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Kunstlijn door jong en oud beleefd

Foto: Ton van den Brink.
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4 stuks

HBC wel maar VEW en HFC
Heemstede geen kunstgras BESTRATINGEN!
Stukadoorswerk!
Heemstede - Het plan van wethouders Sjaak Struijf (PvdA)
zag er solide uit. Zowel HBC als de beide verenigingen HFC
Heemstede en VEW, konden hun eerste kunstgrasveld krijgen.De gemeenteraad stak hier, tijdens de maandelijkse
vergadering, een stokje voor. Waar het veld voor HBC, dat een
eigen locatie heeft aan de Cruquiusweg, slechts een hamerstuk bleek, was de strijd rond het veld op het sportcomplex
Groenendaal een punt van discussie.
De meerderheid in de raad wenste niet mee te werken aan een
investering op dit moment. Eerst
wilde zij uitgezocht hebben of de
huidige indeling van het complex wel de meest geschikte is.
Een meerderheid in de raad wil
dat alle betrokken verenigingen
rond de tafel gaan en hun wensen, kansen en mogelijkheden
voor de toekomst gaan bepalen.
Eerst na uitkomst van dit overleg
zal de raad beslissen of en zo ja
waar het kunstgras wordt aangelegd. Dit zal pas in het voorjaar van 2009 haar beslag krijgen. Gezien het geringe aantal
aanbieders van kunstgrasvelden
is het de vraag of in de zomer
van 2009 kan worden begonnen
met de aanleg. Als dat niet lukt,
zal VEW en HFC Heemstede nog
tot 2010 moeten wachten. De

verslagenheid bij twee verenigingen is groot. Zij trainen en
spelen nu op een kwalitatief onvoldoende veld en vrezen dat er
veel wedstrijden niet door kunnen gaan, wegens de slechte
conditie van het veld. Enige jaren
terug diende deze verenigingen
te verhuizen van hun vertrouwde
complex nabij het Oude Slot om
plaats te maken voor een beeldentuin en parkeerterrein. De
gemeente lokte de verenigingen
met de bouw van een nieuw onderkomen naar het sportcomplex. Voor een bedrag rond de
300.000 euro werd er een Wetra
veld aangelegd, dat in de praktijk dus niet blijkt te voldoen. De
spoedige vervanging van dit veld
staat nu dus op de tocht.
Alliance, grootgebruiker op het
complex, lonkt naar een extra

veld. RCH zal willen behouden
wat zij heeft en de clubs VEW/
HFC Heemstede zijn gelukkig
op hun huidige locatie. Dit geldt
ook voor de Honk- en Softballers
van RCH. Of het gesprek tussen
de verenigingen iets oplevert is
maar de vraag. Volgens wethouder Struijf hoeft de aanleg van
het kunstgrasveld geen belemmering te zijn om in de toekomst
alsnog een andere indeling op
het sportpark te realiseren. Het
op papier schuiven met velden
leverde geen betere indeling op.
Een of meer velden van RCH zou
op termijn beschikbaar kunnen
worden gesteld aan Alliance.
De twee van de drie collegepartijen CDA en VVD stemden tegen
het plan om nu geld uit te trekken voor het nieuwe veld. D66,
PvdA, GL en HBB stemde voor
het voorstel van de wethouder.
Helaas ontbrak raadslid Beekman van de PvdA en ook Prins
van Nieuwe Heemstede was niet
aanwezig. Als zij wel aanwezig waren geweest, dan had het
voorstel van de wethouder het
mogelijk wel gehaald.
Eric van Westerloo

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
Wim Kuijk keurslager
J. van Goyenstr. 24
tel. 528 90 00

Mike van Lienden
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wie zoet is
krijgt lekkers

w w w. j r s m a ke l a a r s. n l

Jong en oud bezocht
nieuwsgierig diverse locaties. Terwijl de één schilderkunst in zijn hart sluit,
houdt de ander van beeldhouwkunst. Er zijn liefhebbers van strakke, abstracte
voorstellingen en uiteraard
heb je de fans van romantische landschappen. Precies gelijkende portretten
en prachtige stillevens.
Zoveel om te zien, zoveel
om van te genieten! Volgend jaar weer een Kunstlijn. Wellicht is deze jonge
dame dan een van de exposanten?!

Haarlem • Heemstede • Bloemendaal

Heemstede – In Heemstede en Bennebroek mocht
de manifestatie Kunstlijn
op veel bezoekers rekenen.
Galerieën, kunstenaars die
vanuit huis werken, kunst
in het raadhuis en in andere expositieruimten...



Tips voor de redactie?
Bel 0297-368671 of mail:
redactie@heemsteder.nl
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Verschijnt woensdag

Streeknieuwsweekblad 5

Dier van de week
Oproep
Heemsteedse
uitgeverijen
Heemstede - In de jaren vijftig en zestig verschenen diverse
eenvoudige kinderboeken, uitgegeven door uitgeverijen met
namen als Jeugdland in Heemstede, Jongland in Heemstede, Wonderland in Haarlem. De
boeken werden onder meer verkocht bij de Hema. Voor een te
schrijven artikel zou Richard van
Schoonderwoerd graag in contact willen komen met mensen
die hem meer over de uitgeverijen en de boeken zouden kunnen vertellen. Tel. 071-5610052,
rvanschoonderwoerd@hetnet.nl

Regio - Een poes met een knap koppie
en een pittige kijk op het leven. Deze prinses weet wel wat ze wil... een lekker bedje, een overheerlijk hapje, hier en daar een
knuffel en een troontje in de tuin! Kimberly is een leuke levendige poes van een jaar
of 3. Niet altijd even lief tegen andere katten, maar dat gaat steeds beter. Af en toe
deelt ze haar soortgenoten nog wel eens
een pets uit, maar over het algemeen mag
iedereen rustig passeren! Omdat ze duidelijk aangeeft wat ze wel prettig vindt en
wat niet, zijn kleine kinderen in haar omgeving misschien niet een heel goed plan. Wat
oudere kinderen die begrijpen dat er ook
momenten van rust nodig zijn, zullen geen
probleem zijn. Zoals al aangegeven zoekt
ze een huis met een tuin! Kom kennis maken met Kimberly en al haar ‘vrienden’ in
het asiel aan de Keesomstraat 5. Open van
maandag tot en met zaterdag tussen 11.00
en 16.00 tel 023-5713888 of kijk even op
www.dierentehuiskennemerland.nl
(Tekst aangeleverd door Dierentehuis Kennemerland).

INGEZONDEN

Persoonlijke voorwerpen van
grafje weggenomen
Tot mijn grote verdriet is mijn jongste dochter overleden. Zij heeft
een grafje op de mooie en goed onderhouden begraafplaats aan
de Herfstlaan in Heemstede. Een plek die ons rust geeft.
Helaas bleek zondag 2 november jl. dat zowel een Teletubbie als
een vogelvoederhuisje van haar grafje waren verdwenen. Ik kan
alleen maar hopen dat een paar onwetende kinderen dat heeft
gedaan, maar wil wel via deze weg laten weten hoeveel pijn dat
doet. De Teletubbie heeft een goede vriend van ons voor haar
meegenomen bij haar begrafenis. Het voerhuisje voor de vogels
hebben wij met zorg voor haar uitgezocht; het heeft er nog geen
twee weken mogen hangen.
Voor ons heeft haar grafje veel betekenis, ook de dingen die er
staan. Voor ons zit er een verhaal achter. Ik hoop dat degene die
dit heeft gedaan, dit leest en zich realiseert dat dergelijke dingen weghalen, voor ons meer is dan ‘zomaar iets weghalen’. Het
doet echt pijn.
Namens mijn gezin, Liesbeth Alblas.

Bennebroek en Heemstede
samen naar de kerk
Bennebroek - Zondag 9 november zal in de Protestantse kerk ‘het Trefpunt’ een gezamenlijke viering plaatsvinden
met de protestantse gemeente
uit Heemstede. De beide kerkelijke gemeenten werken al enige jaren op verschillend gebied
samen, zo is er bijvoorbeeld een
gezamenlijk kerkblad ‘ Wegwijzer’. Enige malen per jaar komt
men ook bij elkaar ‘kerken’, zoals a.s. zondag 9 november!
De predikanten ds. Arie Molendijk en ds. Jolien Nak zullen in

deze dienst voorgaan.
Jong en oud zijn van harte uitgenodigd om te komen luisteren, zingen en bidden. De dienst
begint om 10.00 uur en na afloop kan men koffiedrinken in
de Ontmoetingsruimte. Voor de
kleinsten is er opvang bij ‘Kom
in de kring’.
U vindt het Trefpunt aan het
Akonietenplein in Bennebroek
Voor meer informatie:
www.protestantsegemeentebennebroek.nl of
www.kerkpleinheemstede.nl

van 1930
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Kerkbollenveiling H. Bavo
op vrijdag 14 november
Heemstede - Al 132 jaar wordt
het onderhoud van de St. Bavokerk aan de Herenweg mede
betaald door de opbrengst van
de kerkbollenveiling. Een traditie
die gelukkig in deze tijd standhoudt dankzij de inbreng van
de locale middenstand die hiervoor spullen aanlevert die ieder
jaar weer een verrassing opleveren. Parochianen brengen ook
spullen in. Spullen die overbodig zijn geworden om wat voor
reden ook, maar nog een flinke
waarde hebben voor een ander.
Die spullen zijn juist leuk voor
de veilingmeesters die er alles
aan zullen doen om weer een
beste prijs te krijgen voor het
Goede Doel! Vorig jaar heeft
de kerkbollenveiling een halve
bliksemafleiding
opgebracht. Dit jaar wordt die helemaal betaald van de opbrengst,
daar zorgen we met zijn allen voor. Dus echt goede, leu-

ke spullen inleveren bij Tons
van Meerten in de Zomerlaan
17B. Op de website van de Bavo
Parochie, www.hbavo-heemstede.nl staan voor het eerst artikelen die vooraf uw aandacht verdienen. Bijzonder antiek en keramiek voor de nieuwsgierigen
onder u. Kijk maar vast even.
Kinderen gaan op 14 november
het goeie voorbeeld geven. Die
hebben om 19.00 uur hun eigen
kinderkerkbollenveiling met hun
eigen ingebrachte spullen. Vorig jaar voorzichtig begonnen,
nu gaan ze voor echt meedoen
en willen daarmee de top van
de bliksemafleiding voor hun
rekening nemen. Ouderen zijn
welkom vanaf 20.00 uur en de
veiling begint om 20.15. Op de
132ste kerkbollenveiling in de
Luifel aan de Herenweg 96 op
vrijdag 14 november is iedereen
van harte welkom!
Ton van den Brink

PvdA wil vinger aan de pols
verkeerskwesties
Heemstede – Het verkeer wordt
overal steeds drukker. In Heemstede is dit niet anders. De PvdA
zegt in haar nieuwsbrief van eind
oktober dat het bestaande wegennet in de regio veel efficiënter
benut moet worden. Ook wil de
partij de vinger beter aan de pols
houden bij lange termijn ontwikkelingen. Het college heeft toegezegd meer verslag uit te bren-

gen als het gaat om activiteiten
op gebied van verkeer. CDA en
VVD zouden graag zien dat de
provincie aangespoord wordt
om een nieuwe weg te realiseren in Zuid-Holland en de PvdA
zou hier wel vaart achter willen
zetten. Een vrijblijvende oproep is
niet voldoende, zo schrijft de partij, als het gaat om verkeersknelpunten op te lossen.

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
internet www.heemsteder.nl
druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
e-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
uitgave van:
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede
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Kunstlijn door heel Heemstede

Heemstede – De stad Haarlem mag dan uitgeroepen zijn
tot Kunststad 2008, Heemstede
is al jaren het kunstdorp zonder
enige toevoeging. Pure kunst op
vele locaties door het hele dorp.
De kunstlijn begon vrijdagavond
in de raadhuis waar wethouder
Sjaak Struiff, geruggensteund
door een schilderij van Fernande
Laas Daniels van de Dalai Lama,
Haarlem even terugzette met de
mededeling dat het wellicht typisch Heemstede is om vooruit te
lopen op de officiële opening die
in Haarlem zou moeten plaatsvinden. Dit is niet nieuw. Het gebeurde al sinds Adriaan Pauw en
het gemeentebestuur van Haarlem onenigheid hadden over
bieraccijns in de Haarlemmerhout. Hij wees op de vele kunstobjecten die in de raadzaal waren
opgesteld of opgehangen. Vrijwel
alle beeldende kunstenaars die
aan de kunstlijn meedoen, waren
met inzendingen hier te vinden.
Daarmee werd de expositie in de
burgerzaal een mooi vertrekpunt
voor een bezoek aan de vele ate-

liers. De wethouder vindt het belangrijk dat kunst en cultuur een
plaats midden in de samenleving heeft en niet is weggestopt
in achterafzaaltjes, waar slechts
een kleine groep mensen de weg
naar weten te vinden. Kunst gaat
immers over verwondering. Het
onverwachte, het verrassende effect speelt een grote rol om verwondering te creëren.
Een toevallige confrontatie met
een kunstuiting heeft vaker meer
impact dan een voorbereid bewust bezoek aan een museum.
De kunstlijn in Heemstede is
laagdrempelig en heeft dat onverwachte element in zich. De
wethouder liep in verkorte versie
de wandelroute langs de kunstobjecten die in de burgerzaal.
Een expositie die was samengesteld door Karola Veldkamp en
Albert Röllich, met ondersteuning van Coen Siegrest van de
gemeente. Zaterdag en vooral op
de mooie zonnige zondag was
het gezellig druk in de vele ateliers van noord naar zuid.
Ton van den Brink

Bij Annemieke Couzy mogen schilderijen bekoren.

