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Expertise bij nieuwe 
burgemeester Nienhuis
Heemstede - Niets dan har-
telijkheid en lovende woor-
den werden op woensdag 
17 januari over de kersverse 
burgemeester Astrid Nien-
huis uitgestrooid. Commis-
saris van de Koning, Johan 
Remkes, gaf haar het ad-
vies mee: “blijf jezelf”. Hij fe-
liciteerde Heemstede met de 
gemaakte keuze. Sinds 1993 
staat er een vrouw aan het 
roer van de gemeente. Bij 
Koninklijk besluit is Nien-
huis op 29 november 2017 
benoemd door de Koning en 
is sinds 7 januari 2018 offici-
eel in dienst. Remkes doel-
de op het Havenlab toen hij 
stelde dat Nienhuis in een 
gemeente gaat werken waar 
zaak wordt gemaakt van bur-
gerparticipatie. “Burgerpar-
ticipatie is aan Nienhuis wel 

toevertrouwd”, zei Remkes. 
Met het ondertekenen van 
een document werd Astrid 
Nienhuis officieel de nieu-
we burgemeester van Heem-
stede. Annelies van der Have 
(HBB) schetste, in haar hoe-
danigheid als voorzitter van 
de selectiecommissie, hoe 
het traject was verlopen. 
Van de 34 sollicitanten, eer-
lijk verdeeld over mannen 
en vrouwen, maakte Remkes 
een eerste schifting. Met een 
aantal kandidaten zijn vervol-
gens gesprekken gevoerd. 
Het loslaten van het oude 
was even wennen voor de 
commissie. Wat heeft Heem-
stede nodig en op wie kun je 
trots zijn?
Burgemeester Wienen van 
Haarlem sprak namens de 
collega’s uit de regio. In an-

dere gemeenten wil het nog 
wel eens onrustig zijn. Heem-
stede is volgens hem een oa-
se van rust. Hij kijkt uit naar 
de samenwerking in de vei-
ligheidsregio. Met haar erva-
ring als advocaat, officier van 
justitie, gemeenteraadslid in 
Velsen en burgemeester van 
Landsmeer is haar expertise 
een welkome aanvulling. Alle 
fracties in de raad namen om 
beurten het woord. Zij heet-
ten Nienhuis welkom, zegden 
haar alle steun toe en zien uit 
naar de samenwerking. Na-
dat locoburgemeester Chris-
ta Kuiper Astrid Nienhuis de 
ambtsketen had omgehan-
gen zat daar opeens de nieu-
we eerste burger van Heem-
stede achter de tafel. In haar 
eerste toespraak voor de hon-
derden aanwezigen, waaron-
der haar twee zonen, familie, 
80 genodigden en betrokken 
burgers, dankte ze de com-
missie aan wie zij uiteindelijk 
de voordracht te danken had. 
Met liefde en respect sprak 
zij over haar twee zonen die 
steeds weer met hun moe-
der moesten meeverhuizen. 
Steeds een nieuwe school 
zoeken, vrienden loslaten op 

een ander sportvereniging 
gaan en een nieuw huis. “Ik 
heb al veel beleidsstukken 
stukken gelezen, maar dat is 
papier, nu ga ik de praktijk 
ervaren en daar kijk ik naar 
uit.” Ze deed een oproep aan 
de jongeren om zich te la-
ten horen en zien. “Laat via 
een vlog of anderszins we-
ten wat je als jonge Heem-
stedenaar wilt. Zij dankte 
Marianne Heeremans voor 
haar steun en de toezegging 
dat zij altijd een beroep op 

haar kon doen. De komen-
de tijd gaat Astrid Nienhuis 
zich inleven in alle aspecten 
van de Heemsteedse samen-
leving, cultuur, sport, vereni-
gingen, ouderen, de organi-
satie en de politiek. Afgaan-
de op alle mooie en treffende 
woorden op deze avond lijkt 
Heemstede een juiste keuze 
te hebben gemaakt. Wij van 
de Heemsteder wensen haar 
een prachtige ambtsperiode 
toe in onze heerlijkheid.
Eric van Westerloo

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

 

v.d. Geest keurslager
Raadhuisstraat 94
tel. 528 64 17
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ook 50+ van harte welkom

voor omgeving Cruquiusweg 
en omgeving Bronsteeweg + Lanckhorstlaan

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

voor omgeving Cruquiusweg 

Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

BEZORGERS/STERS

Volgende week
de krant in een nieuw jasje

De Heemsteder groeit groter
Heemstede - De Heemsteder komt al weer vele jaren 
uit in het bekende kleine handzame formaat, het zogehe-
ten ‘magazine formaat’. Iets groter en breder dan een A4 
heeft onze krant in de regio heel wat bekendheid opge-
bouwd met deze nogal onderscheidende maat. Dat laat-
ste heeft wel als nadeel dat geen enkele andere krant met 
de onze zaken kan doen als het gaat om het doorplaatsen 
van advertenties. Omdat onze uitgever tevens nadacht 
over een nieuw uiterlijk en een aangepaste, meer eigen-
tijdse uitstraling is besloten de overstap te maken naar 
een nieuw formaat. Vanaf woensdag 31 januari nodigt 
de nieuwe Heemsteder u uit tot lezen in tabloidformaat. 
Dat is een groter model krant, om precies te zijn 28.9 cm 
breed en 41.5 cm hoog. Heel wat groter dan de 21.8 cm 
brede en 28 cm hoge magazine-krant. Je kunt met recht 
stellen dat de Heemsteder is gegroeid! Meer krant, een 
nieuw uiterlijk maar natuurlijk met de vertrouwde goede 
kwaliteit aan redactioneel nieuws en met mooie, op maat 
gemaakte advertenties. Wij gaan zo door maar... met een 
gerestylede krant! 
Joke van der Zee (bladmanager)



COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 5:
HEEMSTEDE, HAARLEM-Z.

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

Aanleveren van advertenties
Dinsdag voor 12.00 uur
aanlever@heemsteder.nl

Advertentieverkoop
Joke van der Zee

Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Dinsdag voor 12.00 uur
redactie@heemsteder.nl
Maximum aantal woorden: 300

Bladmanager/redactie
Joke van der Zee

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

Redactie-opmaak
Mireille Huiberts

Kabaaltjes
Opgave gratis advertenties 
voor www.heemsteder.nl/
kabalen-opgeven of 
aanlever@heemsteder.nl

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
De Heemsteder Uitgevers B.V.
Heemstede

OPLAGE: 15.000

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

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

WWW.HEEMSTEDER.NL

van 1930

PKN 
Heemstede
Wilhelminaplein
te Heemstede

Zondag 28 januari, 10u. in 
de Oude Kerk: ds. A. Mo-
lendijk, m.m.v. de cantorij, 
Crèche  (tot 4 jaar) en Kin-
derkring (4-12 jaar). 

www.pknheemstede.nl

Hervormd PKN 
Bennebroek

Binnenweg 67 
te Bennebroek

Zondag 28 januari om 10u.
Ds. R. Werrie uit Bunscho-
ten-Spakenburg.
Na de dienst koffi edrinken 
Jagershuis.

www.hervormdpknbennebroek.nl

Katholieke Kerk
O.L.V. Hemelvaart

Valkenburgerplein 
Heemstede

Za. 17.00 uur Holy Mass
Zo. 9.15 uur Hoogmis
Zo.  18.45 uur Plechtig Lof
Di.   9.00 uur H.Mis 
Wo. 10.00 uur H.Mis
Vr.  19.00 uur H.Mis
www. parochiesklaverblad.nl

Katholieke Kerk
H. Bavo parochie

Herenweg 88
Heemstede

Donderdag 25 januari 9u. 
Eucharistieviering vg pastor
R. Verhaegh.
Zondag 28 januari 10.30u. 
Eucharistieviering met sa-
menzang vg pastoor J.J.van 
Peperstraten.

www.parochiesklaverblad.nl

Petrakerk
Nederlands 

Gereformeerde Kerk

Limburglaan 3
te Heemstede

Samenkomsten elke
zondag om 10.00 uur.

Welkom!

www.petrakerkheemstede.nl

Adventskerk 
Aerdenhout
Leeuwerikenlaan 7

te Aerdenhout

Zondag 28 januari, 15u.
Intrededienst Ds. N.G. 
Scholten, nieuwe predikant 
Protestantse Gemeente 
Aerdenhout.

www.adventskerk.com
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 Trefpunt 
Bennebroek
Akonietenplein 1 
te Bennebroek 

Zondag 28 januari, 10u: ds. 
Jolien Nak.
Kindercafé.

www.pkntrefpunt.nl

Rafaelgemeente 
Nehemia

Koediefslaan 73
te Heemstede

Zondag 28 januari 10u.
gastspreker dhr. B. de Fey-
ter.

www.rafael-nehemia.nl

Onbekend Heemstede
Raadhuisstraat 

Toen en nu (51)

Het pand op Raadhuisstraat 
67 is ook lang in gebruik 
geweest door de familie J. 
Zwarter. Op 20 maart 1900 
werd de eerste steen gelegd 
voor de kruidenierswinkel 
door de 5-jarige J.A. Zwarter. 
In 1933 nam zoon Adam het 
stokje over met een comple-
te verbouwing van de winkel. 
De offi ciële naam was ‘Eerste 
Heemsteedsche Comestibles 
en Delicatessenwinkel’ van 
weduwe J. Zwarter & Zoon. 
Vanaf 1947 (foto archief 
HVHB) kwam Leo Zwarter 
in de winkel (vanaf 1969 ei-
genaar). In 1954 breidde de 
winkel uit met een wijnkope-
rij. In datzelfde jaar is de fa 
Zwarter organisator van een 
Internationale Demonstra-
tie Beurs in het Minervathea-
ter. Voor de oorlog is nummer 

67 ook veelvuldig gebruikt in 
advertenties voor de brand-
stoffenhandel van de familie 
Zwarter. Vanaf de jaren 1916 
tm 1959 heel veel adverten-
ties voor het vinden van win-
kelhulp.
In 1969 kwamen bij een ver-
bouwing van de winkel op 
goed verborgen plekken tus-
sen de plafonds nog 15 blik-
ken koffi ebonen uit de oor-
log voor de dag. De koffi e 
smaakte nog.
Geen opvolging en zijn ge-
zondheid noopten Leo Zwart 
te stoppen met zijn zaak en 
per 1 oktober 1990 namen Els 
en Will Beeren (Jan van Goy-
enstraat) de zaak over.
In 1976 was o.a. Leo Zwar-
ter de eerste in Heemstede 
die een zomermarkt organi-
seerde.

In 1997 liet Makelaarskantoor 
Peter Stradmeijer het pand 
geheel aanpassen. Daarna 
zat makelaar Peter Graijer er 
in. Na verhuizing van de ma-
kelaar stond het pandje een 
tijdje leeg en maakte vanaf 1 
maart 2014 het CDA gebruik 
van het pand met een pop-
up store. Sinds februari 2017 
zit ‘Echt’ in het pand met o.a. 
damesmode.
Lees Heerlijkheden nr 129 
(2006). 146 (2010) of de we-
blog Librariana met veel ver-
halen over de familie Zwarter. 
De nufoto van Harry Ophei-
kens is van 20 januari 2018.
Mocht u informatie of beeld-
materiaal over de Raadhuis-

straat hebben dan kunt u te-
recht via webmaster@hv-hb.
nl (H. Opheikens). Tips en op-
merkingen? Bel 023-8200170 
(kantoor Heemsteder).

