde de vrouw dusda-
nig hard dat de motor onder hen 
uit schoof. De bestuurster en bij- 
rijder kwamen beiden ten val. 
Het meisje hield er waarschijnlijk 
een gebroken pols aan over; zij is 
voor nadere zorg per ambulan-
ce naar het ziekenhuis gebracht. 
De bestuurster van de motor 
bleef ongedeerd. De auto liep 
geen schade op.

ciële vergoeding wordt gevraagd. 
José van Duin, coördinator van 
Steunpunt Vrijwilligers Heemste-
de, werd na afloop van de inge-
bruikname van de website gefe-
liciteerd met deze ontwikkeling 
die het noaberschap (burenhulp), 
in het oosten van Nederland zo 
heel gewoon, bij ons digitaal heel 
gewoon maakt. 

Ton van den Brink 

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

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

 

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

Schuitje 
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Goed weer 
voorspeld voor 

Heemstede Loop
Heemstede - Zondag 28 okto-
ber vindt de jaarlijkse Heemstede 
Loop plaats. Via Buienradar kun je 
alvast bekijken wat je als hardlo-
per die dag het beste kunt dra-
gen, een regenjas of niet? Niet 
nodig; er is een matig zonnetje 
voorspeld maar geen regen en 
een graad of 9, 10. Goed hard-
loopweer dus!
De voorinschrijving is gesloten 
maar zaterdag 27 oktober kun je 
in het raadhuis van Heemstede 
nog wel inschrijven, tussen 10.00 
en 12.00 uur. Alle deelnemers 
succes gewenst.
Info op: www.heemstedeloop.nl.
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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
Maximum aantal woorden: 300
Bladmanager/redactie
Joke van der Zee
Correspondenten
Mirjam Goossens
Ton van den Brink
Eric van Westerloo
Bart Jonker
Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

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

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

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

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

WWW.HEEMSTEDER.NL

de Heemsteder
De huisnummers Zandvoortse-
laan 143/145 zijn gebouwd in 
1931/1932 samen met de num-
mers 147, 149 en 151 in een 
blok. Nummer 143 is daarbij de 
bovenwoning en is dus geen 
winkel geweest, maar er woon-
den, afwisselend, wel onderne-
mers van huis uit. De familie Sas 
(zie artikel vorige week) heeft er 
gewoond, gezien een huwelijks-
advertentie uit 1953 en de over-
lijdensadvertentie van Marinus 
Sas in 955. 

Nummer 145 is het winkeldeel 
en is begonnen als manufac-
turenwinkel van A. den Bree-
men. Tot begin jaren 70 heeft 
dhr. Breejen er gezeten onder 
de winkelnaam ‘De Papaver’. De 
toenfoto is een fragment uit een 
foto van 1936 van Eveline Klein. 
Nummer 145 is het linkse win-
keldeel. Wellicht weet u als le-
zer wat er na de ‘De Papaver’ als 
winkel is gekomen.
Vanaf april 2015 zit Aziatisch 
Restaurant ‘Red Orchids’ er. 
Daarvoor was het Kroatisch res-
taurant ‘Pula’ op nummer 145 
gevestigd. In ieder geval vanaf 
1993, volgens het stratenboek 
van Heemstede van 1 januari 
1993.

De nufoto van Harry Opheikens 
is van 21 oktober 2018. Mocht u 
informatie over de Zandvoort-
selaan hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Ook zijn we 

op zoek naar beeldmateriaal. 
Tips en opmerkingen? Bel 023-
8200170 (kantoor Heemsteder). 

Bijdrage: Harry Opheikens

Onbekend Heemstede
Zandvoortselaan
Toen en nu (20)

Kerkdiensten

Petrakerk
Nederlands Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3, Heemstede

Samenkomsten elke zondag
om 10.00 uur.  Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

PKN Heemstede
Achterweg 19A

Heemstede

Zondag 28 oktober 
Oude Kerk: mw. ds. E.S. ten Heuw. 

Crèche en Kinderkring.

www.pknheemstede.nl
www.kerkpleinheemstede.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein
Heemstede

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

www. parochiesklaverblad.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
Bennebroek

Zondag 28 oktober om 10.00 uur
 Corine Zonnenberg.

 Na de dienst koffi  edrinken
in het Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
Heemstede

Zondag 28 oktober 10.00 uur
Spreekster: Yvonne Elbers

www.rafael-nehemia.nl

www.parochiesklaverblad.nl

Trefpunt Bennebroek
Akonietenplein 1 

Bennebroek

Zondag 28 oktober, 10u.:
ds. Rien Wattel (Hoofddorp).

www.pkntrefpunt.nl

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout

Zondag 28 oktober,
aanvang 10.00 uur.

Voorganger ds. N.G. Scholten.

www.adventskerk.com

H. Bavo parochie
Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 25 oktober, 9u.
Eucharistieviering.
Past. R. Verhaegh. 

Zondag 28 oktober om 10u. 
Woord- en Communieviering

In Between.
Past. A. Dekker.

www.parochiesklaverblad.nl

Regio - Trekt jouw hond aan 
de lijn, is hij angstig, valt hij uit 
naar andere honden of is hij 
niet zindelijk? Dan kun je dit 
interpreteren als probleem-
gedrag. Maar wat voor de 
ene hondeneigenaar een pro-
bleem vormt, is voor de ande-
re eigenaar geen probleem. 

Zodra een hond door zijn ge-
drag gevaren oplevert voor 
hemzelf of voor zijn (directe) 
omgeving, is gedragstherapie 
absoluut noodzakelijk. Dit kan 

ook voorkomen dat het dier 
uiteindelijk in onze opvang 
belandt. Een gedragspro-
bleem kan veel verschillende 
oorzaken hebben. Slechte so-
cialisatie, een gebrekkige op-
voeding en de binding tussen 
baas en hond kunnen leiden 
tot afwijkend gedrag. Het pro-
bleem kan ook een lichamelij-
ke oorzaak hebben of voort-
gekomen zijn uit een trauma-
tische ervaring. 
Of je hond nu zelf last heeft 
van zijn gedrag of dat hij de 
frustratie en de ergernis van 
zijn omgeving aanvoelt; pro-
bleemgedrag veroorzaakt on-
rust. Voor jou én voor je hond. 
Weet je niet meer wat je met 
het gedrag van je hond aan 
moet? Neem dan contact op 
met een kynologisch gedrags-
therapeut die is aangesloten 
bij Nederlandse Vereniging 
van Gedragstherapeuten voor 
Honden. Dit zijn goed opge-
leide therapeuten die met jou 

een behandelplan 
opstellen om het gedrag van 
de hond te verbeteren. Jouw 
inzet als eigenaar is daarbij 
van groot belang en gedrags-
verandering is wel iets waar je 
in moet investeren. Maar hier-
door kun je wel de hond krij-
gen die bij jouw situatie past 
en voorkomen dat je een an-
dere baas voor het dier moet 
zoeken of hem zelfs moet af-
staan. 

Dierentehuis Kennemerland
Keesomstraat 5, Zandvoort
Tel 023-5713888.
Geopend van maandag tot 
en met zaterdag 11.00-16.00 
uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Gedragsproblemen bij honden

uur, dan ook telefonisch
bereikbaar. 

Van harte
welkom!

Aan de vooravond van Allerheiligen/Allerzielen zingt de 
Gregoriaanse Mannenschola o.l.v. Tjeerd van der Ploeg de 
vespers voor Allerheiligen in de Adventskerk in Aerdenhout.

Prachtige, verstilde en meditatieve muziek om stil
te staan bij bijzondere en dierbare overledenen.
Er is gelegenheid om een kaarsje te branden.

Woensdag 31 oktober 
19.30 uur

Adventskerk
Leeuwerikenlaan 7
Aerdenhout
Schola Cantorum
o.l.v. Tjeerd van der Ploeg

Gregoriaanse Zang: Stilstaan bij
bijzondere en dierbare overledenen

Heemstede - Nederlands is best 
een moeilijke taal.  Iedereen twij-
felt af en toe over de juiste schrijf-
wijze van een woord. Op don-
derdagavond 22 november aan-
staande kunt u uw spellings-
vaardigheden toetsen, want dan 
vindt voor de tweede keer het 
Groot Heemsteder Dictee plaats 
in Theater de Luifel. Het Groot 
Heemsteder Dictee wordt geor-
ganiseerd door WIJ Heemstede 
in samenwerking met de Heem-
steder. Correspondent Bart Jon-
ker schrijft dit dictee op basis van 
de offi  ciële spelling die wordt ge-
hanteerd in het Groene Boekje 
en wethouder Sjaak Struijf leest 
dit dictee voor. Heemstede is een 
van de weinige Noordhollandse 

gemeenten die zo’n groot dictee 
organiseert. Om de mensen een 
beetje op te warmen voor het 
Groot Heemsteder Dictee, heeft 
de redactie opzettelijk een spel-
foutje in dit artikel gemaakt. Dit 
doet de redactie iedere week. 
Heeft u dit foutje al ontdekt? 

Het Groot Heemsteder Dictee 
start op 22 november om 20.00 
uur. Deelname kost 6 euro. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Kaar-
ten voor dit dictee zijn aan het 
einde van de maand via:
www.wijheemstede.nl te bestel-
len of aan de kassa van Theater 
de Luifel. Spe(e)lt u mee? 

Bart Jonker

Het Groot Heemsteder 
Dictee: spe(e)lt u mee?