Luisteren naar de uitleg van de Kunstlijn 2008.

Henk Koelemeijer met nieuw project voor behang voor kinderen, dat straks een pretpark oplevert voor gehandicapte kinderen als Thijmen.

Jonge beeldhouwers
Heemstede - Het afgelopen weekend werd de manifestatie
Kunstlijn gehouden. In de oude Meelfabriek aan de Glipperweg was het deze dagen een drukte van belang.
Bezoekers konden schilderijen, etsen, keramisch werk en
beeldhouwwerken bewonderen. Ook de lijstenmaker had
zijn deuren geopend. Dat je niet jong genoeg met kunst kunt
kennis maken blijkt wel uit de foto. De kinderen konden zelf
aan de slag met een aantrekkelijke kinderactiviteit.

Wethouder Sjaak Struijf geruggensteund door de Dalai Lama.
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Postcodeloterij-ijs in Heemstede
Heemstede - De Postcode Loterij IJsprijs is gevallen in Heemstede. Alle deelnemers, waarvan het lotnummer begint met
wijkcode 2102, winnen een ijsbeker. In één keer wint een hele
wijk een ijsje! Iedereen die meespeelt, in de trekking van september, wint met elk deelnemend lot een beker Ben & Jerry’s ijs. Het gaat in dit geval om
1.515 loten.
Alle winnaars met wijkcode 2102
kunnen hun prijs ophalen van
zaterdag 1 november tot en met
zondag 16 november bij Plus
Heemstede aan de Jan van Goyenstraat 21-23 in Heemstede.
De goede doelen winnen
Vijftig procent van elk meespelend lot in de Nationale Postco-

de Loterij is bestemd voor het
goede doel. Dat is in de winnende postcode in de maand september alleen al een bedrag van
ruim 6.818 euro. Dankzij 2,4 miljoen deelnemers aan de Postcode Loterij is er in 2007 een recordbedrag van 225 miljoen euro verdeeld over 56 goededoelenorganisaties. Deze organisaties zijn werkzaam op het gebied
van mens en natuur. Ook Ben &
Jerry’s laat al jarenlang een sociaal gezicht zien door continu
initiatieven te ontwikkelen om
de wereld te verbeteren. Zoals
bijvoorbeeld het Climate Change College dat door Ben & Jerry’s en het Wereld Natuur Fonds
is opgericht. Jonge mensen worden daar opgeleid tot Climate
Ambassadeurs.

Dichtstorten
Heemstede – Al een kwartier
voordat de Fietsenbond Heemstede begon met haar fietsverlichtingsactie stonden er zaterdagochtend mensen te wachten
bij de ING Bank op de Binnenweg. Ieder jaar als het vroeger
donker wordt en fietsverlichting
echt nodig is, kijken leden van
de Fietsenbond de verlichting
na. Lukt het de goedwillende
sleutelaars niet om de draadjes
weer juist te verbinden of iets
aan de massa te koppelen en
dus geen licht zien, dan kunnen
ze voor kleine reparaties terecht
bij de mobiele werkplaats van
Mobike die alleen materiaalkosten in rekening brengt. Logisch
dus dat veel mensen het geduld opbrachten om te wachten op de reparatie van vóór- en
achterlicht. Om twaalf uur kwam

verkeerswethouder Christa Kuiper even een kijkje nemen of het
allemaal wel lukte. Eelco Langerijs, secretaris van de Fietsenbond Heemstede, had het druk.
Negen wachtenden voor u!

Kortingsbon in De Heemsteder
De politie zal de komende periode strenger gaan controleren op
deugdelijke fietsverlichting. Losse lampjes mogen nu ook. Verlichting mag ook op de borst en
rug gedragen worden. Maar de
lampjes mogen niet knipperen.
Er is nog veel rotzooi te koop,
maar gelukkig hebben de fietsspeciaalzaken hele goeie lampjes die werken op batterijen.
Heeft u zaterdag de actie gemist
en wilt u toch uw fietsverlichting
na laten kijken, dan kunt u bij
onderstaande fietsspecialisten

terecht om de verlichting te laten repareren. In de Heemsteder
van 29 oktober vindt u op een
van de pagina`s van het nieuws
van de gemeente, “HeemstedeNieuws” een kortingsbon van
5 euro. Bikes4Kids in de Raadhuisstraat 6, Joop Hart&Zoon
op de Zandvoortselaan 34, Nevil
Schenk in de Jan van Goyenstraat 2 en in de Stationsrijwielstalling Roemer Visscherplein
10 kunt u met de bon terecht om
vakkundig de reparatie uit te laten voeren. De bon blijft geldig
tot 8 november 2008. Voor meer
informatie over de Fietsenbond
Heemstede kunt u terecht bij
Eelco Langerijs, tel: 023 5282922
of 020 6349415. U kunt ook informatie vinden op de website:
www.fietsenbond.nl/verlichting
Ton van den Brink

Loes den Hollander signeert bij De Pijp
Heemstede - Zaterdag 8 November van 15.00 tot 16.00 uur zal
Loes den Hollander haar nieuwste boek Dwaalspoor signeren
bij kantoorboekhandel De Pijp aan de Raadhuisstraat 30 in
Heemstede. Dwaalspoor is Loes den Hollanders vijfde thriller.
Dwaalspoor
Het huwelijk van Rob en Lilian
lijkt stabiel. Toch is er iets mis.
Grandioos mis. Lilian staat op het
punt om haar geluk in een andere richting te zoeken, als Rob
wordt vermoord. Ze blijft achter
met tegengestelde gevoelens en
met de onbehaaglijke gedachte dat er meer aan de hand is
dan ze kan overzien. Ze heeft redenen genoeg om verschillende mensen uit haar omgeving
te wantrouwen, zelfs haar eigen
zoon. Als er een tweede dode
valt, rijst de vraag of de moorden
iets met elkaar te maken hebben. Lilian trekt haar conclusies
en is ervan overtuigd dat ze haar
leven weer kan oppakken. Totdat
ze iets ontdekt waardoor ze haar

mening drastisch moet herzien
en haar veiligheid niet meer vanzelfsprekend is.
Auteur
Loes den Hollander richtte haar
aandacht jarenlang op haar carrière in de gezondheidszorg en
beschouwde schrijven daarbij
als een manier om haar gedachten en ervaringen een plaats te
geven. Toen ze in 2006 haar carrière als directeur van een gezondheidszorginstellingen beëindigde, ging ze serieus op
zoek naar een uitgever voor Vrijdag, haar eerste literaire thriller en vond Karakter Uitgevers.
Nadat Vrijdag in november 2006
verscheen volgden Zwanenzang
in maart en Naaktportret in ok-

tober 2007 en Broeinest in mei
2008. Tegenwoordig is schrijven
haar voornaamste bezigheid.
Nieuwsgierig geworden of een
trouwe fan? Zaterdag 8 November signeert Loes den Hollander
haar boeken voor alle belangstellenden bij kantoorboekhandel De Pijp aan de Raahuisstraat
30 in Heemstede, 023-5287562.

Hieronder een bijdrage van Henk Schrijvers.

Crisis

Als een dief in de nacht
komt totaal overwacht
de crisis
maakt sneller dan wijze lessen
een eind aan tal van excessen
het motto ‘zo safe als de bank’
krijgt een sinistere klank
maar al is veel verloederd
bedenk dan dat angst verbroedert

Computerles voor kids:
leerzaam en leuk
Heemstede - Met het ‘nieuwe’
computerprogramma Windows
Vista kun je van alles doen: brieven schrijven, werkstukken maken, uitnodigingen ontwerpen
en spelletjes doen. Op deze cursus Werken met Windows Vista
leren de kinderen de basiskennis maar ook bijvoorbeeld het
opzoeken van informatie voor
de werkstukken op internet. De
cursus van 10 lessen door Jeannette Thesing zijn op dinsdagen
van 16.30-17.30 uur bij Casca in
de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Startdatum is dinsdag 18
november. Kosten: 45,00 euro.
Aanmelden kan van maandag
t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur:
telefoon 023-548 38 28 kies 1. Of
via: www.casca.nl.

Foto: Geek Zwetsloot.

Fietsenbond houdt fietslichtactie

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. De naam
dichtstorten betekent eigenlijk ´storten op dichten´. Wilt u ook
een eigen gedicht in de Heemsteder publiceren, dan kunt u
dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. Per post kan ook:
de Heemsteder, Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer. Liefst niet
te lang, omdat er niet altijd genoeg ruimte is. Inzendingen van
foto´s kunnen niet worden geplaatst.

Gelderlandlaan-man stierf natuurlijke dood
Heemstede - De man die woensdag 29 oktober door de politie in een
woning aan de Gelderlandlaan levenloos werd aangetroffen, blijkt een
natuurlijke dood te zijn gestorven. Sectie heeft dit uitgewezen.
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Hulp voor ondervoede kinderen

Kledinginzameling voor Congo
Bennebroek - Op vrijdag 7 november van 18.30-20.00 uur en
zaterdag 8 november van 9.0012.00 uur vindt in Bennebroek
de kledinginzamelingsactie van
Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood plaats. U kunt dan
uw goede, nog draagbare kleding, schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken afgeven bij Kerkcentrum ’t Jagershuis aan de Binnenweg nr. 69.

Muziek in Bennebroek
Bennebroek - Voor het eerst in
Bennebroek op vrijdag 14 november: Het Allegra Kwartet, met Rosanne Philippens en Nadia Frissen, viool; Hannah Strijbos, altviool; Lidy Blijdorp, cello. Zij treden op in de kerk op het Akonietenplein 1. Aanvang: 20.15 uur.
Op het programma staan werken
van Mendelssohn (Strijkkwartet
nr.2 op.13), Sjostakovitsj (Strijkkwartet nr.9 op.117) en Schubert
(Strijkkwartet nr.13 op.29 (‘Rosamunde’).
Het Allegra Kwartet ontstond in
januari 2005 uit de strijkersgroep
De Fancy Fiddlers o.l.v. Coosje Wijzenbeek. In 2005 won het
kwartet de tweede prijs op het internationale Charles Hennenconcours in Heerlen. In 2006 werd
het kwartet toegelaten tot de Nederlandse Strijkkwartet Academie. Het kwartet kreeg masterclasses van o.a. Richard Young
(Vermeer Kwartet), Isabel Charisius (Alban Berg Kwartet), Thomas Brandis (Brandis Kwartet)
en Nicolaj Znaider. In augustus
2006 concerteerde het viertal op
het grachtenfestival te Amsterdam, in september 2007 speelden ze in de Kleine Zaal van het
Concertgebouw te Amsterdam.
Nadia Frissen (1987) begon met
vioolspelen bij Simone van Gladbeek en Mathias Amkreutz. Op
haar 14e vervolgde ze haar studie bij Coosje Wijzenbeek. Daarna studeerde ze bij Theodora Geraets en sinds 2007 bij Ilona Sie
Dhian Ho. Nadia heeft deelgenomen aan verschillende kamermuziekcursussen o.a. het “Orlando Festival” en “Austrian Master
Classes”, waar ze in 2004 als beste deelnemer werd uitgekozen

om te concerteren in Italië (Verona) en Duitsland.
Rosanne Philippens (1986) studeerde bij Coosje Wijzenbeek
vanaf haar elfde jaar en vervolgde haar opleiding bij Vera Beths.
Rosanne behaalde verschillende
prijzen, o.a. bij het Interprovinciaal Concours voor Jong Talent
en bij het Prinses Christina Concours. Ze volgde masterclasses
bij Vera Beths, Herman Krebbers
en Emmy Verhey.
Hannah Strijbos (1989) studeerde van haar 9de tot haar 18de
jaar bij Coosje Wijzenbeek. Vanaf 2007 studeert ze bij altvioliste Marjolein Dispa. Hannah behaalde verschillende prijzen, o.a.
bij het Interprovinciaal Concours
voor Jong Talent en de Iordens
Viooldagen. Als soliste trad Hannah in diverse concerten op.
Lidy Blijdorp (1986) studeert sinds
haar 11de bij Monique Bartels.
Vanaf 2007 studeert ze tevens
aan het Conservatoire Súperieur
in Parijs bij Michel Strauss. Lidy
volgde masterclasses bij o.a. Pieter Wispelweij, Dmitri Ferschtman, Vladimir Perlin en Richard
Aaron. Zij behaalde meerdere
prijzen, o.a. bij het Prinses Christina Concours en het Nationaal
Concours voor Jong Talent.
Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij boekhandel Bruna, Zwarteweg 24 (tel. 023 584 5830),
Otja Harpcenter, Bennebroekerlaan 35a (tel. 023 584 9003) en
aan de balie van het Gemeentehuis Bennebroek. Zie ook voor
informatie www.muziekinbennebroek.nl.