Op Facebook voor uw
tips, foto’s en reacties.





Steeds vaker wordt social media ingezet als bewijs gedu-
rende een gerechtelijke procedure. Op social media kun-
nen mensen ongezien rondkijken en snuffelen in het leven 
van anderen. Daarnaast worden er berichtjes verzonden 
en foto’s geplaatst. Niemand staat er op dat moment bij 
stil dat iedereen toegang krijgt tot berichtjes en foto’s die 
geplaatst worden op social media. Alle geplaatste foto’s 
en verzonden berichtjes kunnen tegen je gebruikt worden 
tijdens een gerechtelijke procedure. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan een omgangsprocedure 
waarbij de rechter moet oordelen over een omgangsrege-
ling met minderjarige kinderen. Uitlatingen via Whatsapp 
kunnen een negatief beeld vormen over de ouder, waarbij 
het verzoek om omgang kan worden afgewezen. 
De rechtbank Amsterdam heeft bijvoorbeeld geoordeeld  
dat een ontslag op staande voet geldig was, nadat door 
de wederpartij WhatsApp berichten in het geding waren 
gebracht waarin de betreffende werknemer zich grievend 
uitliet over zijn leidinggevende. Daarnaast werd in 2012 
een ‘appje’ gebruikt als bewijs om aan te tonen dat een 
werknemer weloverwogen ontslag had genomen. Het be-
richtje werd naar de werkgever verzonden, maar deze gaf 
vervolgens aan het berichtje nooit te hebben ontvangen. 
De twee vinkjes achter het bericht die aangeven dat een 
bericht succesvol is aangekomen bij de ontvanger, bewij-
zen echter dat het bericht wel is aangekomen, aldus de 
rechtbank. 
Zelfs overheidsinstanties kunnen gebruik maken van de 

gelegenheid om social media te ge-
bruiken als bewijs in een gerechtelijke 
procedure. Het UWV kan bijvoorbeeld 
Facebook-updates gebruiken om aan 
te tonen dat mensen met een uitkering 
bijklussen zonder dat op te geven.  
Pas op met wat je verzendt en plaatst 
op social media, want het kan wel eens 
tegen je gebruikt worden!

mw.mr. S. Bayraktar

Column

‘Social media’ als bewijs in 
gerechtelijke procedures

Blekersvaartweg 3
2101 CA Heemstede
tel. 023-5767851

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

Mooie prijs voor slagerij Van der Werff:

Traiteur van het jaar!
Heemstede - Wie een beet-
je trek of zelfs honger heeft 
komt niet langs slagerij Van 
der Werff zonder iets te ko-
pen. Het is gewoon té lekker 
wat daar allemaal te koop is. 
En... natuurlijk ambachtelijk 
gemaakt zoals de heerlijke 
vers bereide maaltijden, soe-
pen, salades, snacks en di-
verse andere producten die 
uit de keuken komen. Die 
heerlijke producten van Van 
der Werff zijn nu in de prij-
zen gevallen. Dat is geen toe-
val: er zijn uiteraard keurin-
gen aan vooraf gegaan. Niet 
alleen de geur is om van te 
watertanden, ook de smaak 
uiteraard, hoe het wordt ge-
toond in de vitrine en... niet 
onbelangrijk, de algehele hy-
giëne in de zaak. Barry, de ei-
genaar van de slagerij aan de 
Glip naast COOP, is natuurlijk 
erg blij met deze mooie eer: 
‘Traiteur van het jaar 2018’ 
voor de provincie Noord- 

Holland. Dus in de gehele 
regio zijn de ambachtelijk ge-
maakte producten van Barry 
en zijn team als allerbeste uit 
de bus gekomen.
“Die titel mogen we het 
hele jaar voeren, daar zijn we 
best trots op!” Hij legt uit dat 
de organisatie “het Worst-
makersgilde” tweemaal per 
jaar een keuring afneemt. 
“Je weet van tevoren natuur-
lijk nooit wanneer de con-
troleurs bij je in de winkel 
komen. Wij zijn wel aangeslo-
ten bij het gilde van slagers-
ondernemers maar inlichtin-
gen over keuringen bereiken 
ons niet. Als een keurmees-
ter langskomt moet je op 
dat moment gevraagde pro-
ducten meegeven, dus die 
we al hebben gemaakt. Zij 
keuren dan op diverse de-
tails: smaak, samenstelling, 
geur en hoe het wordt ge-
toond. Later volgt een twee-
de keuringsronde. De beoor-

deling gaat via een puntensy-
steem. Als je van de deelne-
mende slagerijbedrijven het 
meeste aantal punten scoort, 
krijg je de 1e prijs. Maar dan 
moet ook de zogeheten ‘mi-
cro-biologische’ keuring he-
lemaal in orde zijn. Het vlees 
wordt gecontroleerd op toe-
gestane aanwezige bacteri-
en. Dit telt ook mee met het 
eindresultaat van de ande-
re keuring”, geeft Barry aan. 
Nou, dat zit wel goed bij Van 
der Werff!
De komende tijd staan de 
bekroonde producten extra 
in de schijnwerpers, dus voor 
de klant extra interessant om 
te proberen.
Glipperdreef 121,
Heemstede.

Praat mee met de VVD over verkeer
Heemstede - De VVD nodigt belangstel-
lenden uit voor hun mobiliteitsavond op 
donderdag 25 januari, inloop vanaf 19.30 en 
aanvang 20.00 uur; locatie Raadhuis Heem-
stede. Gasten zijn Cees van Amelsfoort 
(Actiegroep Lanckhorstlaan) over het knel-
punt Lanckhorstlaan/Heemsteedse 
Dreef, met                                   over de 
verkeersoverlast op de Cruquiusweg/
Javalaan en met Eric Geels over zijn peti-

tie Heemstede Filevrij. Iedereen kan mee-
praten onder het motto: geen idee is te gek! 
Aan het eind van de avond worden geza-
menlijk concrete lokale en regionale op-
lossingen voor de verkeersdrukte in Heem-
stede gepresenteerd. Ook wil de VVD een 
platform creëren om in gesprek te blijven, 
na de bijeenkomst. Aanmelden voor de 
mobiliteitsavond is gewenst via:
vvdheemstede@outlook.com.

Busexcursie naar 
Stadsmuseum in 
Woerden
Heemstede - ‘400 jaar Kaas 
in de Kunst’  Op woensdag 
31 januari vertrekt er van-
af de Luifel om 9.00 uur een 
excursie naar Stadsmuseum 
Woerden. WIJ Heemstede 
en de Heemsteedse Kunst-
kring organiseren deze sa-
men. Kunstenaars lieten zich 
al 400 jaar inspireren door 
kaas. Waarom werden kun-
stenaars van alle tijden er-
door gegrepen? Je komt het 
allemaal te weten in de ex-

positie Onbeperkt houdbaar, 
400 jaar kaas in de kunst. 
Er wordt ook een lunch ge-
noten deze dag en er is een 
rondleiding door het Kaas-
pakhuis met (onder voorbe-
houd) een kaasproeverij. De 
bus vertrekt rond 16.15 uur 
weer naar Heemstede. Info: 
www.wijheemstede.nl,
023-5483828. Of schrijf in
bij de Luifel, Herenweg 96,
Heemstede.
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JUUL organiseert creatieve, gratis 
workshops in kader van 10-jarig bestaan

Heemstede - Dé winkel in 
benodigdheden voor cre-
atieve hobby’s is natuur-
lijk JUUL, aan de Juliana-
laan 3 in Heemstede. Volgen-
de maand is het groot feest 
bij JUUL want zij bestaat al-
weer 10 jaar! En dat vier je 
natuurlijk met waar je goed 
in bent: creatief zijn op divers 
vlak. Wil je een nieuwe cre-
atieve activiteit gaan doen of 
ook doen waar je al goed in 
bent? Kies een leuke demo 
of workshop. Ook voor kin-

Scooter maaltijdbezorger komt onder auto
Heemstede - Een maaltijd-
bezorger is zondagavond 21 
januari ernstig gewond ge-
raakt bij een verkeersonge-
val in Heemstede. Even na 
half tien ging het mis op het 
kruispunt van de Herenweg 
met de Zandvoortselaan. Een 
personenauto kwam uitein-
delijk op z’n kant op de scoo-
ter van de maaltijdbezor-
ger tot stilstand. Het was een 

heftig gezicht de brommer 
onder de auto te zien liggen.
Meerdere diensten, waaron-
der een traumateam, wer-
den opgeroepen om hulp te 
bieden. De maaltijdbezorger 
is door ambulancepersoneel 
opgevangen en na de eer-
ste zorg met spoed naar het 
ziekenhuis overgebracht voor 
verdere zorg. In de auto raak-
te niemand gewond, de be-

stuurder is wel naar het bu-
reau overgebracht om een 
verklaring af te leggen.
De verkeersongevallenana-
lyse (VOA) van de politie is 
een onderzoek gestart om 
de exacte toedracht van het 
ongeval te achterhalen. Het 
kruispunt was tijdens de af-
handeling van het ongeval 
en het onderzoek afgesloten 
voor verkeer.Foto: Michel van Bergen

VluchtelingenWerkAward naar Heemsteedse

“Dat ze ondanks tegenslagen 
doorgaat en helpt ontroert ons”
Heemstede – Sherifa Zaiyat 
uit Heemstede wint de Vluch-
telingenWerkAward in de ca-
tegorie ‘Doorzetter’. De uit 
Syrië afkomstige Zaiyat ont-
ving de prijs vorige week op 
de nieuwjaarsreceptie van 
VluchtelingenWerk Neder-
land. De VluchtelingenWer-
kAwards werden voor de vijf-
de keer uitgereikt. Vluchtelin-
genWerk wil met de awards 
aandacht vragen voor krach-
tige voorbeelden die bij-
dragen aan een succesvol-
le deelname van vluchtelin-
gen aan onze samenleving 

en echte doorzetters een hart 
onder de riem steken.
In de categorie ‘Doorzet-
ter’ kent de Vluchtelingen-
WerkAward een inspireren-
de winnaar. Sherifa Zaiyat uit 
Heemstede is een inspiratie-
bron voor vrouwen die zij sti-
muleert onafhankelijk te zijn 
door te gaan studeren. Deze 
moeder van twee jonge kin-
deren is vier jaar in Neder-
land en spreekt perfect Ne-
derlands. Zij is van oorsprong 
lerares Engels en via bijscho-
ling is zij bezig voor haar toe-
latingsexamen voor de do-

centenopleiding PABO. Ze 
pakt alles aan om zichzelf te 
blijven ontwikkelen en gaat 
tegenslagen niet uit de weg. 
Een echte doorzetter dus. 
Naast het feit dat ze hard 
werkt aan haar eigen ontwik-
keling, staat ze voor iedereen 
klaar, van buren tot analfabe-
te ouderen ongeacht waar ze 
vandaan komen. De jury zegt: 
“We zijn enorm geïnspireerd 
door het mooie verhaal van 
Sherifa. Dat ze ondanks de 
vele tegenslagen en teleur-
stelling doorgaat en anderen 
helpt, ontroert ons.”