‘Zebramat’ Binnenweg 
zorgt voor commotie
Heemstede - De onlangs ge-
plaatste oversteek tussen het 
parkeerterrein en de Dekasuper-
markt, over de Binnenweg, zorgt 
voor commotie. Vooral op Face-
book gingen de tongen los van 
inwoners die deze ‘zebra nieu-
we stijl’ maar vreemd en gevaar-
lijk vinden. Het is geen offi  ci-
eel zebrapad, de witte reliëfste-
nen op de weg maar moeten de 
verkeersdeelnemers attenderen 
op de vele supermarktbezoekers 
die hier oversteken. De een gaat 
dat sneller en makkelijker af dan 
de ander. Vooral voor overstekers 
die minder goed ter been zijn of 
aarzelend oversteken wegens de 
drukte die de winkelstraat met 
zich meebrengt, moet de ‘zebra-
mat’ zijn aangelegd. Gemeente 
Heemstede plaatste op haar Fa-
cebookpagina een foto van de 
oversteekplaats met link naar een 
uitleg (?) maar wie klikt op de link 

komt bedrogen uit: “Deze pagina 
bestaat niet meer.” Een kind kan 
zien dat het pad daar niet is aan-
gebracht ter opluistering van de 
saaie bestrating maar toch roept 
de oversteek veel vragen en er-
gernis op. Vormgegeven door 
veel grappenmakerij en onbe-
grip. Een van de bezwaarma-
kers is Dominieke Bos. Zij schreef 
de Heemsteder aan. Dominieke 
loopt met een blindengeleiden-
hond die dit pad niet herkent als 
oversteekplaats. Als zij bij de mat 
op de winkelstraat aankomt met 
haar hond Nike, zegt ze: “Over!” 
De hond stuurt Dominieke schuin 
de zebramat af, tussen de auto’s 
door en gaat 20 meter verder-
op links de stoep op. Ze vindt het 
pad een gevaarlijke oversteek en 
adviseert de gemeente om een 
bedrijfsuitje te organiseren al-
daar waarbij ieder met tast-stok 
probeert over te steken.

GEEN KRANT?    0251-674433

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com





04 24 oktober 2018

Column
Recht van overpad

Erfdienstbaarheid is het recht om gebruik te maken van 
grond waarover u zelf niet de eigenaar bent. Het recht van 
overpad is de meest bekende vorm van erfdienstbaarheid. 
U heeft met het recht van overpad te maken indien u bijvoor-
beeld gebruik maakt van de grond van uw buren om bij uw 
woning te komen. 
Er is alleen sprake van het recht van overpad als de grond 
van uw buren de énige manier is om bij de openbare weg te 
komen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een steegje 
dat aan uw achtertuin grenst. U maakt dus gebruik van de 
grond maar uw buren blijven eigenaar. 
Het recht van overpad kan op twee manieren ontstaan; door 
vestiging of door verjaring. Bij vestiging maken partijen zelf 
de afspraak om een erfdienstbaarheid op het stuk grond te 
vestigen. Deze afspraak leggen zij vast door naar de nota-
ris te gaan en daar een akte van vestiging op te laten stellen. 
Het recht van overpad gaat over op de nieuwe eigenaar bij 
de verkoop. Er bestaat voor de verkoper wel de verplichting 
om dat bij de verkoop te vermelden. Wanneer er enkel mon-
delinge afspraken gemaakt zijn door bijvoorbeeld u en uw 
buurman over het gebruikmaken van de grond, vervalt dit 
recht wel bij de verkoop.
Indien het overpad is ontstaan door verjaring betekent dat, 
dat u minstens 10 jaar het onafgebroken bezit heeft ge-
had over de grond en dat u ‘te goeder trouw’ bent. Hier-
mee wordt bedoeld dat iemand ervan uit mag gaan dat hij 
of zij het recht van overpad heeft en handelt vanuit zuive-
re motieven.   
Als u het recht van overpad heeft, dient u het pad zelf te 

onderhouden. Tevens dient 
de eigenaar van de grond 
het gebruik daarvan toe te 
laten en niet te belemmeren. 
Wanneer er wel sprake is van 
belemmering of hinder zal dit 
ongedaan moeten worden 
gemaakt.
Door mw. E. Leusink 

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

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

‘Vlooien” op de Sportparklaan 
Heemstede - Zondag 4 no-
vember wordt de zaal in Sport-
centrum Groenendaal aan de 
Sportparklaan weer omgetoverd 
tot walhalla van tweedehands 
spullen.
De vlooienmarkt is te bezoeken 
van 9.30 tot 16.00 uur en de toe-
gang bedraagt €2,50. (Kinderen 

tot en met 11 jaar en onder bege-
leiding hebben vrij entree). 
Eerder al, op zondag 28 oktober is 
er een vlooienmarkt in Lisse.

Voor meer informatie belt u naar 
Organisatieburo Mikki, 0229-
244739 of 244649.
Of kijk op www.mikki.nl.

Kunst of kitsch in Haarlem 
voor ‘Triple ThreaT’
Regio - De taxatie- en restaura-
tie advies avond van Lionsclub 
Haarlem-Spaarne besteedt de 
opbrengst aan Triple ThreaT, een 
jongerencommunity in Haarlem-
Oost en Schalkwijk.
Ooit gestart als jongereninitiatief 
is Triple ThreaT (www.triplethreat.
nl) inmiddels als vernieuwende 
activiteit landelijk spraakmakend.

Op dinsdag 13 november kunt u 
in het Seinwezen dierbare spul-
len als beelden, sieraden, kera-
miek, schilderijen en andere ob-
jecten laten taxeren.
Daarvoor zijn aanwezig fine art 
consultant Jim van der Meer 

Mohr, bekend van het tv-pro-
gramma ‘Tussen Kunst en Kitsch’, 
en taxateur Caroline Koopman. 

Bovendien geven Frits en Ischa 
Hazenberg van Restauratieate-
lier De Riemkap uit Heemstede 
een lezing over hoe u schade aan 
papieren objecten kunt voorko-
men en herstellen.

De zaal aan de Kinderhuissingel 
1 in Haarlem opent om 19.00 uur. 
Entree: €10 en €10 voor taxatie 
per object.
Aanmelden via:
haarlem.spaarne@lions.nl met 
opgave van objecten. 

Fine art consultant Jim van der Meer Mohr.

‘Geen woningbouw bij Berkenrode’
Heemstede - Het college had, in 
het vergaderstuk dat donderdag 
18 oktober op tafel lag, de indruk 
gewekt dat het onder voorwaar-
den wilde meewerken aan de 
bouw van drie woningen bij Ber-
kenrode. 

Een achttal insprekers kwam de 
commissie wijzen op het feit dat 
deze bouw volstrekt onnodig is. 
De eigenaar, de familie Van Eeg-
hen, wil via verkoop van de wo-
ningen en een erfpachtconstruc-
tie geld ophalen. Hiermee wil de 
familie de bestaande gebouwen 
alsook het landgoed opknappen 
en behouden voor de toekomst. 
Bezwaren van de omwonenden 
zijn gericht op het verlies aan na-
tuur, vrees voor het ontstaan van 
een nieuwe woonwijk, een min-
der wenselijk uitzicht en het ver-
dwijnen van bijzondere dieren 
die er leven. Een en ander spitste 
zich toe op de stichting die slecht 
zou worden bestuurd. Volgens in-
spreker de heer Holthuizen wordt 

de stichting al veertig jaar be-
stuurd door alleen familieleden. 
Het wordt volgens hem tijd dat 
er eens iemand van buiten gaat 
meebesturen. Hij had geïnfor-
meerd bij de Provincie. Die wist 
volgens hem niets van de bouw-
plannen af. Ook vanuit de politiek 
kwamen de vragen los. Alle par-
tijen hadden moeite om hun fiat 
te geven aan het college om ver-
der te gaan met dit project. Wet-
houder Van der Have meende dat 
het geen onredelijk verzoek was 
van de stichting. Er zou ook niet 
meer bouwvolume komen dan 
er nu als was. Over de exacte lo-
catie kon nog gesproken worden 
met de omwonenden. Wat de 
commissie en de insprekers voor-
al dwars zit is dat er onvoldoen-
de onderzoek is gedaan naar de 
mogelijkheden meer inkomsten 
te genereren. Een inspreekster, 
met verstand van evenementen, 
dacht bijvoorbeeld aan Berken-
rode als trouwlocatie. De politiek 
ziet graag dat in ruil voor mede-

werking het terrein wordt open-
gesteld voor het publiek. Een van 
de zonen Van Eeghen hield een 
pleidooi voor woningbouw maar 
uit de overlegde jaarcijfers bleek 
dat de financiële tekorten niet 
schokkend zijn. Suggesties van 
insprekers en raadsleden werden  
door Van Eeghen ontweken. De 
antwoorden die men graag wil-
de horen kwamen niet. Hij hield 
vast aan wat er in de statuten van 
de stichting staat. Die staan geen 
commerciële activiteiten toe. Ook 
openstelling voor bezoekers is uit 
den boze, behalve vooraf geplan-
de rondleidingen. De stichting 
manoeuvreerde zich zo in een on-
mogelijke positie door geen mil-
limeter te willen wijken. Met een 
dergelijke opstelling is de politiek 
snel klaar. De stekker is uit het 
project getrokken en de stichting 
moet voorlopig maar zien hoe ze 
het op eigen kracht redden zon-
der woningbouw. 

Eric van Westerloo

Salsaband in 1ste Aanleg
Heemstede - De zomer duurt 
nog even voort, althans als het 
aan de swingende live band van 
Café de 1ste Aanleg ligt.
Zaterdag 27 oktober speelt de 
negenmansband (zeven heren 
en twee dames) ‘Sabor’ in het ca-

fé aan de Raadhuisstraat, hoek 
Kerklaan. 
Sabor was al eerder te gast bij 
de 1ste Aanleg en heeft bewe-
zen een wervelende show neer te 
kunnen zetten. Toen nog met de 
hele band rond het biljart maar 

“Ja”, zegt Monique van De Lord
Heemstede - Door de wijd open-
staande deuren van het raadhuis 
liepen vrijdagmiddag twee ge-
lukkige mensen naar hun meest 
bijzondere gebeurtenis in hun 
leven.Elkaar het ja–woord ge-
ven ten overstaan van veel fami-
lie en heel veel vrienden die het 
paar begeleidden naar de trouw-
zaal. Trouwambtenaar Edith Ties-
sen leidde de heel persoonlijke 
huwelijksceremonie met humor 
en die speciale accentjes die lang 
bijblijven. Na een korte vakantie 
mag u Monique Reijnen best fe-
liciteren in haar mannenmode-
zaak ‘de Lord’ aan de Binnenweg 
naast de apotheek, waar ze heel 
enthousiast de Heemsteedse 
heren haar wintercollectie toont. 
Ze is getrouwd met Hendrikus 
van Maurik.