Afgelopen jaar vierde Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood
haar 40-jarig bestaan! Het is één
van de oudste charitatieve kledinginzamelaars van Nederland.
Bij de kledinginzameling wordt
Sam’s Kledingactie ondersteund
door ruim 1.000 vrijwilligers. De
opbrengst van de ingezamelde

kleding komt ten goede aan de
noodhulpprojecten van Cordaid
Mensen in Nood.
Ook in 2008 gaat het grootste
deel van de opbrengst naar een
voedselzekerheidsprogramma
in Oost-Congo. Enerzijds helpt
onze lokale partnerorganisatie mensen die door oorlog een
nieuw bestaan moeten opbouwen om zelf voedsel te genereren. Anderzijds wordt binnen dit
programma de ondervoeding,
met name bij kinderen, structureel aangepakt. Met circa 15
zakken kleding kan een ondervoed kind worden geholpen en
ontvangt de familie een maand
lang eten!
Daarnaast steunt Sam’s Kledingactie momenteel ook projecten dichter bij huis. Het pro-

ject ‘Mode met een Missie’ helpt
dak- en thuisloze vrouwen in Nederland. Binnen dit project wordt
met tweedehands kleding een
eigen modelijn gecreëerd en op
de markt gebracht. De vrouwen
krijgen zo een zinvolle dagbesteding en hun gevoel voor eigenwaarde wordt gestimuleerd.
Voor meer informatie over Sam’s
Kledingactie voor Mensen in
Nood en de gesteunde projecten
kunt u kijken op www.samskledingactie.nl of bellen naar 073687 1060.

Allerlaatste tentoonstelling in
zelfstandige gemeente Bennebroek
Bennebroek - Op 31 oktober
1983, dus vijfentwintig jaar geleden werd, overeenkomstig een
daaraan voorafgaand besluit
van de gemeenteraad van Bennebroek, door de toenmalige
wethouder Zwetsloot de ambtelijke “Werkgroep Tentoonstellingen” feestelijk geïnstalleerd.
Zij kreeg de opdracht mee om
het raadhuis een plaats te geven in het regionale en culturele
leven, daarin tentoonstellingen
te organiseren en de gemeente te adviseren bij de aankoop
en plaatsing van kunstwerken in
het dorp.
Door een keur aan kunstminnende vrijwilligers is 25 jaar lang
aan deze opdracht voldaan. Adviezen werden uitgebracht, beelden geplaatst en onthuld, maar
de meeste aandacht werd opgeëist door het maandelijks inrichten van een tentoonstelling in
het gemeentehuis. Daartoe werden kunstenaars uitgenodigd,
maar veel vaker werden kunstenaars die hun belangstelling
kenbaar maakten, bezocht om
hun werk in ogenschouw te nemen en te kijken of het in aanmerking komen kon om in een
publieke ruimte te worden tentoongesteld. Had het werk voldoende kwaliteit dan werden de
exposanten op de ‘jaarkalender’ geplaatst. Een maand voor
de aanvang van de geplande expositie werd er contact met hen
opgenomen en een draaiboek
gemaakt.
Daarna hielpen de leden van de
Werkgroep bij de inrichting, gaven zij aanwijzingen voor een
feestelijke opening en verrichtten daarbij hand- en spandiensten voor de genodigden. Daarna staken zij de helpende hand
ook weer uit wanneer vier weken later de geëxposeerde werken, al of niet verkocht, naar de

ateliers waar zij waren ontstaan,
teruggebracht moesten worden.
Ook scholen exposeerden soms
het creatieve werk van leerlingen en de laatste tien jaar was
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis de expositie van eigen
werk van cursisten van het Creatief Centrum. Een enkele keer
werd geassisteerd bij de inrichting van een tentoonstelling van
een plaatselijke vereniging, een
kerk of andere instelling die, ter
opluistering van een feestelijk
evenement, interessante attributen of zaken uit het historisch
archief wilde laten zien.
Zo zijn aquarellen, olie- en acrylverfschilderijen, foto’s, keramiek
en sieraden van tal van veelal
amateur-kunstenaars uit Bennebroek en nabije omgeving getoond aan dorpsgenoten die de
geboorte van hun kind kwamen
aangeven, een paspoort wilden
vernieuwen of bij de balie van
gemeentewerken hun verbouwingsplannen kwamen toelichten. De met veel overgave gemaakte en expressieve objecten
brachten op de gezichten van
menige bezoeker (waaronder
ook toeristen) een ontspannen
glimlach teweeg. Maar de steeds
wisselende en kleurrijke exposities vrolijkten ook de werkomgeving op van de daar werkende
ambtenaren, zo werd de werkgroep menigmaal verzekerd.
De eerste vijftien jaar kreeg de
werkgroep enige subsidie van
de gemeente. Toen deze ingetrokken werd, bleken voldoende vrijwilligers gemotiveerd te
zijn om het werk voort te zetten,
samen met de welwillende medewerking van de bodes en het
baliepersoneel van het gemeentehuis.
Even zag het er dit jaar naar uit
dat met het opgaan van de gemeente in het grotere geheel

van Bloemendaal een eind zou
komen aan de activiteiten van
wat intussen de “Stichting Tentoonstellingen Bennebroek” was
gaan heten. Daarom ontstond
een paar maanden geleden het
plan om bij de vijfentwintigste
verjaardag van de stichting en bij
wijze van afscheid van de zelfstandigheid van de gemeente
een tentoonstelling te organiseren van eigen werk van de leden
van het stichtingsbestuur. Deze
zou ook nog eens mooi kunnen
aansluiten bij een daarop volgende en allerlaatste tentoonstelling binnen de zelfstandige
gemeente Bennebroek van werk
van (oud)ambtenaren en -politici van de gemeente. Nu blijkt
dat het gemeentehuis zijn loketfunctie voorlopig behoudt, kunnen we de tentoonstelling van de
stichting mogelijk interpreteren
als de overgang naar een nieuw
begin. Er wordt immers een klein
beetje op gerekend dat de nieuwe gemeenteraad van Bloemendaal na de fusie het voorstel van
de stichting om door te gaan, zal
toejuichen. De verwachting is
daarnaast dat veel bewoners van
Vogelenzang het raadhuis van
de vroegere gemeente Bennebroek na de fusie zullen weten te
vinden. Zo wordt vanaf 1 januari aanstaande aan meer mensen,
inclusief de nieuwe ‘bewoners’
van het raadhuis, de gelegenheid geboden om kennis te nemen van creatieve uitingen van
liefhebbers van de een of andere
vorm van praktische kunstbeoefening in de omgeving.
De opening van de tentoonstelling van werken van de leden van de Stichting vindt plaats
op woensdag 12 november om
20.00 uur door het vroegere lid
en bij velen bekende kunstenaar,
Bennebroeker in hart en nieren:
Jan Bok.
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Presentatie
Caran d’Ache bij JUUL

Erfgoedprojecten voor basisonderwijs

Huis te Manpad en Adriaan Pauw,
geschiedenis om de hoek
Heemstede – In het historische
pand “De Eerste Aanleg” werden donderdagmiddag twee
nieuwe erfgoedprojecten voor
het Heemsteeds basisonderwijs gepresenteerd. Voor groep
7 is Huis te Manpad ontwikkeld,
over het verleden en de betekenis van landgoederen in ZuidKennemerland en Huis te Manpad in het bijzonder. Dit project
is samengesteld door Huub Zenden en Leo van Noort, nu beiden gepensioneerd als directeuren van basisschool de Ark. Ze
konden het onderwijs niet loslaten en Huub Zenden gaf aan
dat hij in de loop der jaren heel
anders is gaan denken over historische fenomenen als het Huis
te Manpad en de Leidsevaart als
je die goed leert kennen. Om
die kennis draait het hele project. “Zo hee, ik wist niet dat er
in Heemstede zo een belangrijke
man heeft gewoond vroeger”?
Hanneke Prins, directeur Jacobaschool, stelde de inhoud van
het project Adriaan Pauw samen voor groep 8 en kreeg deze kreet als respons op de eer-

ste vertoning in de klas van de
bijbehorende CD. Hoe belangrijk die man was voor de ontwikkeling van Heemstede, het Oude Slot, de Vrede van Munster,
de Zandvaart en de Oude Kerk
waar hij begraven ligt. Ze bedankte vooral Hans Krol die alles van deze raadspensionaris
weet en als geschiedschrijver
van Heemstede grote bekendheid geniet.
Van Hans Krol kom je direct bij
de HVHB, de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek,
waar Anja Kroon, Marjo Berendsen de start van het project ondersteund hebben. Hanneke
Prins bedankte HVHB voorzitter Jaap Verschoor voor de samenwerking en voor de financiële ondersteuning die ook
kwam van de provincie NoordHolland. Want ook HVHB ziet
hoe belangrijk het is dat kinderen hun lokaal erfgoed leren
kennen en de geschiedenis direct in hun dagelijkse omgeving
aanwezig is. Leny `t Hooft zorgt
voor de rondleidingen in de Oude Kerk. Zit je op scouting, ken

je dan ook de ruïne? Wat doet
die pauw op de kerk in Bennebroek? Bijna alles is overigens te
vinden in boeken van de HVHB
die al veel boeken over de historie van Heemstede en Benenbroek heeft uitgegeven en
nog steeds doet. Cultureel erfgoed is overal om je heen, hoe
meer kennis hierover hoe leuker het wordt. Romée Jainet en
Emea van den Bos, beide leerlingen van de basisschool de Ark,
mochten de eerste exemplaren
van de erfgoedprojecten in ontvangst nemen en de historische
vereniging betaalde de limonade. Een deel van de kosten van
het project werd betaald uit de
erfenis van de Scouting groep
de Heemsteedse Trekkers, waar
Lies Visser tientallen jaren een
voortrekkersrol vervulde. Na het
opheffen van de scouting groep
door gebrek aan leiding, werd
het batig saldo gegeven aan de
historische vereniging met de
bepaling dat het bedoeld was
voor educatie van kinderen. Aldus geschiedde!
Ton van den Brink

Volgende week feest voor vrijwilligers
Heemstede - Donderdag 13
november is er feest in de Burgerzaal van het Raadhuis van
Heemstede. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van
de gemeente Heemstede, nodigt
vrijwilligers en verenigingen,

clubs en organisaties die met
vrijwilligers werken uit om van
17.00 uur tot ongeveer 19.30 uur
op feestelijke wijze stil te staan
bij al het vrijwilligerswerk dat in
en om Heemstede wordt verricht. Het feest is een blijk van

waardering voor het enthousiasme en de inzet van vrijwilligers.
Tijdens het feest zal de Vrijwilligersprijs van de gemeente
Heemstede 2008 worden uitgereikt. Het feest duurt van 17.0019.30 uur.

Heemstede - Op zaterdag 8
november zal er een presentatie plaatsvinden bij JUUL kidskado-kreatief op de Julianalaan
in Heemstede door een van de
grootste fabrikanten op het gebied van teken- en kleurproducten namelijk Caran d’Ache uit
Geneve, Zwitserland. De presentaties en demonstraties zullen vrijwel doorlopend plaatsvinden tussen 11.00 en 16.00uur.
Caran d’Ache zal laten zien dat
het product Neocolor II een
uniek aquarel krijt is dat door
geen enkele andere fabrikant in
de wereld wordt geproduceerd.

ties gepaard gaan met aantrekkelijke aanbiedingen. De toegang is gratis voor iedereen met
interesse in teken- en schildertechnieken en een artistieke instelling! Heeft u die niet dan is er
voldoende winkelplezier te beleven in deze leuke, kleurrijke winkel met gadgets en cadeaus.
JUUL kids-kado-kreatief is gevestigd op de Julianalaan nummer 3 te Heemstede en is goed
bereikbaar met openbaar vervoer
(bushalte
bibliotheek
Heemstede) of per auto. U kunt
gratis parkeren voor de deur en
anders op de grootste parkeer-

Neocolor II is uniek omdat het
aquarelleerbaar is met verschillende technieken die op deze
dag live gedemonstreerd en toegelicht worden.
Caran d’Ache is een wereldmerk
met een geheel eigen productie in Zwitserland conform de
hoogste Zwitserse normeringen.
Naast de onlangs gepresenteerde, professionele lijn kleurpotloden genaamd Luminance is Neocolor krijt een van de
topproducten uit het teken- en
schildersassortiment van JUUL.
Uiteraard zullen de demonstra-

plaats van Heemstede die op
loopafstand is gevestigd achter de Bibliotheek van Heemstede. Juul is inmiddels een bekende leverancier geworden van
cursisten van de Pauwehof en
onder meer Casca. Niet alleen
met krijt maar ook met papier,
acryl- en olieverf van Talens en
Winsor & Newton en een enorme verscheidenheid aan penselen. Kleurrijke producten die
veel plezier leveren in de donkere dagen van de herfst!
Voor meer informatie kijkt u op:
www.juul3.nl