deren. JUUL heeft gerenom-
meerde docenten uitgeno-
digd voor de activiteiten. Ze 
zijn trouwens allemaal gra-
tis, dus helemaal de moei-
te waard om er aan mee te 
doen.
Op vrijdag 2 februari presen-
teert Vera de Backker tussen 
15.00 en 17.00 uur ‘Rare vogel 
Juul!’, tekenen met Pandakrijt 
(vanaf 4 jaar).
Dan op zaterdag 3 februa-
ri geeft Wendelien van Erven   
van 11.00 tot 16.00 uur een 

Foto: Diny van der Graft

H.A. van den Eijnde 1869-1939
Voorwerpen of documenten over Heemsteedse 
beeldhouwer gevraagd voor expositie
Heemstede - Ongeveer 
100 jaar geleden woonde en 
werkte in Heemstede een 
van de bekendste beeld-
houwers van Nederland. Hij 
was bekend als beeldhou-
wer van monumenten en ge-
velversieringen aan woon-
huizen en bedrijfsgebou-
wen maar ontwierp ook meu-
bels en was een bekend te-
kenaar en graficus. De ge-

boren Haarlemmer gaf lei-
ding aan het beeldhouwersa-
telier waar onder andere Hil-
do Krop en Anton Rädecker 
werkten, tijdens de vervaar-
diging van de beelden van 
het Scheepvaarthuis in Am-
sterdam. Zijn werk loopt pa-
rallel met de bloeitijd van de 
Amsterdamse School. In 1917 
startte hij een eigen atelier, 
vanaf 1922 gevestigd aan de 

demonstratie en doe-work-
shop van diverse technieken 
en prachtige materialen van 
Caran d’Ache.
Op dinsdag 6 februari toont 
Kitty van Pel van 10.00 tot 
12.00 uur de ‘Magie van de 
sjablonen’.  Mandala teke-
nen met sjablonen, rustge-
vend en vervullend, voor een 
leeg hoofd en meer zelfver-
trouwen. 
Op donderdag 8 februari kun 
je met Gertie Glas van 10.00 
tot 12.00 uur boekjes binden 
en je krijgt tips en tricks voor 
‘journaling’. Op vrijdag 9 fe-
bruari ga je met Monique 
van den Boogaard tussen 
10.00 en 12.00 uur een mooie 

wenskaart maken met acryl-
verf (zonder kwast!) bijvoor-
beeld voor Valentijnsdag. Tot 
slot verzorgt Creative Com-
pany op zaterdag 10 februa-
ri tussen 11.00 en 16.00 uur 
een doorlopende workshop/
demonstratie mozaïeken voor 
alle leeftijden!
Dit is tevens de laatste dag 
voor het inleveren van de 
kleurplaat.
Inschrijven voor een van de 
workshops graag in de win-
kel.

Let ook op de feestelijke aan-
biedingen de komende we-
ken. Informatie: 023-5295440 
en www.juul3.nl.

V.d. Veldekade in Heemste-
de. Deze beeldhouwer wiens 
werk overal in onze omge-
ving te vinden is, wordt me-
dio 2019 geëerd met een 
tentoonstelling in het Raad-
huis van Heemstede en de 
Hoofdwacht te Haarlem. Ver-
der zijn er plannen voor fiets-
tocht langs zijn nog aanwezi-
ge beeldhouwwerken en een 
lezing. De Historische Veren-

ging Heemstede Bennebroek 
en de Historische Verenging 
Haerlem hebben hiertoe het 
initiatief genomen. De sa-
menstellers van deze ten-
toonstelling, Ruud Bannink, 
Gerard Moolenaars, Daan 
Kerkvliet, Hillebrand de Lan-
ge, Michel Bakker en Rem-
mert Pels willen graag in 
contact komen met inwoners 
die zich nog iets kunnen her-
inneren van de in 1939 over-
leden beeldhouwer of in het 
bezit zijn van documenten 
of voorwerpen die door hem 
vervaardigd zijn of weten 
waar deze te vinden zijn.

Informatie gaarne via:
06-13740235 of
rj.pels2@quicknet.nl
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Is uw organisatie ‘Arbo-proof’?
Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) ge-
wijzigd. De Arbowet heeft als doel de gezondheid, de veilig-
heid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers 
te bevorderen en ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het 
werk, te voorkomen.
In de vernieuwde wet is meer aandacht voor preventie. Ook 
wil de wetgever de betrokkenheid van werkgevers en werkne-
mers vergroten. De volgende wijzigingen zouden daarvoor moe-
ten zorgen:

Open spreekuur
Werknemers moeten de bedrijfsarts altijd kunnen raadplegen/
bezoeken, ook als nog geen sprake is van ziekte of ziektever-
zuim. 

Vrije toegang werkvloer
De bedrijfsarts moet iedere werkplek kunnen bezoeken. Hier-
door krijgt de bedrijfsarts (beter) inzicht in de arbeidsomstan-
digheden en de belasting van het werk.

Second opinion
Indien een werknemer twijfelt aan de juistheid van een door de 
bedrijfsarts gegeven advies, kan de werknemer een second opi-
nion van een andere bedrijfsarts aanvragen. Bedrijfsartsen moe-
ten dat verzoek in beginsel altijd honoreren, tenzij er zwaar-
wegende argumenten tegen zijn. De second opinion moet door 
werkgever worden betaald.

Basiscontract arbodienstverlening
Een van de belangrijkste aandachtspunten van de nieuwe Arbo-
wet is de invoering van het basiscontract. Het basiscontract stelt 
minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en 
werkgevers, onder andere over de toegang tot de werkvloer en 
de second opinion.

Steviger rol van de preventiemedewerker
Naast de bedrijfsarts krijgt ook de preventiemedewerker een 
steviger rol in de Arbowet. De preventiemedewerker heeft als 
taak te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts. 
 De benoeming van de preventiemedewerker moet met instem-
ming van de OR plaatsvinden. De preventie medewerker heeft 
drie wettelijke taken:
a)  het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisa-
tie en evaluatie (RI&E);
b)  het adviseren en nauw samenwerken met de OR of perso-
neelsvertegenwoordiging over maatregelen voor een goed ar-
beidsomstandighedenbeleid; en
c)  de maatregelen (mede) uitvoeren.

Handhaving
De Inspectie Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW, voorheen 
de Arbeidsinspectie) houdt toezicht op de naleving van de Arbo-
wet. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 
de tijd om de contracten aan te passen. Voldoet een organisatie 
niet aan de nieuwe regelgeving? Dan kan de In-
spectie SZW een boete opleggen.

Wilt u weten of uw organisatie Arbo-
proof is, of heeft u vragen? 
mr. M.J. (Mirjam) van der Staaij is ar-
beidsrechtspecialist en ervaren fami-
lierechtadvocaat; partner bij Oass 
Advocaten in Haarlem, Van Eeden-
straat 9. Tel. 023 – 531 1077, 
email staaij@oass.nl. 
Het eerste halfuur van een 
vrijblijvend gesprek is gra-
tis.

VVD zet dorpsgenoten in het zonnetje
Heemstede - In aanloop 
naar de gemeenteraadsver-
kiezingen op 21 maart 2018 
zetten kandidaten van de 
VVD Heemstede dorpsgeno-
ten in het zonnetje! 
Deze week de beurt aan 
(kandidaat)raadslid Joan 
Brouwers die graag dorps-
genoot Mariska Pool aan u 
voorstelt. 
“Samen aan de slag voor een 
sterk en sociaal Heemstede, 
daaraan heb ik hard gewerkt 
de afgelopen periode en dat 
blijf ik graag doen”, aldus Jo-
an, “Het sociaal domein is 
een breed gebied en er is 
veel werk aan de winkel, van 
taalcoaches en goed onder-
wijs voor ieder kind tot parti-
cipatie van de meest kwets-
baren”, over dit laatste kan 
Mariska ons meer vertellen.
“Het kan ons allemaal over-
komen, met de ouderdom 
komen de gebreken en soms 
ook (verregaande) vergeet-
achtigheid, dan word je af-
hankelijk van een zorginstel-
ling. Als kind kwam ik hier-

mee in aanraking door mijn 
opa en oma die in een in-
stelling verbleven, al in 1975 
als jong meisje in Heemste-
de ging ik harp spelen bij 
hen in het huis. Na een car-
rière als harpiste kwam ik in 

2007 met Stichting de Vrolijke 
Noot toe aan het verwezenlij-
ken van deze passie uit mijn 
jeugd, mensen laten partici-
peren door het verzorgen van 
muziekuitvoeringen in zor-
ginstellingen. Vaak ouderen, 

Knutselen met het WNF bij 
De Oosteinde in Vijfhuizen
Regio - Op zaterdagmiddag 
27 januari vind je de vrijwil-
ligers van de WNF Regiotea-
ms Meer en Bollenstreek en 
Kennemerland bij tuincen-
trum De Oosteinde in Vijf-
huizen, net op de grens van 
Haarlem. Kinderen van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen van 
13.00 tot 16.00 uur van tak-
ken een leuk vierkant ma-
ken en daarin allerlei lek-
kers voor de tuinvogels op-
hangen. Voor henzelf kunnen 

kinderen een grappig uiltje 
maken van bladeren in een 
verantwoord eco-zakje. Ook 
mogen ze een envelop trek-
ken, altijd prijs. Voor deelna-
me kopen zij voor 5 euro een 
strippenkaart. Jonge WNF le-
den (Rangers) betalen 4,50. 
Neem je Rangerspaspoort 
mee! Het tuincentrum stelt 
materiaal ter beschikking. De 
gehele opbrengst komt ten 
goede aan het WNF. Tuincen-
trum De Oosteinde Vijfhuizen 

is vlak langs de N205 geves-
tigd, Schipholweg 1088.
Info op www.deoosteinde.nl 
en www.wnfmeerenbollen-
streek.nl.

maar ook gehandicapten of 
kinderen in de Medische Kin-
derdagverblijven. 
Ik ervaar veel ruimte binnen 
Heemstede om ons mooie 
werk te doen, en ik spreek 
de wens uit dat dit zo blijft 
en nog verder groeit, ik doe 
dan ook graag een oproep 
aan alle Heemstedenaren om 
te bedenken wat je kan doen 

voor de meer kwetsbare me-
demens.” “Dit laatste kan ik 
alleen maar beamen”, aldus 
Joan Brouwers. “Kom voor-
al ook uit je comfortzone, als 
vrijwilliger vond ik het heel 
eng om naar de Geestgron-
den te gaan, maar nu koes-
ter ik de mooie dingen die ik 
daar meemaak. We moeten 
het doen met elkaar. ” 

Amy Winehouse, Otis Redding, James Brown...
Live Uncle Sue in de 1e Aanleg
Heemstede - Zaterdag 27 
januari heb je een goede re-
den om café de 1e Aanleg, 
op de hoek van de Raad-

huisstraat en Kerklaan, te 
bezoeken. Hier is twee keer 
per maand een spetterend 
live optreden. Deze zater-

dag Uncle Sue. Uncle Sue is 
een zevenkoppige Haarlem-
se Funk en Soul Band met 
eigen verhaal en swingen-
de blaassectie. Eigenwijs re-
pertoire, uit eigen studio en 
net even wat minder voor de 
hand liggende juweeltjes van 
onze muzikale helden. Een 
sound die teruggrijpt naar de 
60’s en 70’s. Daar voelt Uncle 
Sue zich thuis. Dit komt terug 
in de eigen retro uitstraling. 
Strak in het pak met clas-
sy energieke zangeres. Denk 
aan Sharon Jones & the Dap 
Kings, Bamboos, Slim Moore, 
James Brown, Amy Wine-
house, Otis Redding e.a… 
Genieten van Uncle Sue kan 
vanaf 21 uur en de toegang 
is gratis. 