Ton van den Brink 

Cruquiusconcerten vieren 15-jarig jubileum met 
speciaal gecomponeerd stuk
Regio - De Cruquiusconcer-
ten, befaamd om de top in ka-
mermuziek,  bestaan dit seizoen 
2018-2019 15 jaar en dat wordt 
gevierd. Peter Mookhoek en Je-
roen Klemann vertellen: “Voor 
deze gelegenheid componeerde 
componist Roel van Oosten spe-
ciaal een stuk om deze glansrij-
ke 15 jaar een feestelijk randje te 
geven. Een geheel eigen compo-
sitie die toegespitst is op de am-
biance van de concerten en de 
uniciteit van het Cruquiusgemaal 
met zijn onnavolgbare akoes-
tiek. Via crowdfunding, onze luis-
teraars en subsidie werd het mo-
gelijk gemaakt om dit muziek-
stuk te laten componeren. Roel 
van Oosten kreeg deze exclusie-
ve opdracht en is vermaard als 
een veelzijdig en creatief compo-
nist die diverse moderne klassie-
ke muziek componeert. Voor het 
schrijven van dit stuk is hij speci-
aal naar het Cruquiusgemaal ge-
komen, om zich te laten inspire-
ren en de details van het gemaal 
in zijn stuk muzikaal te laten te-
rugkomen. Daar zijn we hartstik-
ke trots op. De markering van ons 
jubileum vindt plaats op 23 maart  
en dan wordt deze compositie of-
ficieel voor het eerst ten geho-
re gebracht door niemand min-
der dan het Osiris Trio. Het Osiris 

Trio heeft al veel samengewerkt 
met Roel van Oosten en was ook 
een van de eerste gezelschappen 
die bij ons een concert gaf in het 
eerste seizoen. Deze compositie 
wordt tweemaal uitgevoerd op 
de feestavond en ook opgeno-
men. Roel van Oosten is hier zelf 
bij aanwezig en licht zijn compo-
sitie toe. Dit jubileumconcert is 
bijna uitverkocht, maar we willen 
het ook rechtstreeks laten opne-
men voor de radio. Van de opna-
men worden in een beperkte op-
lage CD’s gemaakt. 

Dit seizoen bieden we weer gro-
te namen en prachtige uitvoerin-
gen. Zoals een jong talentvol ge-
zelschap uit Spanje op 27 okto-
ber: het Trio Rodin (viool, cello en 
piano), genoemd naar de Franse 
beeldhouwer. Met werk van on-
der meer Hadyn, Shostakovich, 
Senderovas en Mendelsohn. We 
zijn ook de enige Nederlandse 
zaal die een hedendaagse com-
ponist heeft geadopteerd, name-
lijk Hans Kox. Hij is nu 88 jaar en 
zijn muziek wordt op 24 novem-
ber uitgevoerd door het Jenufa 
Kwartet, dat bestaat uit strijkers. 
De zusters Maria Milstein (viool) 
en Nathalia Milstein (piano) ma-
ken hun opwachting op 26 ja-
nuari en voeren werk van Ravel, 

Jeroen Klemann (links) en Peter Mookhoek (rechts). 

Mendelsohn en Franck uit. Natha-
lia woont in Parijs en komt speci-
aal hiervoor naar Nederland. Bei-
den zijn genomineerd voor de 
Edison Klassiek. Zij hebben on-
langs een CD gemaakt en heb-
ben hier voor het eerste keer ge-
speeld. De virtuoze pianiste Daria 
van den Bercken komt op 12 ja-
nuari met werk van Bach, sonates 
van Scarlatti en Beethoven. Noe-
menswaardig is tevens sopraan 
Lenneke Ruiten op zaterdag 9 fe-
bruari. Zij heeft ook een link met 

ons verleden, omdat zij ook hier 
in het eerste seizoen heeft op-
getreden en later steeds beken-
der is geworden. We houden een 
warme band met onze musici en 
die vinden het prettig om in de 
Cruquius te spelen vanwege het 
huiskamergevoel met het publiek 
zo dichtbij. Ze keren daarom hier 
graag terug.”
Meer informatie en kaarten op:
www.cruquiusconcerten.nl.

Bart Jonker

Tweedehands 
Speelgoedbeurs 
3 november in 
de Jacobaschool
Heemstede - Het is weer bijna 
tijd voor de Speelgoedbeurs in 
de Jacobaschool in Heemstede! 
Locatie is de Lanckhorstlaan 9.
Of het nu voor 5 december is, 
voor de verjaardag van je kind of 
zomaar, met de kleine prijsjes en 
leuke spullen van de speelgoed-
beurs is iedereen blij!

Van babyspeelgoed tot spelcom-
puters, van kinderboeken tot au-
tostoeltjes worden ingebracht en 
verkocht op deze jaarlijkse beurs.
Wat wordt verkocht: autootjes, 
treinen of puzzels, poppen en 
-kleertjes, barbies -kleertjes, kin-
derboeken, jaargangen Donald 
Duck (of andere kinder- en tiener-
bladen), gezelschapsspellen (alle 
leeftijden), spelcomputers en de 
daarbij behorende spellen, kin-
derdvd’s, kindermuziek cd’s, con-
structiemateriaal, playmobil, le-
go, houten blokken, k’nex, hot 
wheels, knikkers, keukentjes en 
keukenspullen, verkleedkleren, 
kindergereedschap met of zon-
der werkbank, zwembanden en 
-vleugels, schaatsen, skeelers, 
stelten, steppen,(loop)fietsjes, de 
complete inhoud van een speel-
goedwinkel vind je op zaterdag 3 
november in de gymzaal van de 
Jacobaschool. 

De verkoop van het speelgoed is 
van 11.30 tot 12.30 uur.
Inbrengen kan op zaterdagoch-
tend van 9.00 tot 10.00 uur.
Prijzen doe je zelf, meld je inbreng 
via: mail:kledingbeursjacoba@
gmail.com.

Speelgoed dat is verkocht kan 
meteen na de verkoop op zater-
dagmiddag tussen 15.00 en 15.30 
uur worden afgerekend.
Je kunt het ophalen of achterla-
ten voor een goed doel.
Van het verkochte speelgoed is 
75 % van de opbrengst voor de 
verkoper en 25 % voor de beurs.
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dat is - om plaats te bieden aan 
dit soort mooie bands - al jaren 
geleden weggehaald. Vanaf 21.00 
uur gaan de heupen los.

Toen Usje (bas) en Jon (gitaar) be-
sloten om in 1995 een band te 
formeren is Sabor geboren. Bei-
den hadden hun sporen reeds 
verdiend met Massada en Chey-
enne in de jaren zeventig. Ze ver-

zamelden een groep van Gooise 
muzikanten om zich heen. Nog 
steeds bestaat Sabor grotendeels 
uit dezelfde musici waardoor een 
hechte vriendschap is ontstaan.

Sabor staat voor ‘smaak, pit en 
geestigheid’. De kracht van de 
band is het zeer toegankelijke re-
pertoire voor gezelligheid en een 
latino sfeer. De toegang is gratis.
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(editorial)

Mag dat dan?
Het is een warme, zomerse dag. We zitten in de verwilderde tuin 
van de voormalige basisschool. Bas woont en werk hier al een 
aantal jaren. Zijn zus Anita is binnen nog even de stofzuiger door 
het kamertje aan het halen.  Het kamertje waar hun broer Dik de 
komende dagen zal verblijven. 

Eerder deze dag ontmoette ik Anita en Bas in een revalidatiecen-
trum. Hun broer Dik is hier overleden. We bespreken de opties 
van het opbaren, zoals een 24-uurs afscheidskamer, of in Dik zijn 
eigen huis. Een afscheidskamer blijkt gevoelsmatig niet te pas-
sen, Dik zijn eigen huis dan? Broer Bas komt met de oplossing: 
“Hij komt gewoon bij mij, net als vroeger. Toen heeft hij hier een 
tijdje gewoond. Thuis is hij ook maar alleen en hier kan ik hem 
elke dag even gedag zeggen.” 
De volgende dag praten we verder over de invulling van het af-
scheid. Wanneer ik naar buiten kijk valt mijn oog op de drie naast 
elkaar geparkeerde stationwagens in de binnentuin van de voor-
malige basisschool. Volgens mij hebben jullie iets met het auto-
merk Volvo? De drie auto’s blijken van Bas, Anita en Dik te zijn. 
Willen jullie Dik niet in zijn eigen Volvo naar het crematorium 
brengen? Twee paar ogen kijken me verbaasd aan. Maar mag dat 
dan, Els? 
Het afscheid vindt plaats bij Bas in de tuin. Anita heeft voor lek-
kere hapjes en taart gezorgd en de muziek met bijbehorende ge-
luidstechniek heeft Bas voor zijn rekening genomen. Samen met 
de familie en de mensen die hen en Dik dierbaar zijn worden her-
inneringen opgehaald, muziek geluisterd en afscheid genomen. 
Na het memorabele afscheid tillen zij de kist in Dik zijn eigen Vol-
vo, Bas achter het stuur en we vertrekken naar het crematorium. 
Drie Volvo’s in colonne, de laatste keer.

Els Hesseling, Ineke Smit Uitvaartverzorging 

“Van Streek” op boerderij Dinkelhoeve
Streekmarkt vol biologische lekkernijen
Heemstede - Niemand raak-
te van streek bij de confronta-
tie van het slachten van ganzen. 
Boer Anton Milatz had ze met ja-
ger Roel geschoten op zijn land. 
Op ganzen jagen mag en zeker 
als je zo vlak bij de Polderbaan zit. 
Het bruikbare vlees, moet heel 
lekker zijn, was in geen tijd mee-
genomen door wildkenners die 
bij de kraam van Kremer Wijnko-
pers zich nog even lieten vertel-
len welke wijn je daar bij moet 
serveren.
Er stonden veel kramen waar je 
verse producten kon kopen die 
je op een wilddiner kunt gebrui-
ken. Zoals de biologische olijfolie 
van d`Olijfmolen Santpoort, de 
seizoengroenten van de Duintuin 
uit Heemskerk.Van de Dinkel-
hoeve de biologische kaas, melk 
en eieren, de moestuinproduc-
ten jam en honing van ZaDelhoff 
Heemstede. De bijzondere ketjap 

en sambal van Ketjap Semarang 
Lisse, ambachtelijk gebakken de-
sembrood van Dit is Brood Haar-
lem en volkorenmeel, bloem en 
pannenkoekmes van de Molen 
de Zandhaas Santpoort.
Wethouder Nicole Mulder open-
de met de muisklik de website 
www.vanstreek.nl waarop klan-
ten duurzame producten kunnen 
bestellen en thuisbezorgd krijgen 
of af kunnen halen op de dins-
dagavonden op de Dinkelhoeve. 
Producten van duurzame onder-
nemingen met een eerlijke prijs 
voor producent en consument, 
met oog voor de mens, dier en 
het milieu. Nicole is van plan om 
hier wekelijks haar bestellingen 
op te halen. Peter Slingerland van 
VanStreek website was blij met 
de aandacht van de gemeente 
die zelf ook actief is op terreinen 
van duurzaamheid met de web-
site www.heemsteedsduurzamer.

nl . De Dinkelhoeve aan de Heren-
weg is niet alleen een boerderij,  
het heeft ook een Heerlijke boe-
renwinkel met dat vleugje nostal-

gie en de smaak van het boeren-
land.