Parapluutje in de natuur
Heemstede - Alleen en klein stond hij daar, prachtig en frêle tussen
de herfstbladeren in de waterleidingduinen. “Nooit eerder gezien”,
Aldus Corrien Visser. “Ik kan hem niet in de boeken terug vinden. Het
is net een parapluitje die je open en dicht kan klappen. Weet iemand
hoe dit zwammetje heet?” Reacties naar de Heemsteder: redactie@
heemsteder.nl of bel: 0297-368671.
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Harmonieus concert van twee harmonieën

Arti en St. Michaël samen
200 jaar
Heemstede – Als afsluiting van
hun 100 jarig jubileum gaf de
concertmeester Paul Verlaan
van harmonie Arti et Religioni
uit Alphen aan de Rijn zondag-

middag in de koepelzaal van Hageveld het jubileumstokje over
aan de eerste muzikale man van
Harmonie St. Michaël, John van
Breugel; St. Michaël bestaat komend jaar 100 jaar. Een feestelijk dubbelconcert dat de naam
meekreeg van een in muziekkringen bekende muziekterm.
Legato, het boogje op bladmuziek, dat aangeeft dat muzieknoten zo gespeeld worden dat
ze in elkaar overlopen, naadloos
aaneengelast klinken. Eerste hoboïste Elles de Koning legde dat
allemaal uit tijdens het concert,
waarbij de overeenkomsten tussen de beide harmonieën nog
duidelijker werden omdat beiden
dezelfde dirigent hebben, Gerhart Drijvers, een muzikale duizendpoot voor harmonieën, fanfares en brassbands. Arti speelde klassiek traditionele stukken
als La Forza del Destino van Verdi, Preludio Sinfonica van Puccini, Intermezzso uit Cavalleria
Rusticana. Prachtig klonken de
dissonanten in een medley van

Gershwins Porgy en Bess. Na de
pauze eenzelfde ogende harmonie maar nu St. Michaël, met totaal andere muziek. Modern en
prachtig in het gehoor liggend.
Een mooi koraal van Bert Appermont, waarin verschillende instrumentgroepen hetzelfde the-

ma van elkaar overnemen om
na een hoogtepunt weer af te
bouwen. De fantasie ouverture
van James L. Hosay vertelt over
de ontmoeting van een moderne Amerikaanse man met een
beeldschone vrouw in het oude
Persepolis. Bamberg Fantasy is

Uitverkochte voorstellingen
Heemstede - De volgende voorstellingen in theater De Luifel zijn
uitverkocht. Vrijdag 7 november: Wim Helsen met ‘Het uur van
de prutser’, zaterdag 15 november: Frédérique Spigt met ‘Vreemd’,
zondag 7 december: Kees van Kooten met ‘Mijn Plezierbrevier’ en
tot slot zaterdag 13 december: ‘Schudden met Ruis’.

Marokkaanse
Theeceremonie
Heemstede - Aicha el OnsriAmenkour, Marokkaanse, leert
u in deze kookworkshop twee
Marokkaanse snacks te bereiden. De avond wordt afgesloten
met een theeceremonie onder

het genot van verse muntthee en
Marokkaanse koekjes.
De workshop is bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede
op donderdag 13 november om
20.00 uur. Kosten: 12,00 euro.
Reserveren kan van maandag t/
m vrijdag van 9.00-12.00 uur: telefoon (023) 548 38 28 kies 1. Of
via: www.casca.nl

gebaseerd op de stad Bamberg
bij muziekstad Bayreuth, waar de
charme van de onaangerooerde
oude gebouwen en pittoreske
straatjes en het vermaarde orkest “Bamberger Symphoniker”
de inspiratiebron waren voor de
Belg Ben Haemhouts. De Schot
Peter Graham, één van de meest
toonaangevende componisten
van Brassbandmuziek, schreef
zijn Windows of the World waarin alle werelddelen met haart
specifieke muziek aan de orde
komen en waarin de hele bezetting van Harmonie St. Michaël
zich kon uitleven. Een prachtige
start van een jubileumjaar waarin de periode 1909-2009 een jaar
lang feest betekent voor de Harmonie St. Michaël dat staat voor
traditie.
Traditie die in stand gehouden
wordt door veel jonge mensen
die via het instaporkest in het
grote harmonieorkest komen.
St. Michaël gaat met 45 leden in
leeftijd variërend van 12 tot 74
jaar een mooi muzikaal jaar tegemoet met vieringen en uitvoeringen in de St. Bavokerk, buitenconcerten in de zomer en in
oktober 2009 een jubileumconcert en reünie in College Hageveld.
Ton van den Brink

Verteltheater
Heemstede - Op zaterdag 8
november wordt een leuke en
spannende voorstelling in Lilaluna Verteltheater opgevoerd: De
‘De eigenwijze zeemeermin’.
Lilaluna Verteltheater bevindt
zich aan de Ir. Lelylaan 10 (oude
Nova-college) in Heemstede.
De voorstelling begint om 14.30
uur en is geschikt voor kinderen
vanaf 4 jaar, maar ook voor hun
ouders en grootouders.
Kaarten kosten 6,50 euro per
kind en 7,50 euro per volwassene (dit is inclusief drinken en iets
lekkers).
Graag van te voren kaarten reserveren op info@lilaluna.nl of
bel naar 023-5475892.

Kunstzinnige
bewoners
Heemstede - Onder grote belangstelling is op 3 november de
expositie in Kennemerduin geopend. Het werk is samengesteld uit schilderijen en tekeningen die zijn gemaakt door bewoners van Kennemerduin.
De expositie is officieel geopend
door het onthullen van het ‘schilderij met de 2 leeuwen’ door de

heer Koopen. Veel werk is er verricht door de schildersclub onder leiding Loes Nieland en Leni Septer. En het resultaat is er
dan ook naar. Trots lieten de bewoners hun schilderijen en tekeningen zien aan medebewoners, familie en belangstellenden. De kunstwerken verschillen
van technieken en materialen.
Zo zijn er prachtige veel gekleurde aquarellen maar ook hele fijne potloodtekeningen te zien. De
expositie zal nog te zien zijn tot 1
januari 2009.

Theeconcert

Het Kennemer Consort
in Oude Kerk
Heemstede - Zondag 16 november vindt in de Oude Kerk
aan het Wilhelminaplein te
Heemstede om 15.00 uur een
theeconcert plaats. Strijkersensemble Het Kennemer Consort
brengt het najaarsconcert, onder leiding van Benoît Debrock
met als concertmeester Han
Wispelwey.
Op het programma staan drie
componisten: Igor Stravinsky
gevolgd door Leslie Searle en
(Leoš Janáek.) Van Stravinsky
het ballet Apollon Musagète, in
dit werk wil Stravinsky uitdrukken wat hij verstaat onder puurheid van de kunst, zonder drama of contrast. Het enige contrast is de dynamiek met als resultaat dat het werk heel puur
en sereen klinkt. Van Searle het
stuk Tangos voor String Ensemble, dit werk uit 1999 bestaat uit
twee delen: Blues tango en Evening Shadows. Van Leoš Janáek
een suite uit 1877, waarin de

componist ”speelt” met Barokke vormen, deze vormen dienen als structuur voor zijn melodische manier van schrijven. Het
bestaat uit zes delen in verschillende maatvoeringen.
Over het ensemble: ‘Vrienden
van vrienden die twee dingen
gemeen hebben: ze hebben het
druk en ze spelen met overgave
een strijkinstrument.’ Over de dirigent: Benoît Debrock, studeerde orkestdirectie aan het conservatorium in Den Haag. Hij is
een allround dirigent die zich
op het terrein van de opera net
zo makkelijk beweegt als op het
terrein van de symfonische muziek.
Na afloop van het concert is er
gelegenheid elkaar en de musici te ontmoeten in de Pauwehof. De toegang is gratis, er is
een deurcollecte die na aftrek
van de onkosten het restauratiefonds van de Oude Kerk ten
goede komt.
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Debat in Trefpunt café

Bennedaal of Bloemenbroek?
Bennebroek - De kogel is door
de kerk: Bennebroek en Bloemendaal gaan samen verder
als één gemeente. De naam is
nog niet zeker: wordt het Bennedaal of Bloemenbroek? Waar
komt het nieuwe gemeentehuis
te staan, ergens in het midden,
in Vogelenzang? Kan je straks
in iedere kern je paspoort ophalen? Komt er een nieuwe snelweg door de dorpen?
U begrijpt, dit zijn denkbeeldige
vragen. De échte, waar u mee
zit, kunt u voorleggen aan de
lijsttrekkers van de plaatselijke
partijen, die met elkaar in debat
gaan in… het Trefpuntcafé! Daar
kunt u uitmaken wie u gaat vertegenwoordigen in de nieuwe
gemeenteraad. Het Trefpuntca-

fé is dé ontmoetingsplaats voor
heel Zuid-Kennemerland, waar
zelfs Heemstedenaren en Hillegommers welkom zijn.
Het debat wordt gehouden op
vrijdag 7 november en het Trefpuntcafé vindt u achter de kerk
op het Akonietenplein in Bennebroek. De deuren gaan open
om half acht uur en om acht uur
vliegen de vonken er van af als
toekomstige ‘leidslieden’ met elkaar de degens kruisen. De toegang is vrij en echt iedereen is
welkom- of hij/zij nu voor rood,
groen, blauw, oranje of pimpelpaars is in de politiek…
Voor verdere informatie zie www.
trefpuntcafe.nl

Dochter Isabelle Rolvink en medewerkster Jeanette Donker voor de Brood-en Banketbakkerij Ted aan de
Bennebroekerlaan 39.

Open dag geslaagd

Brood- en banketbakker
Ted 10 jaar!

Tegen hekwerk
tot stilstand
gekomen
Bennebroek – Een eenzijdig
ongeval vond zondag in de zeer
vroege morgen plaats te Bennebroek. Op de Rijksstraatweg
had een automobilist een lichtmast geraakt en was vervolgens
op z´n kop tegen het hekwerk tot
stilstand gekomen. De ambulance bracht een persoon naar het
ziekenhuis. Over de oorzaak van
het ongeval is nog niks bekend.
De auto is weggesleept.

ber mochten kinderen helpen
om echt Bennebroeks Gebak te
maken van cake met marsepein,
crème en amarene kersenvulling. Inmiddels kent heel Bennebroek dat gebak al met zijn specifieke groene kleur en het wapen. Woensdag was er ook een
meelspecialist van de meelfabriek die uitleg kwam geven
over variaties in broden en het
maken van Rembrandt brood.
Brood zoals je kan zien op schilderijen uit die tijd en gemaakt
werd met karnemelk en rogge.
Ze worden net als heel vroeger
ook op de vloer van de oven gebakken. Nieuw is het brood zon-

der E nummer. Brood zonder
de E toevoegingen en een uitkomst voor mensen met allergie.
Ze hebben nooit geweten dat er
zoveel mensen zijn met een allergie. Die mensen konden alleen terecht bij een Reformzaak
en nu dus bij Bakker Ted in Bennebroek en Heemstede. Voor de
kinderen is de tekenwedstrijd
nog aan de gang en volgende
week komt de uitslag. Voor de
grote mensen zijn de feestaanbiedingen een Bourgondische
vruchtenbol met dadels en vijgen en feestelijk gebak.
Ton van den Brink

Foto: Evelien Wittenberg.

Bennebroek – Woensdag 29
oktober 1998, precies tien jaar
geleden, namen Wim en Kitty
Rolvink de bakkerij van Ted van
Dijk over en gaven hun bakkerijwinkel de naam Bakker Ted. Ze
bakten net als vanouds het goede brood en vijf jaar geleden
kon ook Heemstede kennis maken met het goede brood; aan
de Jan van Goyenstraat 6.Want
lekker brood maken, daar zijn
Wim en Kitty goed in. Net als
het maken van taartjes en gebak. Ze vinden dat zo leuk dat
ze op woensdagen zelfs kinderen leren om taartjes te bakken. Op de feestdag 29 okto-

Zwam in Reigerbos
Bennebroek – “Deze prachtige zwam kwamen we enkele weken
geleden tegen in het Reigerbos te Bennebroek, we zijn de volgende
dag terug gegaan om hem te fotograferen. Hij was zo mooi”, vertelt
Wil van Bakel bij deze foto.