Editorial

Links Joan en rechts Mariska
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Trio Peter Beets in Oude Kerk Heemstede
Heemstede - Op vrijdag 
2 februari treedt Trio Peter 
Beets op in de Oude Kerk 
Heemstede. Stichting Podia 
Heemstede presenteert dit 
concert om 20.15 uur. Voor 
kaarten en informatie kan de 
website www.podiaheemste-
de.nl geraadpleegd worden.

Peter Beets wordt wereldwijd 
gezien als een van de groot-
ste jazzpianisten aller tijden. 
Door zijn succesvolle optre-
dens en zijn geliefde bewer-
kingen van klassieke muziek 
is zijn publiek uitgegroeid tot 
een vaste schare trouwe fans. 
In zijn prijzenkast staan on-
der meer een Edison (2010), 
de Prix Martial Solal (1998) 
en de Pall Mall Export Swing 
Award (1988). Beets leverde 
ongekend goed ontvangen 
jazzalbums af. De meest re-
cente zijn Portrait of Peterson 
en Chopin meets the Blues 
Live, beide Edison genomi-
neerd.

On tour
Peter en zijn trio doen stee-
vast succesvolle tournees 
in de meeste Europese lan-
den en ook in Azië, Rus-
land, en de Verenigde Staten. 
Hij speelt regelmatig in New 

York, onder andere in Bird-
land en the Blue Note. Ook 
zijn optredens op beroemde 
podia als Salle Pleyel in Pa-
rijs, Ronnie Scott’s in London, 
Yoshi’s in Oakland, Seat-
tle’s Jazz Alley en de Union 
of Composers in Moskou zijn 
noemenswaardig. Een spec-
taculair duet voor twee vleu-
gels met Chick Corea in de 
grote zaal van het Amster-
damse Concertgebouw re-
sulteerde in regelmatige op-
tredens met zijn trio aldaar.

Albums
Peter heeft inmiddels 21 al-
bums gemaakt waarbij hij 
samenwerkte met de gro-
te namen uit de binnen- en 
buitenlandse jazz. In oktober 
2010 komt Peter’s spraakma-
kende album ‘Chopin meets 
the Blues’ uit, met eigentijd-
se jazzarrangementen van 
composities van Chopin. Op 
dit album speelt hij met Joe 
Cohn, Reuben Rogers en 
Greg Hutchinson. De laatste 
is bekend van zijn werk met 
Oscar Peterson, Ray Brown 
en Joshua Redman. In het-
zelfde jaar maakt hij nog een 
album genaamd ‘Blues for 
the Date’, live opgenomen 
met the Jazzorchestra of the 

Concertgebouw en met uit-
sluitend arrangementen en 
composities van Peter. Voor 
dit album ontvangt hij in no-
vember 2010 de Edison.

In 2013 neemt hij met Reu-
ben Rogers en Greg Hutchin-
son het album ‘Portrait of Pe-
terson’ op. Op dit album, ge-
nomineerd voor een Edison, 
speelt hij zijn favoriete com-
posities van een van zijn 
grootste idolen, Oscar Peter-
son. Najaar 2015 presenteert 
Peter een album met live op-
names van zijn Chopin-ar-
rangementen. Ook dit album 
wordt genomineerd voor een 
Edison.

Film & lunch: On Golden Pond (1981)
Heemstede - Donderdag 
1 februari kunt u een heer-
lijke ‘Gouwe Ouwe’ op het 
filmdoek in de Luifel bekij-
ken. In de hoofdrollen Kathe-
rine Hepburn en zowel Ja-
ne als Henry Fonda: On Gol-
den Pond! Norman en Ethel 
Thayer, een bejaard echtpaar, 
brengt de zomer door in hun 
vakantiehuisje aan het meer. 
Op Normans verjaardag krij-
gen ze bezoek van hun

dochter Chelsea met haar 
verloofde Bill en zijn zoontje 
Billy. Chelsea zou graag Bil-
ly bij haar ouders achterlaten 
zodat ze met Bill een rustige 
vakantie kan doorbrengen..
Herenweg 96, Heemstede. 
De aanvang van de film & 
lunch is 10.30 uur – tot onge-
veer 13.30 uur. Entree inclu-
sief lunch: 13,50. Reserveren 
kan via www.wijheemstede.nl 
of 023-5483828.

Kunstbeurs Heemstede:
hoge kwaliteit en levende sfeer
Heemstede - Met de zes-
de editie is de naam van 
de voorheen Heemsteedse 
kunstbeurs  aangepast naar 
Kunstbeurs Heemstede. De 
opzet van het evenement is 
gelijk gebleven: door kunste-
naars georganiseerd, hoge 
kwaliteit (stevige ballotage) 
en een levendige en enthou-
siaste sfeer. De beurs wordt 
gehouden aan de Sport-
parklaan 16 te Heemstede op 
16, 17 en 18 maart.

Wat er te zien en beleven 
valt? Hedendaagse schil-
der- en tekenkunst, beeld-
houwkunst, fotografie, kera-
miek, edelsmeedkunst, glas-
kunst, grafiek, assemblage, 
mixed media en installatie-
kunst afgewisseld met muzi-

kale intermezzo’s, poëzie en 
een speurtocht voor kinde-
ren. De kunstenaars zijn zelf 
aanwezig en vertellen graag 
over hun werk.

In 2018 maakt voor het eerst 
de achtste keramiekverza-
melbeurs voor 20e- en 21e-
eeuwse keramiek deel uit 
van de Kunstbeurs Heemste-
de. Deze beurs vond vooraf-
gaande jaren plaats bij Kera-
mikos, Haarlem.
 
Entree inclusief een kop kof-
fie: 3,00 euro p.p. (kinderen 
en jongeren tot 18 jaar kun-
nen gratis naar binnen).

Parkeren is kosteloos. Meer 
info: www.kunstbeursheem-
stede.nl

Plexat goes 
casino

(11-14 jaar)
Heemstede - Vrijdag 2 fe-
bruari kun je bij Plexat aan 
de Herenweg 96 te Heemste-
de leuke (kaart)spellen doen 
en is er een echt casino, spe-
ciaal voor tieners. Natuur-
lijk niet met écht geld… De 
avond is van 20.00 tot 22.00 
uur. Doe je mee? Kosten: 2,- 
euro per deelnemer. Aanmel-
den: mdoodeman@wijheem-
stede.nl of 023-5483828.

Storm houdt huis
Heemstede – De storm van afgelopen donderdag heeft 
heel wat schade aangericht in het land. Er is voor zo’n 90 
miljoen euro gemeld.

Her en der waaiden bomen om of vielen grote takken 
naar beneden. Dakpannen schoten los, schuttingen wer-
den weggeblazen en zelfs complete daken waaiden weg. 

Dat soort grote ongemakken vonden in Heemstede niet 
plaats maar wel was ook hier schade te betreuren. Zo-
als deze enorme boom, bij bewoners aan de Einthoven-
laan; de hoofdstam scheurde af en viel gelukkig net niet 
op de serre, zo laat Ilco Meijer weten. “Hij vult nu wel on-
ze halve tuin…”
Een spectaculair plaatje.

Beeld: NieuwsFoto / Laurens Bosch

Binnenweg afgesloten geweest 
wegens stormschade
Heemstede - De Binnenweg 
in het centrum van Heem-
stede is vrijdagmiddag eni-
ge tijd afgesloten geweest. 
Een voorbijganger heeft rond 
17.00 uur de hulpdiensten ge-
alarmeerd vanwege loslig-
gende dakpannen.
De brandweer is ter plaat-
se gekomen om de dakpan-
nen te verwijderen. Om ver-
der gevaar te voorkomen was 
de Binnenweg daarom afge-
sloten voor automobilisten.
Voetgangers en fietsers kon-

den via de overzijde de win-
kelstraat door. Na ongeveer 
een half uur was het onge-
mak verholpen.
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Verkiezingsprogramma D66: Heemstede in 2040 klimaatneutraal
Heemstede - Vanuit de pro-
motiecaravan, zonder daar 
vooraf veel ruchtbaarheid 
aan te geven, zag afgelopen 
zaterdag 20 januari het D66 
programma het levenslicht.

Het uitgaan van de eigen 
kracht van de inwoners staat 
daarbij voorop. D66 heeft 
een duurzame en harmoni-
euze samenleving voor ogen. 
Ook de democraten willen af 
van de aandelen Eneco. Waar 
dat geld vervolgens aan moet 
worden besteed vermeldt het 
programma niet. D66 wil een 

online platform voor de in-
woners waar zij ideeën kwijt 
kunnen. Bij (nieuw)bou-
wen wil men het groen ont-
zien. Het idee om generatie- 
woningen te realiseren past 
in het beleid om een leven-
lang in Heemstede te kunnen 
wonen. In 2040 wil de par-
tij dat Heemstede energie-
neutraal wordt. Nieuwbouw-
woningen moeten duurzaam 
zijn en van het gas af. Op de 
brievenbus moeten bewo-
ners een ‘ja-ja’ sticker plak-
ken als zij folders én loka-
le kranten willen ontvangen. 

Geen sticker, dan ook geen 
ongeadresseerde post. Net 
als andere partijen wil D66 
het zwembad en de brand-
weerpost behouden en ver-
sterken. Voor sporters wil 
men op een niet nader ge-
noemde plaats een hard-
loopparcours en trimtoestel-
len realiseren. De OZB wil 
D66 met maximaal de infla-
tie verhogen. Mensen zijn 
niet gelijk maar wel gelijk-
waardig. Mensen zijn wel 
verschillend daarom wil D66 
dat de overheid ruimte laat 
voor die verschillen. De par-

tij wil een onderzoek naar de 
effectiviteit van de politie or-
ganisatie in Heemstede zo-
als het 3D aangifteloket. Van 
de huidige fractie vertrekken 
er drie. Nieuwland wordt de 
lijsttrekker met Invette Schul 
staat op twee. Nieuwkomers 
Antoine Recourt, Reinier ter 
Kuile, Anton Rutgers en Jan 
Duiker staan op een verkies-
bare plaats.