Ton van den Brink

Llinks Karen Milatz, wethouder Nicole Mulder ,Peter Slingerland en stand-
houders.

Begroting (2)
Verkeer en Vervoer
Het beleid is vooral gericht op 
de veiligheid van langzame ver-
keersdeelnemers. Onderzocht 
wordt of de huidige 50km wegen 
terug kunnen naar 30km. Komt er 
een ander voorrangsregime op 
de Binnenweg? De parkeertarie-
ven worden mogelijk gedifferen-
tieerd met gratis periodes op de 
dag. De provincie legt een fiets-
brug aan over de Leidsevaart na-
bij de Randweg. Bij vervanging 
van straatverlichting wordt dit 
ledverlichting. De staat van on-
derhoud aan de wegen wordt, na 
de bezuinigingen van de afgelo-
pen vijf jaar, weer op niveau ge-
bracht. De verkeerslichten Dreef/
Julianalaan, Dreef/Lanckhorst-
laan, en de Wagenaarlaan/Dreef 
worden vervangen. De Provin-
ciënlaan gaat op de schop voor 
groot onderhoud. Bij Spaarne-
borgh wordt de buitenruimte ge-
renoveerd. Al met al kost alles wat 
met verkeer en veiligheid te ma-
ken heeft bijna 5 miljoen euro.

Economie
Het college zet in op regiona-
le samenwerking. In overleg met 
de lokale ondernemers wil men 
duurzaam ondernemen stimule-
ren. De haven wil men, als recrea-
tieve mogelijkheid van Heemste-
de promoten, net als historische 
(buiten)plaatsen en Groenendaal. 
Er wordt 191.000 euro uitgege-
ven aan deze kleinste post van de 
begroting. 

Onderwijs
Een flink deel van de huisves-
tingskosten zoals bouw en ver-
bouw van de scholen komen 
voor rekening van de gemeente. 
Het Rijk betaalt onderhoudsza-
ken direct aan de scholen. De bij-
drage voor het schoolzwemmen, 
leerlingenvervoer, peuterspeel-
zalen en gymlokalen vallen onder 
het hoofdstuk onderwijs en zijn 
voor rekening van de gemeente. 
Totaal kost het de gemeenschap 
ruim twee miljoen euro. Het oude 
politiebureau (Kerklaan) is aange-
kocht en zal worden gebruikt als 
wissellocatie indien een school-
gebouw wordt verbouwd of ver-
vangen. 

Sport, cultuur, recreatie
Met 4,4 miljoen euro een niet te 
verwaarlozen onderdeel van de 

begroting. Drie grote blokken 
zijn herkenbaar. Sportaccommo-
daties, media (bibliotheek), open-
baar groen. De laanbeplanting 
langs de Jac.van Ruisdaellaan en 
de W. Denijslaan wordt vervan-
gen. Zeven tennisbanen van HBC 
krijgen een nieuwe toplaag. VEW 
een vernieuwd kunstgrasveld en 
Alliance hockey beschikt straks 
ook over één gerenoveerd veld. 
In 2019 wordt er totaal 1,4 mil-
joen euro geïnvesteerd. 

Volksgezondheid en Milieu
Onder dit hoofdstuk valt ook het 
huisvuil, en het riool. Dan zijn dan 
ook de posten waar het meeste 
geld in omgaat. Door de heffing 
van rioolbelasting en reinigbe-
lasting zijn deze twee posten on-
geveer kostendekkend. Het doel 
is om alle inwoners de komende 
jaren het afval beter te laten 
scheiden en de kilo’s restafval te 
beperken.
Proeven moeten uitwijzen of het 
zinvol is plastic te scheiden. Intus-
sen gaan de kosten voor de bur-
ger omhoog. In 2019 gaan rolem-
mers ongeveer 10 euro meer kos-
ten. Er wordt 200.000 euro uit de 
reserves toegevoegd om de las-
tenstijging te beperken. De be-
graafplaats kan zichzelf financi-
eel bedruipen. Op de Dreef wordt 
het riool vervangen net als op de 
Cruquiusweg, Javalaan, Burg. Van 
Lenneplaan en het Wipperplein. 
Door nieuwe technieken hoeft 
de weg niet opengehaald te wor-
den. 

Wat gaat de inwoner 
in 2019 betalen?
De gemeenteraad moet de juis-
te bedragen nog accorderen, al 
kunt u er vanuit gaan dat u aan 
rioolrecht hetzelfde gaat betalen 
als in 2018, de rolemmer wordt 
ongeveer 10 euro duurder en aan 
OZB zal u 2,4% meer kwijt zijn: de 
inflatiecorrectie. De OZB blijft een 
lastig onderwerp. De waardestij-
ging van woningen wordt door 
de gemeente gecompenseerd in 
de vaststelling van de OZB grond-
slag. Echter, als een pand uitzon-
derlijk in waarde is gestegen of 
een referentiepand ver boven de 
markwaarde is verkocht kan de 
OZB ook hoger dan de 2,4% uit-
vallen. Hier en daar kan de lande-
lijk in te voeren BTW verhoging 
van 6% naar 9% invloed hebben 
op bepaalde tarieven. 

Eric van Westerloo

Werkdag maakt Heemsteedse kaarsen
Heemstede - De kerstboompjes 
zijn weer helemaal in de belang-
stelling en het vroegere Paswerk 
Cruquius, dat nu Werkdag heet, 
maakt ze in echte kaarsen in veel 
kleuren. Was het vroeger veel 
groen en sneeuwwit, nu zijn er 
kerstboompjes in heel veel kleu-
ren. De potten met was in ver-
schillende kleuren staan te prut-
telen en de mallen staan klaar 
om vol gegoten te worden. Mal-
len van bekende gebouwen zijn 
de nieuwste modellen in kaar-
sen van Werkdag. De Oude Bavo 
uit Haarlem, de watertoren uit 
Zandvoort en met het bezoek 
van burgemeester Astrid Nien-
huis kwamen de ontwerpen van 
het Heemsteedse Raadhuis en de 
Watertoren ter sprake. De eerste 
mal hiervan wordt in eigen huis in 
3D print gemaakt. Heel langzaam 
werkt die printer als we langsko-
men, net aan een nieuw ontwor-
pen kruiwagentje van enkele cen-
timeters lang, het werkt per mil-
limeter.
Op de kaarsenmakerij staan veel 
kaarsen al klaar om verkocht te 
worden tijdens de herdenkings-

avond op de begraafplaats aan 
de Herfstlaan op 14 november 
waar Werkdag een kraam heeft. 
Hubert – Jan de With, manager 
Werkdag, begeleidde de burge-
meester op haar bezoek aan de 
diverse afdelingen van het bedrijf 
die hun cliënten met een beper-
king, begeleiden bij hun dagbe-

steding en weer op weg helpen 
met hun persoonlijke ontwikke-
ling en naar betaald werk. Rob 
Paagman van de kaarsenmakerij 
overhandigde de burgemeester 
Astrid Nienhuis een zelf gemaak-
te  kaars.

Ton van den Brink

Preek van de Leek door Marjolein van Haaften
Tolerantie tussen verschillende 
groepen mensen vergroten
Heemstede - Onderzoeken is 
iets wat Marjolein op het lijf is 
geschreven. Met als basis enke-
le verre reizen en een studie Cul-
tuur, Organisatie en Manage-
ment met veel aandacht voor so-
ciologie en antropologie is ze al-
tijd op zoek naar de werkelijkheid 
van de ander. Wat beweegt men-
sen en hoe wordt dat beïnvloed? 
Vooral ook het maken van onder-
scheid tussen mensen heeft haar 
altijd geboeid. Bijvoorbeeld: hoe 
vrij voelen mensen zich om hun 
geloof te uiten of om niet te ge-
loven.

Geprikkeld door de polariserende 
acties van minister Rita Verdonk 

in 2007 is ze bij Bureau Discrimi-
natiezaken Kennemerland be-
gonnen. In de afgelopen 10 jaar 
heeft ze het wij-zij-denken zien 
groeien met alle gevolgen van 
dien. Ze ziet het als haar taak om 
de tolerantie tussen verschillende 
groepen mensen te vergroten. En 
dat begint bij begrip en compas-
sie voor elkaar. Hoe kunnen we in 
plaats van tegenover elkaar naast 
elkaar gaan staan? Of je nu ge-
looft of niet, iedereen heeft ruim-
te nodig om te leven. Hoeveel 
ruimte geef jij een ander?

Zondag 28 oktober verzorgt Mar-
jolein van Haaften de Preek van 
de Leek in de Oude Kerk aan het 

Wilhelminaplein te Heemstede.
Aanvang 15.30 uur, de kerk is 
open vanaf 15.00 uur en de en-
tree gratis.

Aanstaande zaterdag bijzondere liederencyclus in 
intieme setting voor strijkkwartet en zang
Heemstede - Zaterdag 27 okto-
ber wordt de prachtige liederen-
cyclus Les nuits d’ été (Zomer-
nachten) van Hector Berlioz uit-
gevoerd door de van oorsprong 
Zweedse mezzosopraan Helena 
van Heel. Dit concert vindt plaats 
in de Oude Kerk aan het Wilhel-
minaplein Heemstede en begint 
daar om 20.15 uur. Vooraf is er 
een lezing, om 19.15 uur.