Voor kleine Rembrandts of Picasso’s

Start Kinderatelier bij Casca
Heemstede - Vindt je kind
het ook zo heerlijk om zich uit
te leven op een groot wit vel
of doek? Met allerlei teken- en
schildertechnieken, met potlood
en penseel, met papier en soms
ook met doek gaan de kinderen
aan de slag.
Goed kijken naar het onderwerp
en naar elkaar en goed schetsen, vanuit de eigen fantasie,
want dat is best belangrijk.
Ook leren de kinderen wat over

de moderne kunst en schilderen
in het algemeen.
De cursus van 10 lessen door
Gosia Bolwijn zijn op maandagen van 16.00-17.30 uur bij Casca in het Honk, Molenwerfslaan
11, Heemstede. Startdatum is
maandag 17 november.
Kosten: 49,50 euro, inclusief
materiaal. Aanmelden kan van
maandag t/m vrijdag van 9.0012.00 uur: telefoon 023-548 38
28 kies 1. Of via: www.casca.nl.
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Prijswinnaars WinkelCentrum Heemstede
Heemstede – In de maanden
september en oktober hebben
alle honderdtien leden van de
winkeliersvereniging
WinkelCentrum Heemstede zich voorgesteld met foto`s op vier bladen die begin september verspreid zijn. Bij veel van die foto`s
dachten veel mensen: ‘waar ken
ik die nou van”? Een hulpje was
de achterkant van de bladen
waar de uithangborden of de
logo`s van de winkels stonden.
Opvallend is dat er maar weinig winkels zijn die tot een keten behoren. Veel Heemsteedse
ondernemers dus die zelf achter
de toonbank staan en dat maakte het herkennen wat makkelijker. Dat is tevens de aantrekkelijkheid van het WinkelCentrum Heemstede, dat staat voor
de Raadhuisstraat en Binnenweg. Samen ruim een kilometer
winkels die je elders niet tegenkomt. Een winkelcentrum dat
zich steeds weer vernieuwd en
straks een nieuw plaveisel krijgt
en daarmee een nog mooiere uitstraling. Ruim duizend bewoners, klanten, gasten van het
WinkelCentrum deden mee aan
de prijsvraag die 31 prijswinnaars opleverde. Evelien van
Bruggen, geboren en getogen
Heemsteedse, kreeg donderdag de hoofdprijs van 250 euro
uitgereikt door Karin van Dommelen van Toddlers Kinderwinkel, samen met de jonge ondernemers en bestuurders van
WCH Jasper de Zwart en Roeland Smit.
De overige winnaars zijn: 25 euro voor E. Joacim Ort, J. Bakker,
Lonneke van Oeveren, M. Timmerman, E van Gelder, fam. Lahneman, E. Otter, G. Vlieger, W. van
Eck, M. van Buuren, C. Hermans,
Sylvia Dirks, A.en J. Verwer,
Julian Gijsen, allen uit Heemstede, M. Bosma uit Noordwijk,
fam. Huurman, Zwaanshoek,

Dromenvanger
maken

Heemstede - Op woensdagmiddag 12 november gaan de
kinderen van de woensdagmiddagclub van veren, draadjes en
kralen in een cirkel een mooie
dromenvanger maken.
Als je deze in je slaapkamer
hangt, vangt de dromenvanger
alleen maar mooie dromen en
slaap je altijd lekker.
Kinderen die niet zo van knutselen houden kunnen ook meedoen met een bordspel of kringspel of – als het mooi weer is –
gewoon lekker buiten spelen. De
kinderen graag van tevoren opgeven via telefoon 023 - 548 38
28 kies 1.
De woensdagmiddagclub is van
13.30-15.15 uur bij Casca in het
Honk,
Molenwerfslaan 11, Heemstede.
Kosten per keer: 3,50 euro, een
kaart voor tien keer kost 30,00
euro.

Poppy’s bij
Dekamarkt
Heemstede - Op 7 en
8 november wordt de
Poppy (Klaproos) uitgereikt in de Deka Supermarkt aan de Binnenweg.
Eerder was bekend dat
de Poppy’s op de weekmarkt zouden worden
verstrekt. Op 9 november
zendt BBC1, om 12.00
uur Nederlandse tijd, de
herdenkingsplechtigheid
uit.

Bijna noodlottig
ongeval met kind

R. Kleist, Haarlem, M. Mentjox
Cruquius, A.J. Nijmeijer Haarlem
en M de Goede Nieuw Vennep.
100 euro wonnen uit Heemstede: fam Bergen, A.E v.d. Aar,
fam. de Goede, M. Bakker, A van
Veldhoven, A. Ohling, F.H. Darlang, fam. Koopen uit Hoofddorp, Hazel Meltzer, Haarlem,
J.D.J. Blom Hoofddorp. Zij hebben allen inmiddels bericht gekregen.
Sinterklaas
Zaterdag 15 november komt
Sinterklaas in Heemstede rechtstreeks van de Noordzee om ongeveer 11.15 uur langs de Apenrots naar de Haven waar presentator Simon Paagman hem
zal verwelkomen. Heeft u een
bootje en wilt u meevaren met

de boot van Sinterklaas dan
kunt u vanaf de Apenrots een
vloot vormen om zo de intocht
van heel dichtbij mee te maken. Kinderen vinden dat prachtig! Half twaalf zal de Sint na de
lange reis bij de haven aan wal
stappen en in een rijtuig via de
Dreef naar het raadhuis rijden
in een open rijtuig met muziek
van de Damiateband uit Haarlem. Bij het Raadhuis zal burgemeester Marianne Heeremans
Sinterklaas begroeten en weer
op het balkon verschijnen. Of
de goochelpiet een nieuwe truc
laat zien, moeten we nog even
afwachten.
Sinterklaas laat wel even weten, dat hij vindt dat pakjesavond op 5 december weer gevierd moet worden zoals vroe-

ger het “heerlijk avondje” gevierd werd. In veel huiskamers
zag hij in de laatste jaren dat de
pakjesavond gedegradeerd was
tot een scheuren van jewelste en
daarna het zappen op de bank.
Dat moet weer als vanouds worden met dampende chocolademelk, sinterklaasliedjes en door
de kamer vliegende pepernoten.
Hij heeft Het Sinterklaasspel ontdekt, waarbij je niet met veel en
dure cadeaus, maar met z`n allen gezellig om de tafel, TV uit,
cadeautjes onder handbereik
het Sinterklaasfeest kan vieren.
Een modern spel met CD en toch
ouderwets leuk! In de huidige
‘verdrietcrisis’ een lichtpuntje.
Kijk maar eens op de winkel van
Sinterklaas: www.sintwinkel.nl
Ton van den Brink

Heemstede - De gemeente
gaat onderzoeken hoe een bijnaongeval nabij het station Heemstede/Aerdenhout heeft kunnen
plaatsvinden. De bussen van
Connexxion hebben een eigen
licht dat reageert op sensoren in
de bus. Nu blijkt dat chauffeurs
van bussen die willen doorrijden
of afslaan niet alleen hun eigen
licht gebruiken maar ook mee
oprijden als het licht voor auto’s
op groen springt.
Hierdoor ontstaan gevaarlijke situaties omdat overige verkeersdeelnemers niet verwachten dat
de bus gaat rijden. Of de fout nu
ligt aan de installatie of afstelling
van de verkeerslichten of dat de
bestuurders van de bussen in
de fout gaan, wordt nu onderzocht. De Connexxion chauffeurs
hebben de opdracht om alleen
te reageren op hun eigen stoplicht om herhaling van deze
situaties te voorkomen.
Zodra er duidelijkheid is wat hier
precies aan de hand zullen er
structurele maatregelen worden
genomen.

CDA actief aanwezig op Milieumarkt
Regio - Zaterdag 8 november wordt in de Burgerzaal van het Gemeentehuis te Bloemendaal
de jaarlijkse Milieumarkt gehouden. Het CDA zal
actief aanwezig zijn op deze markt, onder meer
door op ludieke wijze aandacht te vragen voor
het opwekken van schone energie, en door vragen van bezoekers over het beleid van het CDA
(lokaal en landelijk) inzake natuur en milieu, en
flora en fauna et cetera te beantwoorden.
Met zijn aanwezigheid op de Milieumarkt onderstreept het CDA de waarde dat het hecht aan

een zorgvuldige omgang met natuur en milieu.
Dit, vanuit de gedachte dat ook volgende generaties moeten kunnen genieten van de flora en
fauna die onze gemeente rijk is en kenmerken,
en dat een gevarieerd aanbod aan flora en fauna, en schone lucht en schoon water belangrijk zijn voor het behoud van een leefbare omgeving.
De informatie over het CDA op de milieumarkt is
ook te vinden op de website van het CDA-Bloemendaal: htpp://bloemendaal.cda.nl

Ontspannen met Touch for Health
Heemstede - Touch for Health
is een combinatie van Westerse en Oosterse behandelmethoden en is gebaseerd op het testen van spieren en de interpretatie van de onbalans in houding,
voeding, emoties en meridianen, die kunnen ontstaan door
stress-factoren, zoals pijn, overbelasting, angst en verkeerde
voeding. Met deze methode kun

je leren wat te doen in stressvolle
situaties, het zelfgenezende vermogen van je lichaam leren activeren, je lichaamshouding verbeteren en vooral energie vrijmaken en weer laten stromen,
zodat je je fitter voelt. Touch for
Health (TfH) is overal direct toepasbaar, in je eigen gezin, bij
vrienden of familie. Er is geen
vooropleiding vereist.

U kunt zich ook opgeven voor de
vervolgmodules van TfH (2, 3 en
4), maar de cursus TfH 1 is ook
onafhankelijk te volgen. De 6 lessen door Karin Blok-Olsen zijn
vanaf woensdag 12 november
van 9.15-12.15 uur bij Casca in de
Luifel, Herenweg 96, Heemstede.
Kosten: 174,75 euro + 35,00 euro
werkboek.
Aanmelden kan van ma t/m vrij,
van 9.00 tot 12.00 uur: tel 023 –
548 38 28.

Man mishandeld
in Haarlem
Heemstede - Op het Prinsen
Bolwerk in Haarlem is vrijdag 31
oktober een 20-jarige man uit
Heemstede mishandeld. Hij werd
rond 1.30 uur in zijn hand gestoken bij een poging tot beroving.
Het slachtoffer zat met een 20jarige stadsgenoot op een bankje, toen een man hen om geld
vroeg en het tweetal daarbij met
een mes bedreigde. Bij het afweren van het mes, raakte de jongeman gewond. De politie is op
zoek naar de dader, waarvan het
signalement als volgt luidt:
- 20 à 25 jaar oud
- donkerkleurig haar
- getint uiterlijk
- hij droeg een petje en een bruin
leren jas.
Inlichtingen: 0900-8844.
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Begroting 2009

Geringe stijging woonlasten
Jaarlijks stelt de gemeenteraad (algemeen bestuur) in november de gemeentelijke
begroting vast met daarin een overzicht van de inkomsten en uitgaven voor het
komende jaar. In de begroting staat beschreven wat het college van burgemeester en
wethouders (dagelijks bestuur) wil bereiken op de verschillende beleidsterreinen en
welke investeringen hiervoor nodig zijn. De gemeenteraad beslist uiteindelijk hierover.
Beste burger,
In deze begrotingsspecial staat beschreven
wat wij in 2009 willen bereiken op de
verschillende beleidsterreinen en welke
investeringen hiervoor nodig zijn. Deze
investeringen zijn gebaseerd op het collegeprogramma 2006-2010 dat de strategische
leidraad voor het gemeentebeleid vormt.
Wij zijn verheugd dat wij er, net als in 2008,
ook voor 2009 in zijn geslaagd de woonlasten, na inflatiecorrectie, niet te laten stijgen. Zowel de begroting 2009 als de meerjarenbegroting 2010-2012 zijn sluitend.
Het jaar 2009 is tevens het laatste volledige

jaar van dit college. In 2010 worden er
namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Wij blijven ondertussen enthousiast werken aan de uitvoering van plannen, aan een zorgvuldige besluitvorming
over nieuw beleid en aan een goede uitvoering van taken, die ons bij wet zijn opgedragen. Op verschillende plaatsen in de
gemeente zullen ook in 2009 bouwactiviteiten plaatsvinden. Het meest in het oog
springend is de renovatie van de
Binnenweg, waarmee we in 2009 gaan
beginnen. De uitvoering hiervan geeft tijdelijk overlast maar zal uiteindelijk bijdragen
aan een prachtig winkelgebied waar het
plezierig winkelen is.

2 0 0 8

v.l.n.r.
Sjaak Struijf (wethouder PvdA),
Christa Kuiper (wethouder CDA),
Willem van den Berg (gemeentesecretaris),
Marianne Heeremans (burgemeester)
en Pieter van de Stadt (wethouder VVD),.

In deze speciale begrotingsspecial treft u een beknopt overzicht van de meest in het oog
springende voorstellen voor de begroting 2009.
Meer achtergrondinformatie over de begroting én een compleet overzicht van de
collegevoorstellen (14 programma’s) vindt u op de gemeentelijke website
www.heemstede.nl (rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek & bestuur > Begroting 2009).
Ook zetten we ons in om, samen met buurgemeenten en de provincie, de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.
Maar ook de besluitvorming over het sportcomplex en de facilitering van de sportverenigingen zal veel aandacht vragen van
het gemeentebestuur en alle betrokkenen.
Kortom, er valt nog veel te doen in
Heemstede.
Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis
voelt in Heemstede en dat het geboden
voorzieningenniveau past bij uw behoefte
en verwachtingen. Voor alle in de programma’s genoemde projecten streven wij daarom naar een breed draagvlak bij de bevol-

king. Want Heemstede is van en voor alle
Heemstedenaren!
College van B&W

In deze HeemstedeNieuws
vindt u o.a. informatie over:
• Uw grof snoeihout
afgevoerd via de
'takkenronde'!