Het volledige programma van 
D66 is na te lezen op de web-
site van de partij.
Eric van Westerloo

Verkiezingsbijeenkomst GroenLinks over verkeersveiligheid
Heemstede - GroenLinks 
Heemstede nodigt alle inwo-
ners uit voor de verkiezings-
bijeenkomst die de partij or-
ganiseert op woensdag 31 
januari om 20.00 uur in café 
De Eerste Aanleg, Raadhuis-
straat 103.

GroenLinks wil daarmee een 
duurzaam verkiezingsjaar in-
luiden. En natuurlijk met een 
inhoudelijk thema, namelijk 
‘verkeersveiligheid, en dan 
met name fietsveiligheid, een 
speerpunt in het verkiezings-
programma van GroenLinks. 
Eelco Langerijs van de Fiet-
sersbond is uitgenodigd om 
de discussie in te leiden.
Het thema bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid is een be-
langrijk onderdeel van het 
verkiezingsprogramma. Het 
wordt steeds drukker op de 
weg. Zeker in de spits, tij-
dens het halen en brengen 
van kinderen naar school en 
op stranddagen. Voor Groen-
Links komen fietsers en voet-
gangers op de eerste plaats. 
Scooters en bromfietsen 

moeten voortaan op de rij-
weg rijden. Er komen meer 
30 km zones, ook op door-
gaande wegen als de Lanck-
horstlaan en de Zandvoort-
selaan. De Binnenweg moet 
veiliger worden. Voor wan-
delaars en fietsers wil Groen-
Links twee ongelijkvloerse 
spoorovergangen naar de 
duinen en betere verbindin-
gen met bruggen of ponten 
voor fietsers en voetgangers 
over de Ringvaart. De Leidse-
vaartweg moet toegankelij-
ker en veiliger worden voor 
voetgangers en fietsers. Bij 
het herinrichten van we-
gen komen er bredere fiets- 
paden en meer oversteek-
plaatsen voor fietsers en 
voetgangers. Voetgangers en 
fietsers krijgen meer tijd bij 
verkeerslichten om over te 
steken.

Enkele quotes van 
partijleden:
Eric de Zeeuw, lijsttrekker 
van GroenLinks Heemste-
de: “We hebben een ambi-
tieus programma op het ge-

bied van bereikbaarheid en 
verkeersveiligheid. Het is tijd 
voor verandering. Laat die in 
Heemstede beginnen.”
Thera van der Heijden, num-
mer 2 op de lijst: “Senioren 
moeten overal in Heemstede 
veilig en rustig kunnen fiet-
sen.”
Bram Verrips, nummer 3 op 

de lijst: “Om jongeren veilig 
deel te kunnen laten nemen 
aan het verkeer moeten er 
meer 30 km-zones komen.”
Annemieke Buddelmeijer, 
nummer 4 op de lijst: “Een 
Groen Heemstede waarin 
veilig en  goed te wandelen 
en te fietsen is voor iedereen, 
nu en in de toekomst.”

Hersenstichting 
collecteert

Heemstede - Van 29 ja-
nuari tot 3 februari vraagt 
de Hersenstichting uw 
steun.
Vele enthousiaste collec-
tanten gaan in de regio op 
pad om geld in te zamelen 
voor al die mensen met een 
hersenaandoening.

Vrijwel iedereen krijgt ooit 
te maken met een her-
senaandoening. Hieron-
der vallen onder meer be-
roerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van 
Parkinson en ADHD.
Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersen-
ziekte bij. Bijna een half 
miljoen mensen kampen 
met blijvende ernstige ge-
volgen.
 
De Hersenstichting zet al-
les op alles om hersenen 
gezond te houden en her-
senaandoeningen te gene-
zen. 
U kunt ook uw gift overma-
ken op IBAN:
NL 18 INGB 0000 000 860 
t.n.v. Hersenstichting Ne-
derland, Den Haag.
Hartelijk dank voor uw 
steun.
Meer informatie kunt u 
vinden op:
www.hersenstichting.nl.

Bezwaren fietspad Vogelwijk

‘Insprekers dachten dat het niet in 
het bestemmingsplan stond’
Heemstede - In de commis-
sievergadering van 17 januari 
meldden zich twee insprekers 
voor een niet-geagendeerd 
onderwerp. Zij kwamen ver-
haal halen over het voorne-
men een fietspad aan te leg-
gen tussen de Randweg en 
de Zandvoortselaan. Het pad 
moet komen langs de Hout-
vaart en langs de Vogelbuurt. 
Een aantal bewoners ziet het 
niet zitten een fietspad voor 
de deur te krijgen. Argumen-
ten als ‘weg privacy’, overlast 
en hangjongeren moesten 
hun bezwaren kracht bij zet-
ten. Zelf droegen zij alterna-

tieven aan. Zo kon de fiets-
route beter over de Pelikaan-
weg of via de Leidsevaartweg 
komen. Ze hadden zich de 
moeite kunnen besparen. In 
2003 stond het fietspad al in 
de plannen. De provincie en 
Haarlem zien, volgens wet-
houder Hooij, het station als 
een belangrijk knooppunt. 
Op het terrein van de huidige 
volkstuinen aan de Randweg 
staat een nieuwbouwwijk in 
de plannen voor 2020. Een 
ontsluiting voor fietsers is 
dan zeer welkom. De inspre-
kers dachten dat het niet in 
het bestemmingsplan stond, 

maar dat stond er wel. Vol-
gens wethouder Hooij is de 
fiets ‘hot’ in deze tijd, waar-
door het hoog op de lijst met 
prioriteiten staat. Dat de be-
woners het niet wisten lag 
niet aan de gemeente maar 
aan de ontwikkelaar. Deze 
heeft dat mogelijk niet verteld 
aan de kopers van de wonin-
gen en appartementen in het 
gebied. In 2012 is het onder-
werp al behandeld in de ge-
meenteraad en is er unaniem 
groen licht gegeven. Pikant 
detail is dat er eerder spra-
ke was van een pad en een 
bruggetje over de Houtvaart 

aan de kant van Aerdenhout. 
De gemeente Bloemendaal 
heeft dat, na hevige protes-
ten van de bewoners rond de 
Houtvaart, geschrapt uit de 
plannen.
Met het opwaarderen van het 

fietspad langs de Leidsevaart 
is er misschien nog een mo-
gelijkheid de plannen aan te 
passen. Haarlem en de pro-
vincie moeten dan wel mee-
werken. 
Eric van Westerloo

Vlooienmarkt in Heemstede
Heemstede - Zondag 4 fe-
bruari wordt er een grote 
vlooienmarkt gehouden in 
Heemstede. In sportcentrum 
Groenendaal aan de Sport-
parklaan 16 zijn die dag tien-

tallen kramen met enkele 
duizenden gebruikte artike-
len te vinden.

De markt duurt van 9.30 tot 
16.00 uur en de toegang be-

draagt 2,50 (kinderen t/m 11 
jaar en onder begeleiding 
mogen gratis naar binnen).
Voor meer informatie of re-
serveringen kunt u bellen 
naar organisatieburo Mikki, 
0229-244739/244649.
Of kijk op: www.mikki.nl.
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Oratoriumkoor Bennebroek 
presenteert ‘Saul’
Regio - Zondag 18 februari 
om 14.00 uur brengt Oratori-
umkoor Bennebroek het ora-
torium ‘Saul’ van G.F. Händel.  
Het Promenade Orkest zal 
koor en solisten begeleiden 
in dit fascinerend dramati-
sche werk, dat handelt over 
de lotgevallen van koning 
Saul en zijn opvolger David. 
Het mag een oratorium met 
opera-achtige invloeden ge-
noemd worden, vooral door 

de intense uitwerking van 
de personages in het ver-
haal. De ‘Treurmars’ die klinkt 
na de dood van Saul en zijn 
zoon Jonatan behoort tot het 
meest indrukwekkende van 
Händel. Het concert wordt 
gepresenteerd in de Philhar-
monie Haarlem. Kaarten à 30 
euro zijn verkrijgbaar bij de 
koorleden, via www.oratori-
umkoorbennebroek.nl en te 
bestellen bij de Philharmonie.

‘Mantelzorger, blijf goed voor uzelf zorgen’
Regio - Op woensdag 7 fe-
bruari organiseert het Plat-
form Belangenbehartiging 
Mantelzorg Kennemerland 
een contactbijeenkomst voor 
mantelzorgers uit Haarlem en 
omstreken. Deelnemers uit-
genodigd deel te nemen aan 
de kosteloze workshop ‘Klein 
geluk’. Omdat het belang-
rijk is aandacht te blijven be-
steden aan het thema ‘goed 
zorgen voor jezelf’ neemt In-
ge Jager, schrijfster van het 

boek ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger’, u mee op het 
pad van klein geluk en ge-
lukbeleving. Door interactie-
ve oefeningen, gesprekken 
in kleine groepjes en goe-
de tips krijgt u nieuwe hand-
vatten en motivatie om goed 
voor uzelf te (blijven) zorgen 
dit jaar. Indien u dat wenst 
kunt u na afloop van de bij-
eenkomst het boek kopen à 
17,50. Een deel van de op-
brengst is bestemd voor het 

Rode Kruis. De bijeenkomst 
start om 16.00 uur en eindigt 
rond 18.00 uur. Inloop van-
af 15.30 uur. De toegang en 
maaltijd zijn gratis. De locatie 
is Ontmoetingscentrum De 
Schakel, Pijnboomstraat 17 te 
Haarlem-Noord. U kunt zich 
aanmelden tot 1 februari via:
info@stemvandemantelzor-
ger.nl of op 023-5296207. Kijk 
voor uitgebreidere informatie 
op: www.stemvandemantel-
zorger.nl onder Nieuws.

Ontbijten, voorlezen, verteltheater en 
muziek maken in Bibliotheek Bennebroek
Regio - Speciaal voor ba-
by’s, peuters en kleuters wor-
den van 24 januari tot en met 
3 februari De Nationale Voor-
leesdagen georganiseerd. 
Deze dagen hebben als doel 
het voorlezen te bevorde-
ren aan kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Het pren-
tenboek Sst! De tijger slaapt 
geschreven en geïllustreerd 
door Britta Teckentrup, is ge-
kozen tot Prentenboek van 
het Jaar 2018. De Bibliotheek 
in Bennebroek nodigt alle 
kleintjes en hun (groot)ou-
ders uit bij het voorlezen van 

het bekroonde boek tijdens 
het voorleesontbijtfeestje én 
bij twee andere leuke activi-
teiten in de Bibliotheek Ben-
nebroek (Kerklaan 6).
Reserveer per persoon een 
gratis kaartje via www.bibli-
otheekzuidkennemerland.nl 
Alle kinderen tot 6 jaar kun-
nen tijdens De Nationa-
le Voorleesdagen gratis lid 
worden van de Bibliotheek. 
Het Prentenboek van het 
Jaar Ssst! De tijger slaapt én 
een grappig vingerpopje lig-
gen als cadeautjes op ze te 
wachten.  

Woensdag 24 januari kun je 
naar het voorleesontbijt, van 
9.15 tot 10.15 uur.