De liederen zijn verbonden door 
de diepe emoties liefde, afscheid 
en dood. Deze bijzondere liede-
rencyclus is te horen in een intie-

me setting voor strijkkwartet en 
zang. Er zullen ook andere wer-
ken worden uitgevoerd van o.m. 
Wilhelm Peterson-Berger, Gideon 
Klein en Max Knigge.
Helena van Heel heeft haar muzi-
kale wortels liggen in de Zweed-
se koortraditie. Haar muziekstu-
die in Piteå (Zweden), met een 
Masterdiploma in zang (cum lau-
de) en muziekeducatie, werd ge-
volgd door aanstellingen bij het 
Eric Ericsons Kamerkoor, het 
Zweeds Radiokoor en later het 
Nederlands Kamerkoor. Hele-
na zong onder meer met het Or-

kest van de Achttiende Eeuw, Ne-
derlands Kamerorkest, Residen-
tie Orkest, Amsterdam Sinfoniet-
ta. Zij werkte o.a. met de dirigen-
ten Frans Brüggen, Reinbert de 
Leeuw.
Het Spinoza Strijkkwartet wordt 
gevormd door vier meesters op 
hun instrument die hun sporen 
inmiddels ruimschoots verdiend 
hebben. Vier avontuurlijke gees-
ten met zeggingskracht.

Lezing
De lezing door Max Knigge zal 
gaan over hoe de stroming ‘Ro-

mantiek’ zich in de muziek van de 
19e eeuw vertaalt.  Welke invloed 
heeft dit op Berlioz en wat heeft 
Berlioz betekent voor de ontwik-
kelingen in de jaren daarna? Een 
spannend verhaal over een ge-
passioneerd kunstenaar, geïllu-
streerd aan de hand van zijn won-
derschone lied-cyclus ‘Les Nuits 
d’Ete’.

De entree bedraagt €19,50. Kaar-
ten via: www.podiaheemstede.nl,
de theaterlijn 023-5483838 of op 
de avond van het concert aan de 
zaal.

Marjolein van Haaften.

Open Huis 
brandweer 
Heemstede - De brandweer 
zoekt parttime helden, mensen 
die zich minimaal vijf uur per 
week willen inzetten voor de lo-
kale brandweer. Om te laten zien 
wat het brandweerwerk bij een 
incident precies inhoudt, kun je 
zaterdag 27 oktober tussen 10.00 
en 17.00 uur binnenstappen bij 
brandweerkazerne Heemstede 
aan de Nijverheidsweg 42.

Collecte Alzheimer
Heemstede - Het is de missie van 
Alzheimer Nederland om deze 
ziekte te stoppen.
Om belangrijk wetenschappelijk 
onderzoek te financieren, wordt 
daarom gecollecteerd in de week 

van 5-10 november. Kijk op: 
www.onlinevooralzheimer.nl.
Je kunt ook een bedrag overma-
ken naar Stichting Alzheimer Ne-
derland Collecte, NL86RABO 0375 
2534 83 o.v.v. Collecteweek 2018.

Wil je collecteren? Bel C. Kramer: 
023-5285413.

Trio Rodin 
in Museum 
de Cruquius
Regio - Rodin (vernoemd naar de 
beroemde Franse beeldhouwer), 
bestaande uit Carles Puig (viool) 
Esther Garcia (cello) en George 
Mengotti (piano), behoort tot de 
meest veelbelovende jonge pia-
notrio’s van dit moment. Liefde en 
Dood zijn de twee belangrijkste 
kwesties in ieders persoonlijke le-
ven. Dit concert focust vooral op 
de snijpunten van beide met een 
prachtig programma waar Liefde 
ontmoet Dood, en Dood ontmoet 
Liefde. Wilt u het concert – op za-
terdag 27 oktober – bijwonen, 
het begint om 20.15 uur en vindt 
plaats in de Waterschapszaal van 
Museum de Cruquius.  Kaarten 
(€23) zijn verkrijgbaar via www.
CruquiusConcerten.nl of via de 
kassa van schouwburg de Meerse 
023-5563700.

Rodin.





Uw activiteit in 
deze agenda?

Mail:
redactie@heemsteder.nl

25 oktober
  Film & lunch voor ouders + kin-
deren, film: Pieter Konijn. 10.30 
uur bij WIJ Heemstede, He-
renweg 96. Reserveren: www. 
wijheemstede.nl of 5483828.

  Drie schrijvers over project ‘We-
reldgeschiedenis van Neder-
land’, bij Boekhandel Blokker 
om 20.00 uur. Toegang: €7,50. 
Reserveren:  info@boekhan-
delblokker.nl of 023-5282472. 
Binnenweg 138, Heemstede.

2 november
  Trefpuntcafé Bennebroek: Ze-
bra zorgboerderij Vogelen-
zang. Akonietenplein 2 Benne-
broek. Zaal open 20u. Aanvang 
20.30u. Toegang vrij.

27 oktober
  Open Huis Brandweer Heem-
stede voor mensen die bij de 
brandweer willen, Nijverheids-
weg 42, Heemstede. 10-17u. 

  Liederencyclus Les nuits d’ été 
door Helena van Heel. Oude 
Kerk, Wilhelminaplein Heem-
stede. Lezing vooraf: 19.15u. 
Concert: 20.15u. Kaarten à 
€19,50: www.podiaheemstede.
nl, 023-5483838 of a/d zaal.

  Salsa band Sabor in Café de 1e 
Aanleg, Raadhuisstraat, hoek 
Kerklaan. Aanv 21u. Toegang 
gratis.

  Nieuwe Kerk Concert: Baroken-
semble ‘Eik en Linde’. te gast. 
Aanv. 15.30 uur, vrij toegan-
kelijk. Na afloop deurcollec-
te. Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerk-
plein te Haarlem.

  20.15u concert pianotrio Rodin 
in Museum de Cruquius. Kaar-
ten: €23,- en verkrijgbaar o.a 
via www.cruquiusconcerten.nl.

3 november
  Tweedehands speelgoedbeurs 
in de Jacobaschool, Lanck-
horstlaan 9, Heemstede. In-
breng: 9-10u. Verkoop: 11.30-
12.30u. Afrekenen: 15-15.30u. 
Voor informatie instructie: kle-
dingbeursjacoba@gmail.com.

17 november
  Sinterklaas in Heemstede. 
Aanmeren Herfstlaan bij het 
molentje om 11.30u. Meet & 
Greet, optocht, ontvangst op 
het raadhuis en aansluitend 
verteltheater.

28 oktober
  Paddenstoelenexcursie wan-
delbos Groenendaal, 11u ver-

▲

trek bij landgoed Groenendaal. 
Deelname gratis/aanmelden 
niet nodig. Meer informatie, 
Leo van der Brugge, tel. 023-
5261584 en www.ivn.nl/zuid-
kennemerland.

  10.000-stappen wandeling. 
Start 10u. vanaf de achterkant 
van station Heemstede-Aer-
denhout.

  Heemstede Loop, va 10u div af-
standen, start op de parkeer-
plaats van SportPlaza, Sport-
parkaan, Heemstede. Inschrij-
ven: www.heemstedeloop.nl.

  Optreden kamerkoor Sola Re 
Sonare, Bavokerk, Herenweg 
88 Heemstede. Jubileumcon-
cert. 15u. Engels programma. 
Kaarten: €15 a/d deur.

  Marjolein van Haaften verzorgt 
de Preek van de Leek in de Ou-
de Kerk aan het Wilhelmin-
aplein te Heemstede. Aanvang 
15.30 uur, de kerk is open van-
af 15.00 uur en de entree gratis.

4 november
  Vlooienmarkt in Heemstede, 
Sportcentrum Groenendaal 
a/d Sportparklaan. 9.30-16u. 
€2,50 entree, kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding gra-
tis entree. Info: 0229-244739 of 
244649 en www.mikki.nl.

18 november
  Winkeliers Jan van Goyenstraat 
organiseren Sint op Dak, met 
leuke activiteiten rondom be-
zoek Sinterklaas en pieten. 
16.30-18.00u.

13 november
  Taxatie- en restauratie ad-
vies avond bij Lionsclub Haar-
lem-Spaarne, Kinderhuis-
singel 1, Haarlem. V.a. 19u. 
Toegang: 10,- en 10,- ex-
tra per object. Aanmelden: 
haarlem.spaarne@lions.nl met 
opgave van objecten. 

31 oktober
  ‘Rupsje Nooitgenoeg’, verhaal 
voor 4+. 15–16u. in de Biblio-
theek Heemstede (Julianaplein 
1). Toegang gratis.

  Lezing dr Marita Mathijsen over 
Jacob van Lennep, Doopsge-
zinde kerk Heemstede, Post-
laan 16 Heemstede. Aanv. 20u. 
Toegang vrij.

TENTOONSTELLINGEN

T/m eind oktober
  Expositie Cubaans artiest Car-
los Casas bij Tummers Patis- 
serie (tearoom) ‘Vervuiling 
en bewustwording oceanen’. 
Aandacht voor goed doel 
‘The Ocean Cleanup’. Info: 
www.theoceancleanup.com. 