• Verkeersbesluit

• Controle hondenbelasting

• Kapvergunning(en)

• Bestemmingsplan
• Loket Heemstede

• Vrijwilligersfeest

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

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl Website: www.heemstede.nl
Sociale Zaken
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag
tot 13.00 uur)
Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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De begroting wordt op donderdag 6 november om 19.00 uur en op vrijdag 7 november om
13.00 uur in twee openbare vergaderingen door de gemeenteraad behandeld (locatie:
raadhuis, Raadhuisplein 1). Op donderdagavond openen de fracties het debat met de
algemene politieke beschouwingen. Elke fractie geeft zijn visie op de toekomst van
Heemstede en op de plannen die het college in de begroting voorstelt. De beschouwingen
duren van 19.00 tot ca. 20.30 uur. Na een schorsing van ongeveer anderhalf uur, reageert
het college op de beschouwingen. Dit duurt van ca. 22.00 tot 23.00 uur.
De gemeenteraad heeft het recht de voorgestelde begroting te wijzigen. Vrijdagmiddag
om 13.00 uur beginnen de fracties met het indienen van hun wijzigingen voor de
begroting 2009 en hun speciale verzoeken aan het college voor 2009. Raad en college
gaan daarover met elkaar in debat. Vanaf ca. 15.30 uur wordt er gestemd.
Voor vragen over de behandeling van de begroting door de gemeenteraad, kunt u contact
opnemen met de griffie, telefoon (023) 548 56 46, e-mail: raadsgriffier@heemstede.nl.

Woonlasten
In onderstaande tabel zijn de woonlasten voor 2008 en 2009 weergegeven waarbij als
uitgangspunt is gehanteerd: een meerpersoonshuishouden in een eigen woning met
een gemiddelde woz-waarde.

2008

2009

327,-244,56
109,87
681,43

346,53
233,76
123,60
703,89

Mutatie
t.o.v. 2008
6,0 %
-4,4 %
12,5 %
3,3 %

N O V E M B E R

De woonlasten voor huishoudens met een huurwoning blijven beperkt tot de afvalstoffenheffing, die met 4,4% daalt. Rekening houdend met de inflatiecorrectie van
3,3% is sprake van een reële daling van de woonlasten met 7,7%.

Lasten
Baten
Saldo
x € 1.000 x € 1.000 x € 1.000
4.327
558
-3.769
1.953
205
-1.748
4.634
607
-4.027
3.433
694
-2.739
2.637
158
-2.479
7.076
5.454
-1.621
8.760
1.476
-7.284
2.898
612
-2.286
1.271
1.545
274
284
10
-274
2.221
2.655
434
1.552
655
-897
496
322
-174
2.161
28.751
26.590
43.702

43.702

Gemeenten in Nederland krijgen hun geld
voor meer dan 90 procent van de rijksoverheid. Een deel van de inkomsten komt
uit het zogenaamde Gemeentefonds, een
fonds waarin het rijk jaarlijks een deel van
de belastingopbrengst stopt en verdeelt
over de gemeenten.
De gemeente Heemstede ontvangt in
2009 € 632.000 extra uit het Gemeentefonds. Omdat deze extra inkomsten nog
niet bekend waren tijdens het vaststellen
van de begroting door het college van
b&w, is dit bedrag nog niet verwerkt in de
begroting 2008.
Het college stelt voor om dit bedrag als
volgt (globaal) te besteden:
- Bijna een kwart van de extra inkomsten
wordt gereserveerd voor aanvullende

Programma
bestuur en dienstverlening

De woonlasten voor huishoudens met een eigen woning nemen in 2009 met gemiddeld 3,3% toe ten opzichte van 2008. De ozb stijgt met 6,0%, de rioolheffing met 12,5%
en de afvalstoffenheffing neemt af met 4,4%. Rekening houdend met een inflatiecorrectie
van 3,3% betekent dit dat de woonlasten reëel gezien gelijk blijven voor een gezin in
een woning met een gemiddelde woz-waarde (2009: € 442.000).

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

5

2 0 0 8

investeringen in sport (o.a. kunstgrasvelden HBC en VEW) en de herinrichting
van de Binnenweg.
- Een kwart van de extra inkomsten wordt
beschikbaar gehouden omdat deze al
‘bestemd’ zijn, voor bijvoorbeeld de
WMO en onderwijshuisvesting.
- Vanwege de onzekere economische
situatie wordt voorgesteld om ongeveer
de helft van de extra inkomsten in te zetten voor een structurele verlaging van de
dividendinkomsten van energiebedrijf
Eneco (€ 179.000). En wordt er geen
rekening meer gehouden met een uitkering uit de behoedzaamheidsreserve
(€ 135.000), waardoor de toekomstige
inkomsten vanuit het Gemeentefonds
lager zullen zijn.

Programma’s begroting 2009

Woonlasten per huishouden met eigen woning

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

-

Besteding extra uitkering Gemeentefonds

Behandeling begroting door gemeenteraad

Onroerend zaakbelasting (ozb)
Afvalstoffenheffing 240 liter rolemmer
Rioolrechten
Totaal woonlasten

H E E M S T E D E

0

Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met het
gemeentebestuur, de griffie en de kosten
van de ambtelijke ondersteuning. Ook de
bedragen die samenhangen met communicatie, burgerzaken (bijvoorbeeld paspoorten, rijbewijzen, huwelijken en verkiezingen) en de weekmarkt komen hier
tot uitdrukking. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 4.327.000 uit.
De gemeente wil haar dienstverlening aan
burgers verder verbeteren. In 2008 is er
daarom een nieuw dienstverleningsconcept geïntroduceerd. Sinds september
2008 zijn de openingstijden verruimd (van
27 uur naar 41 uur per week) en is er een
publieksbalie gevormd die niet alleen producten van burgerzaken verstrekt, maar
ook producten van andere publieksafdelingen (gefaseerde doorontwikkeling
in 2009). Tevens is er één centraal meldpunt voor het melden van gevaar en schade
op straat en overlast van bijvoorbeeld vandalisme: het Meldpunt overlast. In 2009
wordt de elektronische dienstverlening
binnen het digitale loket op de website
(www.heemstede.nl) verder uitgebreid.

Programma
openbare orde en veiligheid
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die betrekking hebben op
openbare orde, het bureau HALT (voorkomen en bestrijden van criminaliteit door
jeugdige daders), de brandweer en de

rampenbestrijding. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 1.953.000 uit.
Samen met u willen we waar nodig uw wijk
verbeteren en het gevoel van veiligheid en
leefbaarheid versterken. Dit doen we door
het project ‘Samenwerken aan veiligheid
en leefbaarheid’. Binnen dit project zijn
voor zes wijken de actieplannen geheel
uitgevoerd en twee andere zijn nog in uitvoering (doorloop tot najaar 2009). Voor
de Zandvoortselaan/stationsomgeving zal
in het najaar van 2008 nog een actieplan
worden opgesteld. Medio 2009 zal aan de
raad een voorstel worden gedaan over het
vervolg van dit project. Dit voorstel wordt
gekoppeld aan nieuw veiligheidsbeleid,
zoals het ministerie van Binnenlandse
Zaken en koninkrijksrelaties dat voorschrijft.

Programma
verkeer, vervoer en waterstaat
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die betrekking hebben op
wegbeheer, parkeren, verkeer en waterstaat (inclusief waterbeheer). Op jaarbasis
geeft de gemeente hieraan € 4.634.000
uit. Een aantal grote herinrichtingsprojecten staat voor 2009 op stapel. Het meest
in het oog springend zal de renovatie van
de Binnenweg zijn, waarmee in mei 2009
zal worden begonnen. De uitvoering hiervan geeft tijdelijk overlast maar zal uiteindelijk bijdragen aan de realisatie van
een prachtig winkelgebied waar het
plezierig winkelen en wonen is.
De Glipperweg zal worden heringericht
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huishoudens met een bijstandsuitkering in
Heemstede. Was het aantal uitkeringen op
1 januari 2006 nog 254, op 30 juni 2008
waren dat er nog 183. Dit betekent een
relatieve afname van 28%. In dezelfde
periode was dit landelijk 16% (bron CBS).
En ook het derde kwartaal 2008 laat een
positief beeld zien.

Programma
maatschappelijke zorg

Artist inpression Binnenweg

met vrijliggende fietspaden en in de
Rivierenbuurt, de Kees van Lentsingel en
omgeving én de Cesar Francklaan worden de straten ingericht als 30km gebied.

het realiseren en het verbeteren van
speelvoorzieningen
voor
kinderen.

Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
maatschappelijk werk, sociaal-cultureel
werk (waaronder Casca), inburgering
nieuwkomers, gezondheidszorg, centra
voor jeugd & gezin, uitvoering Wet maatschappelijke ondersteuning, peuterspeelzalen, kinderopvang en het loket Wonen,
Zorg & Welzijn. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 8.760.000 uit.

Programma onderwijs
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die betrekking hebben op
het openbaar en bijzonder onderwijs en
de gemeenschappelijke uitgaven van het
onderwijs (met name onderwijsbegeleiding en leerlingenvervoer). De uitgaven
zijn op jaarbasis begroot op € 3.433.000.
In het schooljaar 2008-2009 wordt aan
alle leerlingen van het Heemsteedse
basisonderwijs met leer- en/of gedragsmoeilijkheden, begeleiding aangeboden
via de inzet van de Stichting Drielanden.
In 2009 zullen er in Heemstede minimaal
vijf brede scholen zijn. Een brede school
is een samenwerkingsverband tussen het
onderwijs en op kinderen gerichte partijen
(zoals kinderopvang, sport, cultuur, bibliotheek) met als doel de ontwikkelingskansen van de kinderen te vergroten.

Programma
cultuur en recreatie
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
cultuur en recreatie, zoals de bibliotheek,
cultuur en sport. Op jaarbasis geeft de gemeente hieraan € 2.637.000 uit.
De besluitvorming over het sportcomplex
en de facilitering van de sportverenigingen zal in 2009 veel aandacht vragen van
het gemeentebestuur en alle betrokkenen.
Deze belangrijke voorzieningen voor de
inwoners vragen om een zorgvuldig
traject, ook omdat hier grote investeringen
mee gemoeid zijn.
De nota Speelvisie dient als leidraad voor
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peuterspeelzaalwerk,
sociaal-cultureel
werk (inclusief kinder- en jongerenwerk),
ouderenwerk, vrijwilligerswerk, ouderenmishandeling, kindermishandeling en
mantelzorg.

Programma groen
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
openbaar
groen,
het
wandelbos
Groenendaal, de kinderboerderij en de
begraafplaats. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 2.898.000 uit.
In
2009
worden
conform
de
Groenstructuurvisie weer enkele locaties
van de Heemsteedse groenstructuur aangepakt. Het gaat om de renovatie van de
laanbeplanting
op
de
Hunzelaan/
Reggelaan, vervanging van bomen op de
Glipperweg en in de Componistenwijk
(fase III), aanleg van 150 meter natuurlijke
oever langs de Dr. Schaepmanlaan en het
opknappen van de locatie De Kuil bij de
Glipperdreef. Ook wordt begonnen met de
Jacob
van
Ruijsdaellaan,
Johan
Vermeerstraat, Cesar Francklaan en het
binnengebied van de Provinciënwijk. Ook
wordt verder gewerkt aan de grote projecten Vogelpark, Watertoren en het
Spaarne Ziekenhuis.

Programma riolering

Sportpark

Hiervoor wordt naast het al beschikbare
budget maximaal € 200.000 in deze
collegeperiode uitgetrokken.

In 2009 wordt uitvoering gegeven aan
vastgesteld beleid op het gebied van

Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
riolen,
rioolwaterzuiveringsgemalen,
pompen en rioolheffing. Op jaarbasis geeft
de gemeente hieraan € 1.271.000 uit.
Met de aanleg van de bergbezinkleiding
in de Mozartkade is in 2008 gestart en
deze zal in de loop van 2009 in gebruik
worden genomen. In 2009 zal gestart
worden met de aanleg van het bergbezinkbassin (zorgt bij hevige regenval voor

Programma werk en inkomen
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met bijstandsverlening, uitvoering minimabeleid,
sociale werkvoorziening en werkgelegenheid. De uitgaven zijn op jaarbasis begroot
op € 7.076.000 en de inkomsten op
€ 5.454.000, waardoor de gemeente hieraan per saldo € 1.622.000 uitgeeft. Het
college blijft volop inzetten op ‘werk boven
uitkering’ en wendt de verantwoordelijkheid
voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening aan om hen die een beroep
moeten doen op deze wet een passende
werkvoorziening te bieden. Dit beleid heeft
geleid tot een sterke daling van het aantal

Wilhelminaplein
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extra opvang van rioolwater, waardoor
minder rioolwater geloosd wordt op het
oppervlaktewater) in de Amstellaan en de
voorbereiding en aanleg van een bergbezinkbassin in de Lorentzlaan. Eind
2009 zijn 9 van de 10 bergbezinkbassins
in gebruik, de laatste zal in 2010 operationeel worden. De riolering zal vervangen
c.q. aangepast worden in de projecten
Componistenwijk fase lIl (reeds gestart),
Breitnerweg, Amstellaan e.o. en Cesar
Francklaan-west. Gelijktijdig zal drainage
worden aangelegd, de bestrating worden
heringericht en waar mogelijk zal verhard
oppervlak worden afgekoppeld.