Voorlezen met verteltheater 
‘Ssst! De tijger slaapt’ vindt 
plaats op woensdag 31 janu-
ari tussen 10.30 en 11.30 uur. 
Tot slot kun je naar de work-
shop ‘De tijger viert feest’. Sa-
men met de docenten van de 
Wereldmuziekschool ga je 
een muzikaal feestje bouwen.
Je bent welkom op woens-
dag 24 januari, van 15.00 tot 
15.45 uur. Dit is voor kinde-
ren van 4 tot 7 jaar. 

Koning 
Alcohol in 

Bloemendaal
Regio - Op woensdag 
7 februari is in het Ge-
meentehuis Bloemen-
daal een informatie- 
en discussieavond over 
alcohol(gebruik). De Ge-
meente Bloemendaal kent 
volgens de cijfers van de 
GGD procentueel meer 
overmatige drinkers dan 
andere gemeenten.

‘Koning Alcohol in Bloe-
mendaal’ is gratis toegan-
kelijk. Te gast zijn hoogle-
raar ontwikkelingspsycho-
pathologie prof. dr Reinout 
Wiers en Michael Stan-
ge en Germain Creyghton, 
die over het alcoholbeleid 
op respectievelijk hockey-
vereniging Bloemendaal 
en het Coornhert Lyceum 
vertellen. De avond wordt 
geleid door Martine Wier-
da.

Er is ruim gelegenheid tot 
discussie en het uitwisse-
len van ervaringen. Bloe-
mendaalseweg 158, en-
tree is gratis. De avond 
start om 20.00 uur (deu-
ren open om 19.30 uur). 

Gemengd Koor Zuid-West zoekt versterking
Regio - Gemengd Koor Zuid-
West is een sociaal koor en 
bestaat dit jaar 20 jaar. Onder 
leiding van dirigente Henny 
Brouwer werken de koorle-
den naar een jubileumcon-
cert toe, dat in november zal 

plaatsvinden. Het koor is op 
zoek naar nieuwe leden. Het 
repertoire is breed, van licht 
klassiek naar bijna pop. Kom 
gerust eens langs en proef 
de sfeer. Gerepeteerd wordt 
op maandagavond van 20.30 

uur tot 22.15 uur in het HZW-
Gebouw aan de Kamerlingh 
Onnesstraat 83 te Haarlem.                                                                                     

Voor inlichtingen mail naar: 
gem.koorzuidwest@hotmail.
com  

Big Band musiceert in Dorpshuis Vogelenzang
Regio - Muziekvereniging KNA nodigt mu-
ziekliefhebbers uit om in het dorpshuis van 
Vogelenzang te komen kijken en luisteren 
naar de Bennebroekse Big Band ‘Triple B’. 
Dat kan op zondagmiddag 28 januari als 
het swingende amateurorkest bekende en 
minder bekende jazzy muziek vertolkt. Het 

ongeveer anderhalf uur durende program-
ma start om 15.00 uur. Gratis toegang als u 
zich aanmeldt via:
maas.dmc@gmail.com. 

Het Dorpshuis is gevestigd aan de Henk 
Lensenlaan 2a te Vogelenzang.

Muzikale schilderijententoonstelling in Cruquius Museum
Regio - Een muzikale schil-
derijententoonstelling, die 
kunt u horen in Museum de 
Cruquius.

De pianocyclus Schilderijen-
tentoonstellingvan Modest 
Moessorgski behandelt een 
muzikale impressie van tien 
schilderijen gemaakt door de 
Russische kunstenaar Vik-
tor Hartman (1834–1873), die 
architect, ontwerper, volks-
schilder en beeldend kunste-

naar was in Sint Petersburg. 
De pianist uit Rusland, Misha 
Fomin, heeft dit programma 
met veel succes gespeeld in 
het concertgebouw te Am-
sterdam. Zaterdag doet hij dit 
in Museum de Cruquius. 
 
Kaarten zijn verkrijgbaar via 
www.CruquiusConcerten.nl 
of aan de kassa van schouw-
burg de Meerse Hoofddorp: 
023-5563707. U betaalt 22,50 
(incl. pauzeconsumptie).

Unieke pinholefotografie 
in Cruquius Museum
Regio –  Cruquius Muse-
um presenteert de tentoon-
stelling ‘Heavy Metal’ van fo-
tograaf Rob Slooten. Sloot-
en legde robuuste industriële 
objecten vast met een zelfge-
maakte pinhole camera. De-
ze unieke fototechniek cre-
eert beelden met een con-
centratie van helder licht in 
het centrum en donkere par-
tijen aan de randen, een ge-
heimzinnig clair-obscur. Be-
wegende elementen zoals 

bomen en wolken vervagen 
door de lange belichtingstij-
den op een onvoorspelbare 
manier. Heel speciaal is een 
kleurenfoto van de stoomma-
chine van het Cruquius ge-
maal afgedrukt op ‘aquarel-
papier’. De tentoonstelling is 
tot 7 mei in Cruquius Muse-
um te bezichtigen.
Kijk op: www.haarlemmer-
meermuseum.nl. Meer infor-
matie over de fotografie op 
www.robslooten.nl.

Volg ons ook op
www.FACEBOOK.com
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Volkstuinen Manpadslaangebied 
inzet gemeenteraadsverkiezingen
Heemstede - HBB had op 
de agenda van de commis-
sie ruimte op donderdag 18 
januari één onderwerp toe-
gevoegd. De partij wilde wel 
eens horen van wethouder 
Nieuwland (D66) hoe het 
college denkt over de positie 
van de volkstuinders. In het 
plan Manpadslaangebied is 
het allerminst zeker dat zij op 
hun huidige plek mogen blij-
ven. De volkstuinders maak-
ten van de gelegenheid ge-
bruik in te spreken. Met een 
helder verhaal trakteerde de 
heer De Gier de raadsleden 
op een lesje grondkwaliteit. 
Bij verhuizing naar een an-
dere plaats in het gebied is 
de grond vervuild met pesti-
ciden en ander nare stoffen. 
Om grond te krijgen die ge-
schikt is voor schone tuin-
bouw moet de huidige grond 
tot aan het grondwater wor-
den afgegraven en vervan-
gen door schone grond. HBB 
vroeg om de toezegging van 

Nieuwland om de tuinen op 
de huidige plaats te hand-
haven. Die toezegging kwam 
niet. Nieuwland liet zich niet 
uit de tent lokken. Hij blijft 
hameren op het feit dat hij 
met iedereen rond de ta-
fel gaat. Wat bleek, 30 par-
tijen zijn betrokken bij de-
ze gesprekken. Hij blijft over-
leggen al denken betrokke-
nen dat zij onvoldoende wor-
den gehoord. Cees Leenders 
(VVD) vroeg zich af of het wel 
zinvol is met zoveel partijen 
te spreken. Tot een oplossing 
leidt dit naar zijn idee nooit. 
Hij stak daarmee het lont-
je aan. De klap op de vuur-
pijl kwam van het CDA. Van 
Vlijmen (CDA) verklaarde dat 
zijn partij in het komende 
verkiezingsprogramma heeft 
opgenomen dat de volkstui-
nen ongemoeid blijven. Het-
zelfde staat in het program-
ma van HBB. Dit was tegen 
het zere been van Nieuwland. 
“Wij hebben toch een colle-

geakkoord waarin de VVD, 
CDA en D66 zich conforme-
ren aan dit proces?” “Kan 
wel wezen”, merkte Van Vlij-
men op, “maar wij hebben 
een nieuw programma en dit 
is wat er staat.”

Nieuwland gaat zich bera-
den in het college over de 
consequenties. Hij vond alles 
maar verkiezingsretoriek wat 
hij had gehoord. Het was van 
diverse kanten al voorspeld 
dat het 50.000 euro kosten-
de onderzoek op niets zou 
uitdraaien. Dat lijkt nu wer-
kelijkheid te worden. VVD 
en het CDA hebben handig 
gemanoeuvreerd. D66 is de 
worst van een nieuw onder-
zoek voor het Manpadslaan-
gebied voorgehouden in ruil 
voor steun aan de Vomar. De 
Vomar is binnengehaald, de 
beloning via het Manpad-
slaangebied komt er vrijwel 
zeker niet.
Eric van Westerloo

Heemstede Cup 2018 naar HBC
Heemstede - Dit jaar was 
HBC de gastheer voor de 
derde editie om de Heemste-
de Cup met de lokale voet-
balverenigingen RCH (4e 
klasse), VEW (3e klasse za-
terdag), HBC (4e klasse) en 
HFC Heemstede (5e klasse).
In drie wedstrijden van elk 2 
x een kwartier ‘moest het ge-
beuren: 1) voorkomen van 
een tegentreffer; 2) minimaal 
zelf 1x meer scoren. Best wel 
lastig in zo’n korte tijd, maar 
ook voor het spel, want in de 
aanval voor een doelpunt kan 
zomaar een counter opleve-
ren van de tegenpartij en is 
het aan de andere kant raak.
Om twee uur was de start 
van de eerste twee wedstrijd: 
VEW-HBC en RCH-HFC 
Heemstede en daarin dan 
zo’n momentje dat HBC ver-
geet te scoren en vervolgens 
VEW er met de winst vandoor 
gaat, 1-0. HFC Heemstede 
maakte het RCH ook niet al 
te gemakkelijk. Pas tegen het 
eind van de wedstrijd wist 
RCH alsnog de winst naar 
zich toe te trekken, eveneens 
met 1-0.
De volgende twee wedstrij-
den waren HBC-RCH en HFC 
Heemstede-VEW. HBC had 
de aanval beter voor elkaar 
dan RCH en in de eerste helft 
stond het al 2-0 voor HBC. 
In de tweede helft had HBC 

kans de uitslag te vergroten, 
maar een slechte afwerking 
hield de stand op 2-0. Op 
het andere veld wist VEW dit 
keer niet voor een verrassing 
te zorgen, maar wist HFC 
Heemstede de winst naar 
zich toe te trekken, 2-1.
Na deze vier wedstrijden 
hadden dus alle ploegen 
drie punten. Hoe mooi kan 
het dan zijn dat de strijd om 
de wisselbokaal dan in de 
laatste twee wedstrijd be-
slecht moet gaan worden. 
HFC Heemstede trad aan te-
gen HBC en RCH moest VEW 
de puntjes afhandig maken, 
maar zou het doelgemiddel-
de ook gaan meetellen.

HBC wist tegen HFC Heem-
stede de kansen beter te be-
nutten en het werd maar liefst 
6-0 in 2 x een kwartier(!) voor 
HBC. VEW en RCH maak-
ten het erg spannend voor 
elkaar De eerste helft bleef 
het 0-0, maar in de tweede 
helft een terechte strafschop 
voor RCH, die werd verzil-
verd. Het is dan wel zaak de 
boel achterin dicht te hou-
den, maar dat gebeurde even 
niet, waardoor VEW alsnog 
op gelijke hoogte wist te ko-
men, 1-1.

HBC werd winnaar van de 
wisseltrofee.