T/m eind december
  Inktwerken van Cubaans schil-
der Carlos Casas bij Oléron - 
specialist in vis & visgerechten, 
Zandvoortselaan 167 Heem-
stede. Thema: ‘Vis & Vis’.
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Wat een heerlijke nazomer zo in Heemstede, echt genieten. Tijd 
om eens lekker de fiets te pakken en een rondje Zandvoort te 
doen via de oude trambaan door Aerdenhout. Wederom word 
je geconfronteerd met de prachtige omgeving waarin je woont: 
rustgevend en inspirerend. Bij het klimmen van de duintjes 
wordt het tevens transpirerend. Dat mag echter de pret niet 
drukken. Ik passeer Camping Zandvoort, waar vooral Amster-
dammers zich het gehele zomerseizoen ophouden. Het doet 
me herinneren aan een aantal jaren geleden, toen ik  daar een 
interview had met een Amsterdamse die in de poffertjeskraam 
werkte aan de Weteringschans. Ik hield het interview in haar 
stacaravan, die volgens Jordanese maatstaven was ingericht: 
overwegend wit en roze, lampenkapjes met ruches en ande-
re gezellige en goedbedoelde kitsch. Ik vroeg haar haar of ze 
het werken in de poffertjeskraam niet miste. “Welnee, ik zie hier 
elke dag genoeg pannenkoeken”, was haar antwoord. Dat ver-
geet ik nooit meer.
Ik reed door naar het strand. Er is op dit moment op de bou-
levard een indrukwekkende expositie van zandsculpturen aan 
de gang. Onder meer is een beeltenis van Leonardo da Vinci 
heel treffend weergegeven. Even het strand op om zittend naar 
de zee te kijken. Het was druk. Enkele meters verderop zat een 
groepje meiden van een jaar of 17. Ik kon letterlijk volgen wat er 
gezegd werd.  Uiteraard gaat hier de gesprekstof over winkelen, 
werd er geroddeld over dezen en genen en gaat het over jon-
gens, die werden afgedaan met chill, cool, of boring. Een kant-
en-klaarscript voor de Bouquetreeks of goedkope ideeën voor 
John de Mol, die hier de zoveelste realitysoap van kan maken. 
Opeens hoor ik een van de meiden zeggen: “Hee, de zee komt 
dichterbij, hoe kan dat nou?” Het lieve kind had nog nooit van 
eb en vloed gehoord. Ik moest stiekem lachen om de vloedgolf 
aan oppervlakkigheid die ik zo-even had gehoord en het gebrek 
aan een zekere algemene ontwikkeling, die blijkbaar steeds 
meer wegebt. Dit in schril contrast met een genie als Leonardo 
da Vinci, iets verderop vormgegeven in zand op de boulevard. 
Die Amsterdamse had gelijk: er zijn genoeg pannenkoeken. 

Bart Jonker

COLUMNITEITEN
Pannenkoeken

Gerechten uit de Arabische en Mediterrane keuken
Benefiet voor opleidingen statushouders
Heemstede - Als statushouders 
als kok willen werken in de ho-
reca, moeten ze nog wel een op-
leiding krijgen en die kost geld. 
Daar willen de dames van VVAO, 
Vereniging van Vrouwen met 
Academische Opleiding, wat aan 
doen. Zij houden voor dat doel 
een benefietdiner op vrijdag 2 
november in de Oude Kerk te 
Heemstede. De afdeling Haar-
lem, waar heel Kennemerland 
bij hoort, heeft nu 172 leden die 
zich bezighouden op veel terrei-
nen. Filosofie, boeken, toneel, tot 
tuinieren en wandelen. Twee be-
stuursleden, Dina Duijn en Tosca 
van Esch, zijn nauw betrokken bij 
de voorbereiding van de bene-
fietavond in de sfeervolle Oude 
Kerk, waar vrijdagavond 2 no-
vember koks van de Wereldkeu-
ken voor belangstellenden zullen 
koken. Dat doen ze al in de Plet-
terij in Haarlem, waar zij op don-
derdagavonden zeg maar Medi-
terrane diners klaarmaken. Liba-
nees, Syrisch, Egyptisch, afhanke-
lijk van de kok die kookt.
Maar u kunt ook een combinatie 
van hun kookkunst verwachten, 
zoals in de Oude Kerk als er een 
driegangenmenu op tafel komt 
waar verschillende koks aan mee-

werken. Kip, rijst en amandelen 
kunt u verwachten rijkelijk met 
salades opgediend en een Sy-
risch nagerecht is zeker. Over de 
gerechten krijgt u aan tafel uitleg. 
Tussen de gerechten door wor-
den er liederen uit Iran gezongen.
Professor Paul Schnabel zal na 
het hoofgerecht spreken over 
‘Wereldvrouwen op weg naar 
huis’. Schnabel was directeur bij 
het Sociaal Cultureel Planbureau 
(SCP). Hoogleraar Sociaal en Cul-
tureel Beleid aan de Universiteit 
Utrecht, hoogleraar Klinische Psy-

chologie in Utrecht en hoofd on-
derzoek van het Nederlands Cen-
trum Geestelijke Gezondheids-
zorg.
De avond begint om 18.00 uur 
met een inloop en een drank-
je. Om 19.00 uur begint het di-
ner, koffie kunt u verwachten 
om half tien. Aanmelden voor 
deze avond? Maak dan 75 eu-
ro over naar rekening NL98RA-
BO014102.14.313 t.n.v. VVAO met 
vermelding ‘benefietavond’.

Ton van den Brink

Tosca van Esch en Dina Duijn.

Wie is de meest flexibele vrijwilliger van Heemstede?
Heemstede - In Heemstede zijn 
veel vrijwilligers en vrijwilligers-
organisaties actief, die samen 
veel werk verzetten.
Binnen uw organisatie heeft u 
vast vrijwilligers, die u altijd kunt 
bellen als u ‘omhoog’ zit. Zijn er 
leden die vooral beschikbaar zijn 
voor losse klussen? Of die ene 
vrijwilliger waarvan u weet dat 
hij/zij ook actief is op nog veel an-
dere plekken in Heemstede? Mis-
schien voor een andere organisa-

tie, voor de buurt of voor die ene 
buurman… Tijdens het Vrijwilli-
gersfeest in de gemeente, op 21 
november, wordt hier extra aan-
dacht aan besteed met de uit-
reiking van de Vrijwilligersprijs 
2018. Het thema is ‘Flexibele Vrij-
williger!’

De Gemeente Heemstede wil de-
ze vrijwilligers graag in het zon-
netje zetten. Nomineer een vrij-
williger! Met uw nominatie 

brengt u uw flexibele vrijwilligers 
voor het voetlicht, de ‘Heemste-
der olie’ van uw organisatie.
Iedere nominatie komt voor be-
oordeling in aanmerking, zolang 
het vrijwilligerswerk in Heemste-
de plaatsvindt of het ten behoe-
ve van Heemsteeds vrijwilligers-
werk is. 
Nominaties insturen voor 5 no-
vember. U kunt een nominatie-
formulier opvragen bij José van 
Duin van WIJ Heemstede via: 

jvanduin@wijheemstede.nl. De 
genomineerden en de winnaar 
worden bekend gemaakt tijdens 
het jaarlijkse vrijwilligersfeest 
van de gemeente Heemstede op 
woensdag 21 november.

Vrijwilligersfeest
Het Vrijwilligersfeest vindt plaats 
op woensdag 21 november van 
19.30 tot 21.30 in de Burgerzaal 
van het Raadhuis in Heemstede, 
plein 1, Heemstede.

Paddenstoelen 
in Wandelbos 
Groenendaal
Heemstede - Op zondag 28 ok-
tober organiseert het IVN Zuid-
Kennemerland een leuke pad-
denstoelenexcursie in Wandelbos 
Groenendaal. 

Er zijn heel veel verschillende 
soorten paddenstoelen. Als je 
een schimmel ziet staan, dan zie 
je meestal de hoed en de steel. 
Dat is het deel dat in de volks-
mond de paddenstoel wordt ge-
noemd, de rest van de schimmel 
zit diep in de grond. In de hoed 
van het organisme zitten spo-
ren. De wind voert een spore mee 
naar een plek waar de omstan-
digheden geschikt zijn en daar 
ontstaat dan weer een nieuwe 
zwam. Op deze manier herhaalt 
het verspreidingsproces van pad-
denstoelen zich steeds weer.

Wandelbos Groenendaal is een 
uitstekende plek om deze bijzon-
dere herfstverschijnselen te vin-
den, mede vanwege het vele do-
de hout. Er komen ongeveer 250 
verschillende soorten padden-
stoelen voor in Groenendaal. 

Deelname is gratis en vooraf aan-
melden is niet nodig. De groep 
verzamelt om 11.00 uur bij het 
infopaneel op de grote parkeer-
plaats bij Restaurant Landgoed 
Groenendaal. Meer informatie 
bij Leo van der Brugge, tel. 023-
5261584 en op:
www.ivn.nl/zuidkennemerland.

Aanstekelijke melodieën 
en smeuïge harmonieën
Heemstede - Op zondag 28 ok-
tober om 15.00 uur verzorgt 
het Heemsteeds kamerkoor ‘So-
la Re Sonare’, geleid door Joop 
van Goozen een bloemlezing 
over 500 jaar Engelse koorcul-
tuur.  Ten gehore wordt gebracht 
onder meer muziek van Farrant, 
Purcell, Elgar, Britten, Tavener en 
Stanford, onder de titel ‘Sing Ye 
Choirs’. De uitvoering vindt plaats 
in de Bavokerk, Herenweg 88, 
Heemstede. de entree bedraagt 
€15 aan de deur. Sola Re Sonare 
viert dit jaar het feit dat leden èn 
dirigent samen al 25 jaar genie-
ten van prachtige muziek. Om dit 
25-jarig jubileum luister bij te zet-
ten heeft het koor unaniem geko-
zen voor een Engels programma. 
Vanuit wensen van koorleden en 
nieuwe inbreng van de dirigent 
is de bloemlezing tot stand ge-
komen. De luisteraar kan zo er-
varen wat Engelse koormuziek zo 

aantrekkelijk maakt. Door die he-
le periode van 500 jaar heen on-
derscheidt de Britse muziek zich 
namelijk door een grote mate van 
welluidendheid met aanstekelij-
ke melodieën en smeuïge harmo-
nieën.  Wat betreft Benjamin Brit-
ten moge gezegd worden: zijn 
‘Flowersongs’ die u zult horen, 
componeerde hij voor het 25-ja-
rig huwelijk van een bevriend 
echtpaar, een muzikaal boe-
ket dus. Deze symbolische ges-
te is uiteraard zeer toepasselijk 
waar koor en dirigent al 25 jaar 
met elkaar optrekken. Over stop-
pen wordt dus ook niet gespro-
ken, er zijn zelfs voorjaarsklan-
ken te beluisteren, want voor ons 
koor is het nog lang geen herfst. 
Wilbert Berendsen, stadsorganist 
van Doesburg, lardeert het ge-
heel met improvisaties die een 
link leggen tussen de verschillen-
de programmaonderdelen.