Programma milieu
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
milieu, geluidshinder en bodembescherming. Op jaarbasis geeft de gemeente
hieraan € 284.000 uit.
Op een bestand van circa 350 inrichtingen worden jaarlijks circa 80 inrichtingen
gecontroleerd op het voldoen aan de wettelijke milieueisen. Samen met het aantal
hercontroles (controleren of de verbeterpunten daadwerkelijk zijn gerealiseerd)
komt het aantal controles in 2009 uit op 150.
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Programma reiniging
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met afvalinzameling en -verwerking. Op jaarbasis geeft de gemeente hieraan € 2.221.000
uit.
Het inzamelen van het huishoudelijk afval
en aanverwante zaken zoals de milieustraat en ongediertebestrijding wordt in
opdracht van de gemeente uitgevoerd
door het afvalbedrijf De Meerlanden. Ieder
kwartaal wordt gerapporteerd over de
hoeveelheden ingezameld afval. De komende jaren is voor een aantal afvalsoorten
extra aandacht nodig om te kunnen voldoen
aan milieudoelstellingen. Vooral de hoeveelheid gescheiden ingezameld papier blijft
achter bij de landelijke norm.

Programma
ruimtelijke ordening
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met bestemmingsplannen, gebouwen, grondzaken en monumenten. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 1.552.000 uit.
In 2008 zijn ontwerpbestemmingsplannen
voor het Manpadslaangebied en de bestemmingsplannen Centrum en omgeving

H E E M S T E D E

De tweede inzamelronde voor grof snoeihout
vindt plaats in november. Het snoeihout wordt
ingezameld in een week waarin ook uw gftrolemmer wordt geleegd. De takken kunt u
naast uw gft-rolemmer leggen, op de voor u
gebruikelijke aanbiedplaats.
De inzameldata van de takkenronde in
november 2008 zijn:
Maandag 17 november: wijk 1A;
Dinsdag 18 november: wijk 2A;
Donderdag 20 november: inzamelwijk 3A;
Maandag 24 november: wijk 1B;
Dinsdag 25 november: wijk 2B;
Donderdag 27 november: wijk 3B;
De wijknummering vindt u terug op de kaart
van uw afvalkalender en op de sticker van uw
grijze rolemmer. Bij het aanbieden van snoeihout/takken vragen wij u rekening te houden

met de volgende zaken:
- Bied alleen grof snoeihout aan (dus bijvoorbeeld geen complete coniferen of stammen
dikker dan 15 cm.);
- Leg de takken voor 07.30 uur op de aanbiedplaats van uw rolemmer. Let hierbij op
dat het verkeer geen hinder ondervindt van
de takken;
- Bundel de takken met touw (niet met ijzerdraad of plastic);
- De bundel mag niet zwaarder zijn dan 25
kilo (dit is door 1 persoon te tillen);
- Takken mogen niet langer zijn dan 1,50
meter;
- Bied geen zakken met blad en klein snoeiafval aan. Dit kan, zonder vuilniszak, in de
gft-rolemmer.
Vanwege de verwerking is het belangrijk dat
er tussen de takken geen ander afval aanwezig is. Tuinhekken, bielzen en schuttingen
worden niet meegenomen. Dit kunt u, na het
maken van een afspraak met De Meerlanden,
aanbieden als grofvuil. U kunt hiervoor een
afspraak
maken
met
de
afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden via
telefoonnummer (0297) 38 17 17 of via de
website van de Meerlanden www.meerlanden.nl
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en Woonwijken Noordwest voorbereid en
bekendgemaakt. Deze drie bestemmingsplannen worden in 2009 door de gemeenteraad vastgesteld. Binnen het bestemmingsplan voor het Manpadslaangebied
krijgt de grond de bestemming ‘natuurgebied met een extensief recreatieve functie’.
Dit betekent dat het gebied toegankelijk
wordt voor bezoekers/recreanten, maar dat
vanuit het oogpunt van natuurbeheer beperkte recreatieve voorzieningen opgenomen worden. Daarnaast streven wij er naar
om in 2009 de ontwerpbestemmingsplannen voor ‘Woonwijken zuid en west’ en
‘Woonwijken zuidoost’ voor te bereiden.
De
ontwikkelingsvisie
voor
het
Wilhelminaplein wordt in 2009 afgerond. In
2009 wordt ook een start gemaakt met het
nieuwe bestemmingsplan voor dit gebied.
Daarin zal planologisch worden vastgelegd
welke ontwikkelingsmogelijkheden er voor
dit plein mogelijk zijn.

Programma volkhuisvesting
Binnen dit programma zijn de bedragen
verantwoord die te maken hebben met
volkshuisvesting, woonruimteverdeling en
(ver)bouwplannen. Op jaarbasis geeft de
gemeente hieraan € 496.000 uit.

Uw grof snoeihout afgevoerd
via de ‘takkenronde’!
In het voorjaar van 2008 introduceerden de
gemeente Heemstede en afvalbedrijf De
Meerlanden de zogenaamde ‘takkenronde’.
Via deze extra service kunt u jaarlijks, in april
en november, zonder een afspraak te
maken, grof snoeihout/takken aanbieden.

-
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De 70 sociale huurwoningen in het
Vogelpark en de 24 sociale huurwoningen
bij het Spaarne Ziekenhuis worden in
2010 opgeleverd. De renovatie van de sociale huurwoningen in het middengebied
van de Provinciënwijk wordt in het voorjaar van 2010 afgerond. Aan 18 duplexwoningen wordt groot onderhoud gepleegd.
De 34 resterende duplexwoningen worden omgevormd tot 17 grote eengezinswoningen. De 27 starterwoningen worden
gerenoveerd en 42 eengezinswoningen
worden gerenoveerd en uitgebreid. Voor
het totale project is een bouwkundige investering van 15,6 miljoen euro noodzakelijk, voor rekening van Elan Wonen.

Meer informatie of vragen?
Meer achtergrondinformatie over de begroting en de 14 programma’s vindt u op de
gemeentelijke website www.heemstede.nl
(rubriek: Gemeente Heemstede > Politiek
& bestuur > Begroting 2009).
U kunt de begroting ook raadplegen tijdens openingstijden in het raadhuis
(Raadhuisplein 1) en in de bibliotheek.
Heeft u vragen? Neem dan contact op
met Ruud Lubberts, hoofd Financiën,
tel. (023) 548 56 28.

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

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

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

Melden via www.heemstede.nl
Geef uw melding bij voorkeur door via de website van de gemeente (www.heemstede.nl).
Dit garandeert een snelle en effectieve aanpak. Maak hiervoor gebruik van het
speciale meldformulier op de website (rubriek: Wonen en woonomgeving > Meldpunt
overlast). Wanneer u uw e-mailadres (of telefoonnummer) invult houden wij u op de
hoogte van de afhandeling. Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens
openingstijden ook het meldnummer van de gemeente bellen: (023) - 548 57 62.
Buiten deze tijden en in het weekeinde vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.
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Donderdag 13 november 2008, 17.00 - 19.30 uur

Vrijwilligersfeest

Controle hondenbelasting
In de maanden november en december
2008 gaan controleurs weer huis aan huis
controleren op het houden (bezit) van honden. De controlebezoeken vinden plaats
tussen 13.00 en 20.00 uur. Na dit laatste
tijdstip wordt er niet meer aangebeld. De
controle
wordt
in
opdracht
van
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid
uitgevoerd door medewerkers van het
Velpse bureau Legitiem BV. Zij zijn in het
bezit van een legitimatiebewijs dat is voorzien van een pasfoto van de controleur. De
controleurs bellen aan om het hondenbezit
te controleren. Wanneer een hond wordt
aangetroffen die nog niet is aangemeld,
wordt een aangiftebiljet ingevuld.
De gemeente mag hondenbelasting heffen
op grond van artikel 226 van de
Gemeentewet. Belastingplichtig is de houder van één of meer honden. Houder is degene die een hond bezit, verzorgt of onder
toezicht heeft. De houder dient ervoor te
zorgen dat de hondenbelasting wordt
betaald. Indien de houder een gezinslid is,
wordt degene die de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangt, aangewezen als
belastingplichtige.
Het aantal honden dat u bezit, bepaalt de
hoogte van de aanslag hondenbelasting.
Wijzigt in de loop van het jaar het aantal

honden of vertrekt u met uw gezin uit de
gemeente dan dient u dit te melden bij
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.
De aanslag hondenbelasting kan dan worden aangepast. Bij overlijden van een hond
dient een bewijsstuk te worden getoond,
bijvoorbeeld een kopie van de nota van de
dierenarts. Wanneer u geen bewijsstuk
kunt overleggen dan wordt de datum van
afmelding gehanteerd als datum einde belastingplicht.
Alle wijzigingen kunt u doorgeven aan
Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid.
U kunt aangifte- en afmeldbiljetten krijgen
aan de balie van het gemeentehuis óf
aanvragen
bij
Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid.
De gewenste formulieren kunt u ook downloaden van het internet op www.gbkz.nl.
Hier vindt u ook nog meer informatie over
de hondenbelasting.
U kunt ook telefonisch informatie inwinnen
bij Gemeentebelastingen KennemerlandZuid, onder deze naam opereren de belastingdiensten van de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal,
Haarlemmerliede
en
Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort
gezamenlijk.
Telefoonnummer: (023) 522 55 31
Adres: Postbus 47, 2050 AA Overveen

Serviceloket Begraafplaats
Alle zaken met betrekking tot overlijden en
begraven zijn op een efficiënte en praktische manier te regelen aan het Serviceloket
Begraafplaats. Nabestaanden kunnen aan
dit loket informatie opvragen en de brochure
over de begraafplaats verkrijgen. Deze
brochure is ook te downloaden vanaf
www.heemstede.nl. Daarnaast is het mogelijk om ook buiten openingstijden een
digitaal informatiepaneel te raadplegen
met daarop een overzicht (dat u kunt uit-

printen) waar graven gelegen zijn en hoe
men er naar toe moet lopen.
Serviceloket, Herfstlaan 3 (rechterkant van
hoofdingang) is geopend op werkdagen
van 09.00 tot 14.00 uur, tel. (023) 528 03 76
(bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur),
fax: (023) 547 98 58, e-mail:
begraafplaats@heemstede.nl. De begraafplaats is toegankelijk van zonsopkomst tot
zonsondergang.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk, een initiatief van de gemeente Heemstede, geeft
een feest voor vrijwilligers als blijk van
waardering voor hun enthousiasme en
inzet. Alle verenigingen, clubs en andere
organisaties die met vrijwilligers werken
zijn uitgenodigd voor 13 november 2008.
Op deze wijze wordt stilgestaan bij al het
vrijwilligerswerk dat in en om Heemstede
wordt verricht.

De jury bestaat net als ieder jaar uit vertegenwoordigers van Zorg, Welzijn, SociaalCultureel Werk en Sport. Omdat het
Steunpunt dit jaar 5 jaar bestaat, krijgt
iedere aanwezige een presentje ter ere van
dit jubileum.

Tijdens dit feest zal de Vrijwilligersprijs
2008 van de gemeente Heemstede worden
uitgereikt. Dit jaar wordt de Vrijwillige
Bestuurder van het Jaar gekozen!

Inwoners van Heemstede worden van
harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen
bij burgemeester Marianne Heeremans.
Normaliter op iedere eerste vrijdag van
de maand kunt u vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te
wisselen met de burgemeester over
ontwikkelingen in Heemstede.
Omdat op de eerste vrijdag van
november de begrotingsraad plaatsvindt, is de inloopochtend een week
verplaatst. U bent van harte welkom
op vrijdag 14 november van 10.00 tot
12.00 uur.

Waar?
Wanneer?
Hoe laat?

Burgerzaal,
raadhuis Heemstede
Donderdag 13 november
2008
17.00 - 19.30 uur, prijsuitreiking om 18.00 uur

De winnaar ontvangt een bijzondere herinnering en de organisatie ontvangt een geldprijs
van € 250,--, te gebruiken voor het werven,
begeleiden en behouden van de vrijwilligers.

Inloopochtend
burgemeester

Agenda's
Vergadering commissie Ruimte
De raadscommissie Ruimte houdt een openbare vergadering op maandag 10 november
a.s. om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te
zijn.
Op de agenda:
- Presentatie en discussie uitgangspunten bestemmingsplannen Heemstede
- Vrijstelling bestemmingsplan uitbreiding supermarkt Jan van Goyenstraat 21-23 (B-stuk)
- Vervanging beschoeiing Ringvaart (Dr. Schaepmanlaan) (B-stuk)
- Overzicht bouwprojecten (overige punten)
Kijk op www.heemstede.nl voor de volledige agenda. Tevens treft u hier informatie over het
spreekrecht en uitleg over de indeling van onderwerpen naar A-, B- of C-stukken. Meer
weten? Neem contact op met de raadsgriffie, telefoon (023) 548 56 46 of e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl.
De vergaderingen van commissie Samenleving en commissie Middelen komen deze maand
te vervallen.

Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 6 november
2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur
20.30 uur
21.00 uur

bezwaar tegen de weigering van een vergunning voor het bouwen van een
woonhuis aan de Kees van Lentsingel 4 - openbaar bezwaren tegen de verleende bouwvergunning voor het uitbreiden van de
Crayenesterschool - openbaar bezwaar tegen het verstrekken van persoonsgegevens - niet openbaar -

Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07.
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Bouwplannen
2008.147
2008.296

het uitbreiden van een woonhuis
Paulus Potterlaan 16
het veranderen van een stolpraam en
Leidsevaartweg 75
twee schuiframen
2008.297
het veranderen van een stolpraam en
Leidsevaartweg 77
twee schuiframen
2008.300
het uitbreiden van een woonhuis
Van de Spiegellaan 12
2008.302
het wijzigen van de zijgevel van
Kraanvogellaan 12
het woonhuis
De bovenstaande aanvragen liggen van maandag tot en met donderdag 08.30 - 17.00 uur
en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht
(Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 31 oktober 2008)

2008.260
2008.276
2008.288
2008.289

plaatsen dakkapel op voorgeveldakvlak
plaatsen dakkapel op voor- en
zijgeveldakvlak
vergroten van een gevelopening in
de zijgevel
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het plaatsen van een dakkapel op
het voordakvlak
het uitbreiden van een woonhuis

uitbreiden woonhuis

2008.269

plaatsen lichtreclame
aanleggen van een wachtplaats voor
recreatievaart
doorbreken tussenmuur

wijzigen kantoorfunctie naar een
huidverbeteringspraktijk

het verbouwen van 2 garages naar
een keuken en berging

2008.242

2008.281

een opbouw op bestaand inpandig
zwembad, aanpassing garage,
wijziging indeling raamvlakken,
wijziging afwerking gevels,
aanbrengen zonwering en open
terrasarmen
het plaatsen van een erfafscheiding

-

N.K.J. van Waaplein 9

-

Bronsteeweg 9

De verzoeken en ontwerpbesluiten liggen vanaf 06-11-2008 gedurende 6 weken ter inzage
bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht in het raadhuis op het Raadhuisplein 1.
Belanghebbenden kunnen hierover zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken.
Diegenen die zienswijzen indienen willen wij de gelegenheid geven over de zienswijzen
gehoord te worden. U moet hier dan wel uitdrukkelijk om vragen bij het indienen van de zienswijzen. De hoorzittingen zullen worden gehouden door de medewerkers van Bouw- en
Woningtoezicht tijdens de openingstijden. Voor nadere informatie over het verzoek kunt u zich
wenden tot M. Jansen van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht, telefoon (023) 548 57 52.

Kraanvogellaan 10

-

Jan van den Bergstraat 72

Verzoek vrijstelling bestemmingsplan ‘Landgoederen en
Groene Gebieden’

-

Beethovenlaan 22

-

Jan Steenlaan 8

Er is een verzoek binnengekomen om vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening van het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden. De
Nederlandse Gasunie vraagt vrijstelling aan voor het verleggen van de ondergrondse aardgastransportleiding W-532-02, gelegen in de weilanden ten noorden van de rioolwaterzuiveringsinstallatie aan de Cruquiusweg 45 te Heemstede en in de bodem onder het Spaarne,
kadastraal bekend gemeente Heemstede, sectie A, nummers 9910 en 5516. Het bouwplan
is in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan Landgoederen en Groene
Gebieden, omdat het nieuwe tracé van de gastransportleiding afwijkt van het op de
bestemmingsplankaart van dit bestemmingsplan opgenomen tracé. De gemeenteraad
heeft de bevoegdheid om deze vrijstelling te verlenen gedelegeerd aan burgemeester en
wethouders.

-

Orchideeënlaan 10

-

Händellaan 2A
Zuider Buiten Spaarne
nabij Cruquiusbrug
Raadhuisplein 26

-

Heemsteedse Dreef 38

Verleende reguliere bouwvergunning 1e fase
en vrijstelling bestemmingsplan (verzonden 3 november 2008)
2008.182

Starten voorbereidingsprocedure ontheffing
bestemmingsplan en verlenen bouwvergunning

-

Verleende reguliere bouwvergunning (verzonden 31 oktober 2008)
en vrijstelling van het bestemmingsplan
2008.118

2 0 0 8

Linge 1
Kraanvogellaan 24

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 31 oktober 2008)
2008.209
2008.230

N O V E M B E R

-

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 31 oktober 2008)
en vrijstelling van het bestemmingsplan
2008.166

5

Bestemmingsplan

Aanvragen bouwvergunning

2008.235
2008.250

-

-

IJssellaan 23

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om de vrijstelling te verlenen. Het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken (waaronder de aanvraag) liggen vanaf donderdag
6 november 2008 ter inzage voor een periode van 6 weken. In genoemde periode kunt u
over dit bouwplan uw zienswijze aan de gemeente kenbaar maken. Dit kan schriftelijk of
mondeling. Als u schriftelijk wilt reageren, dan vindt u elders in deze advertentie informatie
hoe u dit kunt doen. Wilt u mondeling reageren dan kunt u contact opnemen met de heer
G. Klaassen van de afdeling Ruimtelijk Beleid, via tel. (023) 548 57 65. Ook voor nadere
informatie over het verzoek en het ontwerpbesluit kunt u zich tot de heer Klaassen wenden.

Drank- en horecavergunning
Op 28 oktober 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders, i.v.m. wijziging van
leidinggevende, besloten een nieuwe drank- en horecavergunning voor het uitoefenen van
het slijtersbedrijf te verlenen aan Mitra Beheer B.V., Wilhelminaplein 15.

Verleende sloopvergunning (verzonden 28 oktober 2008)
2008.929

het verwijderen van asbesthoudend vloerzeil

-

Hageveld 23

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

Verleende ontheffing bestemmingsplan (verzonden 31 oktober 2008)
2008.243

verzoek ontheffing voor kantoor/
praktijk bestemming

-

Wiekenplein 8

Het besluit en bijbehorende stukken liggen ter inzage bij de afdeling Bouw- en
Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnnen hiertegen in beroep gaan
bij de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem

Indien u meer informatie wenst kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene en
Juridische Zaken, tel. (023) 548 56 07.

Loket Heemstede
Heemstede heeft één centrale plek waar u
voor al uw vragen op het gebied van wonen,
zorg en welzijn terecht kunt, namelijk Loket
Heemstede aan het Raadhuisplein 1. Of
het nu gaat om het aanvragen van een
voorziening in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals hulp bij
het huishouden, OV-taxi, aanpassingen in
de woning of een rolstoel) of om informatie
en advies, wij helpen u graag verder.

Iedere werkdag tussen 09.00 en 13.00 uur
kunt u, zonder afspraak, bij het Loket
langskomen. U kunt ons ook bellen om uw
vraag te stellen.
Loket Heemstede
Raadhuis, Raadhuisplein 1
Telefoon (023) 548 30 40
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag
van 09.00 tot 13.00 uur.

HeemstedeNieuws
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Kapvergunning

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken

Er is een kapvergunning verleend voor:
Het kappen van 1 eik, 1 berk en 1 kastanje op het perceel Patrijzenlaan 11, kadastraal
bekend gemeente Heemstede, sectie C. nr. 04119.
Aan de vergunning is het volgende bijzondere voorschrift verbonden:
De vergunning is pas van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de bezwaartermijn afloopt. Indien gedurende de bezwaartermijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de vergunning niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist
(verzonden 05-11-2008).

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen, kunt u uw mening/zienswijze aan de
gemeente kenbaar maken (m.u.v. de aanvragen onder bouwplannen). Richt hiertoe binnen de termijn
van terinzagelegging, schriftelijk uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf 5 november 2008 gedurende 6 weken
ter inzage in het raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit bezwaar
maken.

Verkeersbesluit
- Het aanwijzen van een parkeerplaats nabij de flat Overijssellaan 207 als gereserveerde
gehandicaptenparkeerplaats ten behoeve van de bewoonster. (verzonden 3 november
2008).
Het besluit ligt vanaf 6 november 2008 zes weken ter inzage.
U kunt hiertegen bezwaar maken. Door het indienen van een bezwaar wordt dit besluit niet
opgeschort. Bij een spoedeisend belang kan degene die een bezwaarschrift heeft ingediend een voorlopige voorziening vragen aan de president van de rechtbank, sector
bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Bij het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening moeten griffierechten worden betaald.

Meer weten?
Neem contact op met de gemeente, telefoon (023) 548 58 68 of e-mail: gemeente@heemstede.nl.

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

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

Dansmiddag’ Dansend - Leven’
met Tony Rekelhoff

Heemstede – Op zondag 16
november wordt in Casca ’t
Honk een dansmiddag georganiseerd door Tony Rekelhoff.
Deelnemers zullen met haar op
verschillende manieren gaan
dansen. Op muziek maar ook in
stilte. Op het eigen innerlijke rit-

me of op het ritme van de drum.
Rustig maar ook uitgelaten. Vrij
maar ook in samenspel met elkaar. Meenemen: Een matje of
deken om op te liggen, evt. CD
met jouw dansmuziek. Casca
’t Honk vindt u aan de Molenwerfslaan 11 te Heemstede. De

Wedstrijdzwemmen

midddag duurt van 12.00 – 17.00
uur en de zaal is open vanaf
11.45 uur. Entree 6,00 euro.
Opgeven is i.v.m. de ruimte gewenst maar niet noodzakelijk.
Tony Rekelhoff, www.manthar.nl
tonyrekelhoff-manthar@quicknet.nl, tel. 06-42617945.

Michael van Dam (HPC Heemstede) haalt twee
keer limiet Nederlands Junioren Kampioenschap
Heemstede - Zondag 2 november vond in de Planeet te Haarlem de Regio Meerkamp plaats.
Michael van Dam (14) leverde
een superprestatie door zowel
op de 200 vlinder als op de 200
vrij de limiet te halen voor het
Nederlands Junioren Kampioenschap, welke in januari volgend
jaar in Dordrecht wordt gehouden. De andere zwemmers van
HPC hadden er ook veel zin in. Er
werden maar liefst 19 persoonlijke records gezwommen door Kevin Philippo (2x), Denise van der
Linden (2x), Michael van Dam
(3x), Tim Walstock (3x), Mandy

van der Linden (2x), Daan Kaars
Sijpesteijn (2x), Veerle Claassen
(2x), David van Groen, Gijs van
de Woord en Mariska van Geldorp. De nog jonge deelnemers
Koen Kaars Sijpesteijn, Sam van
Groen en Wesley Bos deden voor
het eerst de 100 meter afstanden
en zetten een prima tijd neer. Nikita Vos en Anouk van Dam zaten net boven hun persoonlijke
toptijden. Matthijs Lenos deed
ondanks minder te trainen goede zaken en kwam bij de 200 rug
als eerste aan met minder dan
een seconde boven zijn PR.
Michael van Dam.

Only Friends te sterk voor HBC-G
Heemstede - Soms doe je wel
eens dingen waar je later spijt
van krijgt. DAVY kent dat gevoel
nu vast ook wel. Alle verstandskiezen eruit laten trekken. Hij
lachte wel, maar nu als een boer
met…… Ditzelfde gevoel was
er dit weekend te bespeuren bij
HBC G voetbal.
Deze keer moesten de mannen
het opnemen tegen de oude
vrienden uit Amsterdam, Only
Friends. Na de toezegging werd
langzamerhand duidelijk dat
Only Friends een andere weg
ingeslagen is. Zij spelen met
hun oudere G-jongens meestal tegen reguliere C-junioren.
Al in de eerste helft wordt zichtbaar dat Only Friends veel sterker geworden is. Ze combineren vaak en de meeste spelers
weten goed wat ze met een bal
moeten doen. En doen dat ook.
Heemstede heeft daar moeite
mee. Als Sam de bal weer heeft
krijgen de HBC’ers hem nauwelijks uit de verdediging weg.

VEW-programma
Zaterdag 8 november:
KHFC-1- VEW-1
Jong Holland-2- VEW-2
VEW-3- HSV-2
KHFC-2- VEW-4
Alliance-2- VEW-5
VEW-vet- Schoten-vet

15.00 uur
14.45 uur
14.30 uur
15.00 uur
14.30 uur
14.30 uur

En voorin ontbreekt er ook het
nodige. Alle moed leek in de
schoenen gezakt. Een stevige
6-0 voorsprong nemen die gasten. Het lachen vergaat HBC.
Zeker toen frustratie en miscommunicatie een rol gingen
spelen. De Heemsteders vervullen echter netjes hun sportieve
plicht en melden zich, weliswaar
met een man minder, weer keurig in het veld voor het vervolg.
Het gaat iets beter dan het eerste half uur. Er wordt iets meer
durf in het spel gelegd en iets
meer gecombineerd.
Toch is het nog lang niet voldoende om Only Friends van
de wijs te brengen. Veel verder dan een verre vrije trap van
Rick op doel komen de HBC’ers
niet. Met een 8-0 stand mogen
ze vanaf 11 meter laten zien dat
we er toch wel iets van kunnen.
Op de terugweg wordt niet meer
gelachen. Alsof iedereen kiespijn heeft.
Leo Holdorp
K’land-a1- VEW-a1
Olypia-c- VEW-c1
VEW-c2- VVC-c
VEW-me- Conc.-me
VEW-e1- Terrasv.e
VEW-e2- Hillegom-e
Onze Gez-e- VEW-e3
KHFC-f- VEW-f1
VEW-f2- DSS-f

11.30 uur
12.45 uur
11.45 uur
11.30 uur
10.30 uur
09.30 uur
11.30 uur
09.00 uur
09.30 uur.