Doe je ook mee?
Opnieuw een G-voetbal jeugdteam voor HBC
Heemstede - Het is alweer 
14 jaar geleden dat HBC uit 
Heemstede startte met een 
G-voetbalteam. Leo Holdorp, 
de huidige trainer/coach van 
het G-team, was er vanaf 
de eerste dag bij. “Door een 
goede samenwerking met 
het speciaal onderwijs en de 
buurt zijn we destijds gestart 
met twaalf spelers. Inmiddels 
is het G-team een stabiel elf-
tal geworden dat goed mee-
draait in de KNVB competi-
tie. De meeste spelers zijn er 
al vanaf het begin bij.
Ik wil graag een keer het he-
le team in het zonnetje zet-

ten. De jongens zijn er altijd 
voor elkaar, ook bij minde-
re resultaten. Ze steunen el-
kaar en blijven altijd enthou-
siast. Door al die glimlachen 
krijg ik elke keer weer zoveel 
energie van de spelers. Ik zeg 
altijd: het plezier in het spel is 
het allerbelangrijkste. Als dat 
goed zit dan komen de resul-
taten vanzelf.
Maar we zitten intussen niet 
stil bij de club. Want we wil-
len graag uitbreiden. Inmid-
dels hebben we een promo-
tieplan gemaakt en zijn we 
op zoek naar jeugdspelers. 
Via deze weg doe ik een op-

roep aan alle jeugdige voet-
balliefhebbers met een be-
perking uit Heemstede en 
omgeving: Kom langs om een 
keer een proeftraining mee 
te doen! We zijn hier des-
tijds met een jeugdteam be-
gonnen. Dat team is nu een 
stabiel seniorenteam. We wil-
len nu opnieuw gaan starten 
met een jeugdteam, dan is de 
cirkel pas echt rond”, eindigt 
Leo met een glimlach.

Geïnteresseerden kunnen 
contact opnemen via:
secretaris@svhbc.nl of  
hoppie48@gmail.com.

Doe je ook mee?
Opnieuw een G-voetbal jeugdteam voor HBC

Oproep: 

Foto: Harry Opheikens
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Sportschool FM Health 10 jaar 
aan de Kerklaan: “Dat vieren we!”
Heemstede – De FM+ He-
althClub aan de Kerklaan 
achter De Zwart woning-
inrichting is een sfeervolle 
sportschool, waar deskundi-
ge begeleiding en uw doel-
stellingen centraal staan. 
Van conditie opbouwen, af-
slanken, personal training 
tot uitdagende groepsles-
sen. Op weg naar een vitaal 
leven! Maar ze weten op tijd 
ook te feesten. 10 januari be-
stond de club10 jaar en dat 
werd gevierd. Bijna 200 le-

den kwamen Wouter Brans 
feliciteren met zijn sport-
school, hun sportschool want 
zo zien ze dat. Een bijzonder 
lid, Paul Herber, verwelkom-
de de feestgangers met zijn 
gezang dat overal welkom is. 
Met een repertoire waar hij 
bijna Senior Song Festival in 
het de La Mar Theater won in 
de finale. Wat een stem, wat 
een sfeer, hij kreeg zelfs een 
aantal leden aan het dansen. 
Zo vier je dat bij FM Health, 
waar de instructeurs zich in-

spanden om de drankjes en 
hapjes te serveren met de-
zelfde animo als ze de leden 
dagelijks helpen bij hun trai-
ningsprogramma en om zo 
hun doelen te bereiken.

Opmerkelijk was de onge-
dwongen sfeer op de verjaar-
dag van FM Health, zo ken-
merkend voor de sfeer dage-
lijks op de sportvloer, waar 
gelijkgestemden kunnen 
sporten zonder poespas.
Ton van den Brink

Mooie start van 2018 voor HPC
Heemstede - Een flinke 
groep wedstrijdzwemmers 
reisde zondag 14 januari af 
naar Hilversum voor de eer-
ste competitiewedstrijd van 
2018. En dat ze er zin in had-
den was te merken aan de bi-
zarre hoeveelheid persoonlij-
ke records en medailles die 
bij elkaar werden gezwom-
men. Van de 84 races ein-
digden er 55 in een persoon-
lijk record. Sommigen zwom-
men maar een paar tienden 
van hun beste tijd af, maar 
er waren een paar flinke uit-
schieters bij, zoals Tijs No-
tenboom die op de 50 meter 
vrije slag 9 seconden sneller 
was dan ooit tevoren. Op de 
50 meter vlinderslag zwom-
men Twan de Vries (-10 se-
conden), Lorenzo de Meij 
(-11 seconden) en Jack Huis-
man (- 5 seconden) de ster-
ren van de hemel, terwijl de 
dames dit vooral deden op 
de 100 meter wisselslag  met 
Feline Dam (-11 seconden), 
Puck Stassen (-15 secon-
den) en Yda-Lynn van Gulik 
(- 5 seconden). Maar de ko-
ninginnen van de persoon-
lijke records waren toch wel 
Deborah Hartman die 20 se-
conden sneller was dan haar 
snelste tijd op de 200 meter 
wisselslag en Fien van Mun-
ster die haar eigen tijd met 
maar liefst 28 seconden (!) 
verbeterde op de 100 meter 
rugslag.
Voor Swen de Vries (10 jaar) 
was dit de eerste competitie-
wedstrijd van zijn leven. Hier-
voor had hij al wel eens aan 

een wedstrijd mee gedaan 
maar daar deden niet zoveel 
zwemmers van HPC aan mee 
en eigenlijk wist hij helemaal 
niet dat hij bij een club zwemt 
die zóveel zwemmers heeft! 
Eerst zwom hij de 100 meter 
wisselslag en al vind hij zelf 
dat hij niet zo goed is in vlin-
derslag, zei de trainster tegen 
hem na de race dat hij het 
heel oké had gedaan. Maar 
groot was zijn verbazing toen 
bleek dat hij hiermee een zil-
veren medaille had behaald. 
Toen hij later op de middag 
ook nog een zilveren me-
daille won op de 50 meter 
vrije slag, kreeg zijn dag een 
prachtig gouden randje! Te-
recht dat hij supertrots naar 
huis ging! Naast de medail-
les van Swen werden er nóg 
21 medailles gewonnen door 
Marnix Rietveld (2x), Leonie 
van Moorsel (2x), Siebe de 
Vries (2x), Fien van Munster, 
Finn Koene (2x), Radna Mul-
der (2x), Alexandra de Jong 
(2x), Jens van der Sman (2x), 
Justin van Wallinga, Darius 
Nachtzaam, Deborah Hart-
man (2x), Nina Schoonbeek 
en Feline Dam. 
Trainster Denise van der Lin-
den stond met een grote 
grijns te stralen aan de bad-
rand: “Iedereen heeft zich 
volop ingezet waardoor er 
een prima prestatie is gele-
verd. Vorig jaar zijn wij ge-
promoveerd naar de twee-
de klasse en als iedereen 
zo doorgaat, kunnen we on-
ze plek in deze klasse zeker 
gaan consolideren!”

Heemstede – Op zaterdag 
27 januari kun je gratis de 
HOKA-hardloopschoenen 
uitproberen in de winkel Lo-
pers Company by Enno, in 
Heemstede. Daar klinkt om 
9.00 uur het startschot voor 
een testtour van 7 km gelo-
pen onder begeleiding van 
de trainers Ella Oesterholt 
en Enno Aerts. Hoka is een 
nieuw merk tussen de vele 
bekende merken voor hard-
loopschoenen. Het is ont-
wikkeld door twee fanatieke 
hardlopers, Jean Luc Diard 
en Nico Mermoud, nadat ze 
een aantal jaren geleden over 
de bergen van Nieuw Zee-
land liepen. Thuis in Frankrijk 
wilden zij schoenen maken 
die ervoor zorgen dat berg-

afwaarts lopen minder be-
lastend is voor het lichaam. 
Dit lukte door de stand van 
de schoenen te herzien, het 
concept is intussen omarmd 
door de internationale run-
ning community. Wat ze niet 
hadden verwacht, was dat ze 
met deze schoenen ook een 
een universeel hardlooppro-
bleem hadden opgelost. De 
twee hardlopers begonnen 
een eigen hardloopschoe-
nenmerk HOKA. De schoe-
nen kenmerken zich door een 

gering hoogteverschil (drop) 
tussen hiel en voorvoet en 
een unieke ‘schommelstoel’-
vorm van de zool. Daarmee 
onderscheidt het merk zich 
van andere merken.
 
Ook meedoen met de 
testloop?
Aanmelden kan door een e-
mail te sturen naar info@lo-
perscompanyheemstede.nl. 
De hele verdere dag staat in 
het teken van HOKA, in de 
winkel kun je schoenen pas-
sen en uitproberen.

Nieuw merk hardloopschoen
Runclinic met gratis Hoka-schoenen

 Huwelijken:
 20-12-2017  Stefano Camatti & Merel Keur
 28-12-2017  Willem M.E. Meijer & Elisabeth Kranendonk

 Geboorteaangiften:
 05-01-2018 Morris Manuel Ottevanger

BURGERLIJKEBURGERLIJKEstand

De Nieuwe Lente - Centrum 
voor Vitaliteit & Gezondheid
Heemstede - Naar aanleiding van het artikel over het 
gezondheidscentrum De Nieuwe Lente vorige week, zijn 
er vragen binnengekomen over bij welke therapeut men-
sen moeten zijn voor hun klacht.
Het is mogelijk om een intake te doen bij Saskia Beukman 
of Claudia Mario. Zij kunnen u dan naar de juiste persoon 
doorverwijzen. Tevens is er nog ruimte te huur voor een 
bedrijfs- of verzekeringsarts. Uitgebreidere informatie via:
info@denieuwelente-heemstede.nl

 
16   de Heemsteder  •  24 januari 2018 



Alliance Française
Vrijdag 26 januari Nieuw-
jaarsbijeenkomst. 20.15u in 
De Pauwehof, Achterweg 
19, Heemstede. Toegang 
gratis voor cursisten en 
vrienden, anderen: 8 euro.

Film

Woensdag 31 januari 
‘The big sick (2017), WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. 20u. 7,- euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.

Donderdag 1 februa-
ri Film en lunch bij WIJ 
Heemstede, Herenweg 96 
Heemstede. ‘On golden 
pond’ (1981). 10.30u. En-
tree met lunch: 13,50 euro. 
Reserveren:
www.wijheemstede.nl of 
023-5483828.

Jeugd
Zaterdag 27 januari, met 
WNF knutselen bij Tuin-
centrum De Oosteinde in 
Vijfhuizen, Schipholweg 
1088. 13-16u. Strippen-
kaart: 4,50 voor WNF-Ran-
gers, 5,- euro voor niet-
Rangers. Informatie: www.
wnfmeerenbollenstreek.nl 
en www.deoosteinde.nl.

Woensdag 31 januari 
Bibliotheek Bennebroek, 
Kerklaan 6, ontbijten, voor-
lezen, verteltheater en mu-
ziek maken. Info op www.
bibliotheekzuidkennemer-
land.nl, ook voor gratis 
kaartjes reserveren.
 
13.30-15u. Knutselclub bij 
WIJ Heemstede, Molen-
werfslaan 11 Heemstede. 
Ditmaal: carnaval-haar-
band maken. 5,- euro toe-
gang. Aanmelden: 023-
5483828.