Lezing over kleurrijk leven 
van Jacob van Lennep
Heemstede - Een lezing over Ja-
cob van Lennep vindt woensdag 
31 oktober plaats in de Doopsge-
zinde kerk ‘de Kleine Vermaning’, 
aan de Postlaan 16 te Heemstede.
Over Jacob van Lennep (1802–
1868), die schrijver, taalkundige 
en politicus was vertelt dr. Mari-
ta Mathijsen. Zij schreef een boek 
over Van Lennep.
De familie Van Lennep had wor-
tels in Heemstede, was boven-
dien van oorsprong doopsgezind 
en speelde een belangrijke rol in 
het maatschappelijke en culture-
le leven van die tijd.
Jacob van Lennep zelf had, zoals 
blijkt uit de biografie die dr. Ma-
rita Mathijsen schreef, een zeer 
boeiend leven. Zijn daadkracht 
was enorm: Amsterdam dankt 
zijn waterleiding aan hem en Den 
Haag het behoud van de Rid-
derzaal. Hij was betrokken bij de 

plannen voor het Amstel Hotel, 
het Noordzeekanaal en het Rijks-
museum. Zijn privéleven was tur-
bulent te noemen.

De toegang van de lezing is vrij. 
Aanvang: 20.00 uur.
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Heemstede

Adresgegevens en 
openingstijden

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

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

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

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

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

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

Volg ons op 
Twitter en Facebook

Vragen aan de 
gemeente? 

Dit kan ook via 
WhatsApp 

06-10987687

In het hart van deze krant: het gemeentelijke ‘huishoudboekje’
Gemeenteraad bespreekt begroting 
op 8 en 9 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 2019, die 
jaarlijks door de raad wordt vastgesteld. 

In de begroting zijn ook de ambities voor 
een veilig, democratisch, duurzaam en 
sociaal Heemstede uitgewerkt. Er is eveneens 
geld gereserveerd voor het realiseren van 
voorstellen en ideeën uit de samenleving; een 
belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord. 

Begrotingsraad
De begroting is een voorstel van het 
college aan de gemeenteraad. Deze stelt de 
uiteindelijke begroting vast. 
Op donderdagavond 8 november vanaf 20.00 
uur en vrijdagmiddag 9 november vanaf 10.30 
uur bespreekt de gemeenteraad de begroting. 
U bent van harte welkom om de vergadering 
(in de Raadzaal van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1) als toehoorder bij te wonen. 

Handig overzicht in hart van deze 
krant
In het hart in deze krant vindt u een handig 
overzicht van de begroting op hoofdlijnen, 
zoals het college deze voorlegt aan de raad. 
In het overzicht ziet u in één oogopslag wat 
er aan geld binnenkomt en waaraan het 
wordt uitgegeven. En wat de verwachte 
woonlasten zijn voor een gemiddelde woning 
in Heemstede. 
Op www.heemstede.nl/begroting2019 
vindt u de complete begroting, waar u digitaal 
doorheen kunt ‘klikken’.

Heemsteedse kinderen houden het 
schoon!
Zondag 28 oktober rond 16.30 uur zie je op RTL8 
de Heemsteedse aflevering van Hou ’t Schoon 
De Afvalrace. Onder leiding van presentatoren 
Ruben Dingemans en Pauline Luth gaan twee 
teams van kinderen uit twee buurten binnen 
Heemstede de strijd aan met elkaar én met 
zwerfafval. Er worden, onder het toeziend oog 
van een groot publiek, drie spellen gespeeld en 
drie opdrachten uitgevoerd.

Vergadering 
gemeenteraad
De gemeenteraad van Heemstede houdt een 
openbare raadsvergadering op 1 november 
2018 om 20.00 uur in de Burgerzaal van het 
raadhuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij 
aanwezig te zijn. Op de agenda:

- Vaststellen agenda raadsvergadering 
 1 november 2018
- Vragenuur

Bespreekpunten:
- Najaarsnota 2018
- Procesvoorstel mogelijke ontwikkeling 

Havenkwartier

Hamerpunten:
- Wijziging Bouwverordening Heemstede
- Benoeming in raadscommissie

Overige punten:
- Lijst van ingekomen stukken 

raadsvergadering 1 november 2018
- Wat verder ter tafel komt

Op gemeenteraad.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 via (023) 548 56 46 of per e-mail 
raadsgriffier@heemstede.nl

Agenda 
raadscommissie 
Middelen 29 oktober
- Vaststellen agenda commissie Middelen 
 29 oktober 2018
- Spreekrecht burgers
- Beantwoording vragen raadsfracties 

begroting 2019
- Wat verder ter tafel komt

U bent van harte uitgenodigd bij deze 
vergadering aanwezig te zijn. 
Locatie raadhuis, Raadhuisplein 1, Heemstede
Datum 29 oktober 2018
Start 20.00 uur

U kunt uw visie kenbaar maken aan de 
commissie
Tijdens de commissievergadering mag u 
uw visie en/of mening geven door gebruik 
te maken van het spreekrecht. U kunt zich 
daarvoor aanmelden bij de commissiegriffier, 
Jacqueline Vrolijk-Gevaert, via 
telefoonnummer (023) 548 57 37 of per 
e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl

Hoorzitting commissie 
voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt 
een hoorzitting op 1 november 2018 in het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1, 
Heemstede.
20.00 uur bezwaar tegen een last onder 
  dwangsom in verband met het 
  aanpassen van dakpannen aan de 
  Borneostraat 2 (openbaar)
20.30 uur  bezwaar tegen de afwijzing van 
  inschrijftijdverlenging 
  (niet openbaar)

Dit is een voorlopige agenda. De definitieve 
agenda is beschikbaar op dinsdag voorafgaand 
aan de datum van de hoorzitting via 
gemeenteraad.heemstede.nl
Neem voor meer informatie contact op met de 
afdeling Algemene & Juridische Zaken via 
(023) 548 56 07.

Verleende omgevingsvergunning 
polikliniek Meer en Bosch
Op grond van het bepaalde in de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en van 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken 
burgemeester en wethouders van Heemstede 
bekend dat zij de omgevingsvergunning voor 
de bouw van een polikliniek op het terrein 
van Meer en Bosch met planidn: 
NL.IMRO.0397.OVachterweg5-0201 op 
16 oktober 2018 hebben verleend. 

Waarvoor is de omgevingsvergunning 
verleend? 
De omgevingsvergunning voorziet in het 
kappen van bomen en het in afwijking van 
het bestemmingsplan ‘Woonwijken zuidoost’, 
bouwen van een gebouw van gedeeltelijk 2 
bouwlagen en gedeeltelijk 3 bouwlagen ten 
behoeve van een polikliniek voor de Stichting 
Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) op het 
terrein van Meer en Bosch. 

Waar kunt u de omgevingsvergunning 
inzien? 
De omgevingsvergunning, de bijbehorende 
stukken en de verklaring van geen bedenkingen 
zijn digitaal te raadplegen op de websites www.
heemstede.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl 
(NL.IMRO.0397.OVachterweg5-0201). Ook liggen 
de documenten ter inzage in de publiekshal van 
het raadhuis, Raadhuisplein 1 te Heemstede.

Hoe kunt u tegen het bestemmingsplan 
beroep instellen?
Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze 
op de ontwerp-omgevingsvergunning en de 
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen 
naar voren hebben gebracht, kunnen met 
ingang van vrijdag 26 oktober tot en met 
donderdag 6 december 2018 tegen dit 

besluit beroep instellen. Dit geldt ook voor 
belanghebbenden die kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest (tijdig) 
hun zienswijze kenbaar te maken.
Dit beroep kan worden ingesteld bij de 
Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem, 
sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR 
te Haarlem. Naast de mogelijkheid om op 
papier beroep in te stellen, kunnen burgers ook 
digitaal in beroep gaan. Dat kan alleen via het 
speciale digitale loket http://loket.rechtspraak.
nl/bestuursrecht. Om toegang te krijgen tot 
het digitale loket moet u beschikken over 
DigiD. Binnen het loket volgt u de instructies 
en vult u de formulieren in. Deze kunt u dan 
digitaal verzenden. Bijlagen levert u eveneens 
digitaal aan via het loket. Let op: u kunt geen 
beroep instellen per e-mail. In spoedeisende 
gevallen kunt u ook een voorlopige voorziening 
vragen bij de Rechtbank Noord-Holland, sectie 
Bestuursrecht, nadat u eerst een beroepschrift 
heeft ingediend. De rechter beslist dan of er 
gewacht moet worden met de uitvoering van 
het besluit. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan
Het besluit treedt in werking daags na afloop 
van de beroepstermijn, tenzij binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend bij de Rechtbank 
Noord-Holland, sectie Bestuursrecht.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan 
contact op met de heer R. van der Aar via (023) 
548 57 64. U kunt ook een e-mail sturen naar 
gemeente@heemstede.nl met vermelding van 
‘Omgevingsvergunning polikliniek Meer en 
Bosch’.



HBC komt moeizaam tot 
winst tegen SV Diemen
Heemstede - Op papier hoefde 
HBC afgelopen zondag tegen SV 
Diemen niets te vrezen. Hoe an-
ders pakte dat over 90 minuten 
uit. Diemen heeft geen slechte 
ploeg, al komt het aanvallend te-
kort. Diemen was niet naar Heem-
stede gekomen om zich snel ge-
wonnen te geven. Toch zag het 
daar wel naar uit. Nadat Diemen 5 
minuten mocht uitrazen van HBC 
trokken de Mannen van coach 
Ketting de wedstrijd naar zich 
toe. Binnen 25 minuten stond 
HBC met 2 tegen 0 voor. Het eer-
ste doelpunt viel na goed aan-
vallend werk van Jesse van Loon. 
Bij de eerste paal stond een Die-
men verdediger en de doelman. 
Op een vreemde wijze verdween 
de bal via Van Loon alsnog in 
het doel. Even later nog een bij-
zonder doelpunt. Na een diep 
gespeelde bal aarzelde de late-
re “man of the match”Wouter de 
Bruijn niet. Zonder de bal aan te 
nemen lepelde hij de bal in een 
keer heel hoog richting het Die-
men doel. Doelman Van der Pol 
was ver uit zijn doel gekomen. De 
bal vloog hoog over hem heen 
en verdween net onder de lat. 
HBC leek op rozen te zitten, zeker 
met de kansen die later nog ont-
stonden. Diemen kreeg slechts 
twee mogelijkheden waarvan de 

best door Maxim Stefels voor het 
doel langs werd geschoten. Na 
rust gooide Diemen alle remmen 
los en zette HBC behoorlijk on-
der druk. Niet dat dit veel kansen 
opleverde, want HBC verdedig-
de geconcentreerd. Coach Mark 
Steur van Diemen zweepte zijn 
mannen op om steeds maar weer 
de aanval te zoeken. De zorgen bij 
Diemen liggen vooral in de voor-
ste linie. Van Loon had zich on-
sterfelijk kunnen maken door de 
3-0 te scoren maar hij vergat de 
bal mee te nemen. Diemen kreeg 
loon naar werken toen ze alsnog 
de aansluiting vonden. Uit een 
corner kopte verdediger Jesse Te 
Paske de bal snoeihard tegen het 
net. Een gegeven in het voetbal 
is dat een aansluitingstre�er een 
ploeg vleugels geeft. Met nog 25 
minuten op de klok ging Diemen 
er meer en meer in geloven. Het 
werd in het veld wat onplezierig 
zodat er wat gele kaarten werden 
verdeeld onder de teams. Die-
men dwong HBC achteruit, maar 
werd zelden gevaarlijk. Wouter de 
Bruijn maakte in blessuretijd een 
einde aan de hoop van Diemen 
door fraai de eindstand op 3-1 te 
bepalen. Zondag 28/10 gaat HBC 
op bezoek bij, VSV in Velsen. 
 
Eric van Westerloo

Jonge HPC’ers sterk op eerste Swimkick-Miniorenwedstrijd
Heemstede - Traditiegetrouw 
vond in oktober de eerste Swim-
kick-Miniorenwedstrijd van het 
jaar plaats. HPC reisde met een 
ploeg van 17 wedstrijdzwem-
mers tussen de 7 en 12 jaar af 
naar zwembad de Waterlelie in 
Aalsmeer. Voor een aantal kin-
deren van HPC was het de aller-
eerste wedstrijd die ze zwom-
men, dus het was een enerveren-
de middag in het tropisch warme 
zwembad. Er werd gestart op 34 
persoonlijke afstanden en twee 
estafettes en bijna alle kinderen 
die aan de start kwamen verbe-
terden hun persoonlijke record. 
Soms met een paar tienden van 
een seconde, maar soms ook met 
vele seconden.

Voor zus en broer Sarah en Max 
Bos was het een topmiddag. Zij 
vielen volop in de prijzen. De 
7-jarige Max won goud op de 25 
meter rugcrawl en brons op de 

25 meter vrije slag. Sarah kreeg 
twee keer brons omgehangen 
op de 100 meter vrije slag en de 
100 meter wisselslag. “Vandaag is 
echt mijn geluksdag,” glunderde 
ze trots na a�oop. 
De HPC’ers vielen op nog meer 
nummers in de prijzen. Zo was er 
zilver voor Marnix Rietveld (200 
meter wisselslag) en brons voor 
Finn Smith (50 meter vrije slag), 
Puck Stassen (200 meter wissel-
slag) en Marnix Rietveld (100 me-
ter rugcrawl).
Ook de overige zwemmers Friso 
Elenga, Elodie Lekkerkerker, 
Maaike Vinken, Axel Biesbrouck, 
Ryan Biesbrouck, Gijs Jonkheer, 
Joe Pickee, Naish Kofman, Bram 
van Turen, Quinty Sijsenaar, Alex 
Kossen en Swen de Vries lieten 
met hun mooie tijden zien dat ze 
goed gefocust hebben gezwom-
men. Na a�oop ging het hele 
team met mooie oorkondes naar 
huis en waren alle zwemmers die 

voor het eerst gestart waren een 
wedstrijdervaring rijker.
Trainster Greet van der Woord: 
“Ik ben heel trots hoe deze jon-

ge ploeg heeft gezwommen van-
middag. We hebben een jeugd-
team waar veel ontwikkeling in 
zit!”

Sarah en Max Bos.

(Bijna) een kwart eeuw teammanager van HBC 1
Heemstede - Rut Assendelft 
(1949) stopt op donderdag 1 no-
vember na ruim 24 jaar als team-
manager van HBC Zondag Heren 
1. Ruim een kwart eeuw leidde hij 
het vlaggenschip van HBC Voet-
bal met promoties en degrada-
ties, diverse trainers en ander lief 
en leed. 

Rut zorgde er – samen met mede- 

teammanager Ruud Kroese – 
voor dat de spelers van de se-
lectie week in week uit optimaal 
werden gefaciliteerd met scho-
ne kleding, de beste materialen, 
voedzame ontbijtjes en van alles 
en nog wat.
Kortom, al zijn werkzaamheden 
stonden in het teken om de spe-
lers van alle gemakken te voor-
zien, zodat zij zich alleen maar 

hoeven te focussen op de com-
petitie- en bekerwedstrijden.
Reden voor het bestuur van HBC 
Voetbal en de huidige spelers van 
de selectie om Assendelft zon-
dag na a�oop van de (gewon-
nen) competitiewedstrijd tegen 
Diemen sv 1 in het zonnetje te 
zetten. Tevens was dat de laatste 
thuiswedstrijd waar Rut als team-
manager op de bank fungeerde, 

ditmaal ge�ankeerd door klein-
zoon Ralph die deze wedstrijd 
ook nog eens junior van de week 
was en de o�ciële aftrap mocht 
verrichten. 
Rut blijft voor de Stichting HBC 
Sportpark hand- en spandiensten 
verlenen, dus helemaal weg is hij 
(gelukkig) niet.

Rut met kleinzoon Ralph.

Huwelijken:
11-10-2018: Leendert M.Geluk & Maria K.van Bloois 

19-10-2018: Hendrikus P. van Maurik &  Monique.H.M. Reijnen

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

‘De Sneeuwgeest’, 10-jarige Lynn schrijft haar eerste boek
Heemstede - Lynn Sto�ers zit in 
groep 7 van basisschool De Ark 
in Heemstede. Schrijven en to-
neelspelen zijn haar passies. Haar 
droom was om ooit haar eigen 
boek in de boekenkast te hebben 
staan. 
Lynn was vanaf de kleutertijd al 
actief met schrijven. In groep 5 
werd door de school een type-
cursus aangeboden en na het be-
halen hiervan begon Lynn een 
verhaal te schrijven, dat na bij-
na een jaar werk, resulteerde in 
een boek. Haar moeder stuurde 
het script als verrassing naar uit-
geverij Boekscout en die wilde 
het graag uitgeven. Na een lang 

proces verscheen afgelopen vrij-
dag het eerste boek van Lynn, ‘De 
Sneeuwgeest’. Omdat deze bij-
zondere dag nog in de Kinder-
boekenweek viel, ontstond het 
idee er een feestelijk moment van 
te maken. De directeur van de 
school, Suzanne Confurius, werd 
gevraagd of zij het eerste exem-
plaar aan Lynn wilde uitreiken. 
Het was tenslotte mede dank-
zij de typecursus op school, dat 
Lynn ooit aan haar boek was be-
gonnen. Suzanne was zeer ver-
eerd en wilde graag meewerken. 
Afgelopen vrijdag, tijdens de af-
sluiting van de Kinderboeken-
week op school, is in het bijzijn 

van alle leerlingen het boek ont-
huld. De droom van Lynn was uit-
gekomen! 
‘De Sneeuwgeest’ gaat over Lot-
te die op skivakantie gaat. Samen 
met nog twee kinderen uit haar 
skiklas skiet ze na de les naar het 
dal maar de drie kinderen komen 
daar nooit aan. Waar zijn ze ge-
bleven en heeft dit te maken met 
de eerder verdwenen kinderen in 
het dorp? 

Ben jij benieuwd naar het boek 
van Lynn? Kijk dan op www.boek-
scout.nl. De Sneeuwgeest is via 
de uitgeverij te koop of te bestel-
len via de boekwinkel. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Fresialaan 6, het plaatsen van een dakkapel 

op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336924, ontvangen 9 oktober 2018

- Linge 20, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336945, ontvangen 9 oktober 2018

- Maaslaan 28, het plaatsen van een dakkapel 
op het voor- en achtergeveldakvlak, 
wabonummer 337439 , ontvangen 10 
oktober 2018

- Meer en Boslaan 15, het plaatsen van een 
dakkapel op het zijgeveldakvlak en vergroten 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 
336785, ontvangen 9 oktober 2018

- Vanaf Torenlaan tot Herenweg, het 

aanleggen van een transportleiding 
voor drinkwater, wabonummer 337563, 
ontvangen 11 oktober 2018

- Havenstraat 49, het plaatsen van een 
elektrabuitenkast tegen de achtergevel t.b.v. 
de zonnestroominstallatie , wabonummer 
329459, ontvangen 14 september 
2018, We hebben de aanvraag niet in 
behandeling genomen omdat het bouwen 
vergunningvrij is.

- Vondelkade 42, constructieve wijziging, 
wijzigen voorgevel en plaatsen dakterras 
op verdieping, wabonummer 337124, 
ontvangen 9 oktober 2018

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

Verleende omgevingsvergunningen
- Heemsteedse Dreef 122, het plaatsen 

van een berging, wabonummer 334876, 
verzonden 18 oktober 2018

- Herenweg 67, het intern aanpassen van een 
woning en het plaatsen van een berging 
met overkapping, wabonummer 323160, 
verzonden 18 oktober 2018

- Meindert Hobbemastraat 33, het 
doorbreken van muren, wabonummer 
332726, verzonden 18 oktober 2018

- Zandvoortselaan 53, het vervangen van 
een vast raam door openslaande deuren, 
wabonummer 334552, verzonden 18 
oktober 2018

- Zeelandlaan 13, het uitbreiden van 

de woning d.m.v. een dakopbouw, 
wabonummer 328412 , verzonden 18 
oktober 2018

- Sportparklaan 3, brandveilig gebruik 
voor het plaatsen van 2 klaslokalen aan 
de achterzijde van de school op het 
schoolplein, wabonummer 319081, 
verzonden 22 oktober 2018. Een 
beroepschrift moet uiterlijk 6 december 
2018 worden ingediend.

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