Lezingen

Vrijdag 2 februari ‘Els-
wout vroeger en nu’ in Tref-
puntcafé Bennebroek, Ako-
nietenplein 1 Bennebroek. 
Boswachter Louwra Post-
ma vertelt.
Deuren openen om 20u. 
Toegang gratis.

Markten en beurzen
Zondag 4 februari Vlooi-
enmarkt, Sportcentrum 
Groenendaal, 9.30-16u. En-
tree: 2,50. Kinderen bene-
den 12 jr gratis toegang. 
Info: organisatieburo Mik-
ki, 0229-244739/244649 en 
www.mikki.nl.

Muziek
Zaterdag 27 januari Haar-
lem Jazz met accordeonist 
André Vrolijk. Sociëteit Ver-
eeniging, Zijlweg 1 Haar-
lem. Aanv. 20.15u, toegang: 
15,- euro. Reserveren:
www.jazzinhaarlem.nl.

Live muziek in café de 1e 
Aanleg van Uncle Sue. 21u.
Toegang vrij. Hoek Raad-
huisstraat/Kerklaan.

Zondag 28 januari Big 
Band Triple B in Dorpshuis 
Vogelenzang, Henk Len-
senlaan 2a, Vogelenzang. 
15u.
Komst aanmelden via:
maas.dmc@gmail.com.

Vrijdag 2 februari Trio Pe-
ter Beets, jazz, in Oude Kerk 
Heemstede, Wilhelmina-
plein. 20.15u.
Kaarten en info:
www.podiaheemstede.nl.

Zondag 4 februari Huis-
concert Naomi Tamura en 
Delbert Bernabela, in de 
Eekhof, V. Merlenlaan 29 
Heemstede.
Deur open v.a. 14.30u.

Nieuwjaarsrecepties
Woensdag 31 januari 
Receptie GroenLinks in ca-
fé de 1e Aanleg, Raad-
huisstraat, hoek Kerklaan 
in Heemstede. v.a. 20u. 
Thema: verkeersveiligheid.

Politieke partijen
Donderdag 25 januari 
Mobiliteitsavond VVD in 
Raadhuis Heemstede. Va. 
19.30u.
Aanmelden: vvdheemstede 
@outlook.com.

AgendA
 

24 januari 2018  •  de Heemsteder    17

Tentoonstellingen/
exposities

T/m zondag 28 januari 
Werk van nieuwe lich-
ting Waagkunstenaars. 
(KZOD). Spaarne 30, 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

T/m vrijdag 16 februari  
Tentoonstelling KZOD ‘De 
Confrontatie’ in de Kloos-
tergangen, Grote Markt 2, 
Haarlem.
Info: www.kzod.nl.

Theater
Donderdag 25 januari 
‘Als hij zichzelf niet kent’, 
over narcisme en de dood. 
De Luifel, Herenweg 96 
Heemstede. Inloop: 19.45 
uur. Gratis toegang, wel 
aanmelden bij: Brokking 
& Bokslag Uitvaartbegelei-
ding, 023-5310238 of:
info@brokkingenbokslag.
nl.

Op 8-jarige leeftijd begonnen op de accordeon
Regio - Sociëteit Vereeni-
ging, in samenwerking met 
de Haarlemse contrabassist/ 
jazzpromotor Eric Timmer-
mans, organiseert maande-
lijks jazzconcerten. Het eerst-
volgende concert zal plaats-
vinden op zaterdag 27 janua-
ri. Te gast is dan accordeonist 
André Vrolijk. 

Geboren in 1962 te Amster-
dam en inmiddels de vierde 
generatie die beroepsmatig 
accordeon speelt. Op 8-jari-
ge leeftijd met accordeon les 
begonnen bij Coen van Or-
souw. André is in 1988 be-
gonnen met een klassieke 
opleiding aan het Sweelinck 
conservatorium te Amster-

dam, waar hij in 1993 afstu-
deerde. Speelt sindsdien met 
verschillende ensembles in 
diverse stijlen. André heeft in 
het tango- orkest van Danny 
Malando gespeeld waar hij 
de cd ‘Olé Tango’ mee heeft 
gemaakt. Hij heeft in een tv-
uitzending met het ‘Metro-
pole orkest’ gespeeld en in 
2003 en op 24 augustus dat 
jaar verscheen zijn eerste cd 
‘Getting Sentimental’.

Hij wordt begeleid door Jean 
Louis van Dam (piano) Eric 
Timmermans (contrabas) en 
Marcel Serierse (drums).

Aanvang is: 20.15 uur op de 
Zijlweg 1 en de toegang be-

draagt 15,- euro. Reserveren 
via: www.jazzinhaarlem.nl.

Historische toegangspoorten: 
Bosbeek Glipperdreef

Heemstede - In 1784 maakte Groenendaal deel uit van 
de buitenplaats Bosbeek en omvat het gebied zo’n 72 
hectare land. In 1873 komt Bosbeek/Groenendaal in het 
bezit van de familie Van Merlen. Deze familie verkoopt 
Bos Beek/Groenendaal in 1913 aan gemeente Heemste-
de voor 318 gulden. Bosbeek wordt in 1915 weer afge-
scheiden en krijgt een particuliere bestemming, Groe-
nendaal krijgt een functie als openbare wandelpark. Van 
oorsprong is Bosbeek een 17e eeuwse buitenplaats, de 
naam is gegeven na de bouw van een nieuw herenhuis, in 
1661 stond op dit terrein de woning ‘Rustmeer’ een voor 
de hand liggende naam voor een hofstede waar men ver-
pozing zocht. Het medio 19e eeuws toegangshek, het hek 
bestaat uit blokpatroon gemetselde pijlers op natuurste-
nen voet en met dito afdekplaten. De twee hoogste pij-
lers worden bekroond door een lantaarn, op een natuur-
stenen band staat de naam Bos Beek. Het hoofdhuis van 
Bosbeek is van belang als voorbeeld van een nagenoeg 
gaaf bewaard 18e eeuws buitenhuis en is thans verzor-
gingstehuis. Je kunt ook mooi wandelen in dit gebied.

(Foto: Marenka Groenhuijzen)

Film: The big sick
in De Luifel 
Heemstede - Woensdag-
avond 31 januari draait in 
de Luifel een film over de in 
Pakistan geboren Kumall. 
Hij probeert zich staande te 
houden tussen twee totaal 
verschillende werelden: zijn 

Amerikaanse vriendin Emily 
en zijn traditionele ouders die 
potentiële bruiden voor een 
gearrangeerd huwelijk blij-
ven aandragen...  Liefhebbers 
zijn welkom bij WIJ Heem-
stede aan de Herenweg 96, 
Heemstede om 20.00 uur, en-
tree is 7,- euro. Reserveren 
via www.wijheemstede.nl en 
(023)5483828.
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Heemstede

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

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

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

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

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

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

Vergadering 
gemeenteraad 1 februari

In deze uitgave:
- Vacature Senior 
 beleidsmedewerker Financiën
- Hoorzitting commissie voor 
 bezwaarschriften
- Omgevingsvergunningen

Op 17 januari is Astrid Nienhuis beëdigd als de 
nieuwe burgemeester van Heemstede. Zij wil 
zo snel mogelijk zoveel mogelijk inwoners van 
Heemstede leren kennen en zien waar zij zich mee 
bezighouden binnen de Heemsteedse samenleving. 
En u kunt helpen met de samenstelling van het 
‘inburgeringsprogramma’! 
Wilt u met uw buren, vereniging, koor, bedrijf, 
buurtinitiatief of met een ander gezelschap de 
burgemeester iets vertellen of laten zien dat te 
maken heeft met Heemstede? Nodig haar dan uit!

U kunt zich aanmelden
Ga naar het aanmeldformulier op 
www.heemstede.nl/nieuweburgemeester 
Leg uit met welk gezelschap u de burgemeester 
wilt uitnodigen, wat u haar wilt vertellen of wilt 
laten zien. Geef aan wanneer de burgemeester 
welkom is en vermeld vooral uw contactgegevens 
zodat we een afspraak kunnen maken. Vanwege 
de vele verzoeken vragen wij een gezelschap van 
minimaal 5 personen samen te stellen. De afspraken 
worden dan met u in overleg gepland.

Burgemeester Astrid Nienhuis maakt 
kennis met Heemstede

Regelmatig ontvangt de gemeente meldingen 
over huis-aan huiscollectes en donateurs- en 
ledenwerving zonder dat een vergunning kon 
worden getoond. In Heemstede gelden de 
volgende regels voor collecteren en venten:

Collecteren en venten
Voor collecteren in Heemstede is altijd een 
vergunning nodig. Daarbij wordt het collecterooster 
van het CBF gevolgd. In Heemstede wordt slechts 
aan 1 collecterende instantie per week een 
collectevergunning verleend. Ook voor venten, 

waarbij het gaat om de verkoop van bijvoorbeeld 
stroopwafels, is een vergunning nodig.

Donateurs werven voor een 
goed doel
Het werven van donateurs voor goede doelen is 
eigenlijk een vorm van collecteren. Daarom is ook 
hiervoor een collectevergunning vereist. Hierbij 
is ook het collecterooster van het CBF leidend. 
Vergunningen voor het werven van donateurs 
worden uitsluitend in de zogenaamde ‘vrije 
periodes’van het collecterooster verleend.

Geleur aan de deur?
Komt er iemand bij u langs de deur en u 
vertrouwt het niet, vraag dan de verkoper om 
zijn legitimatiebewijs en de vergunning. Heeft de 
verkoper geen vergunning, dan kunt u dit melden 
bij de gemeente via 14 023 of bij de politie via 
0900-8844.
Kijk op www.heemstede.nl/collecteren-en-venten 
voor het collecterooster en het aanvragen van 
vergunningen.

Collecteren en huis-aan-huisacties in 
Heemstede alleen met vergunning!

Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg
Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Scan de QR-code
en ga direct naar

Werk
aan de
weg 

Alles over
wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/
werk aan de weg

Alles over wegwerkzaamheden?



Gemeente Heemstede heeft 
een vacature voor:

Senior 
beleidsmedewerker 

Financiën 
(36 uur)

Ben jij een financieel expert met 
gemeentelijke ervaring? Wil jij een 

belangrijke bijdrage leveren aan het financieel 
beleid van de gemeente Heemstede?

Reageer dan snel en bekijk deze 
vacature op werkenbijheemstede.nl

Op woensdag 14 februari van 19.30 tot 21.30 
uur organiseert het Centrum voor Jeugd en 
Gezin een positief opvoeden workshop ‘Leren 
luisteren’. Deze gratis workshop is voor ouders 
met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar 
en vindt plaats op de Lieven de Keylaan 7 in 
Heemstede. 

Hoe kun je als ouder(s) omgaan met lastig gedrag 
zoals niet luisteren? Hoe stel je grenzen en leer 
je kinderen om op een positieve manier mee te 
werken. Tijdens deze workshop stel je grenzen en 
leer je kinderen om op een positieve manier mee 
te werken. Ouders worden aan het denken gezet 
over de eigen manier van opvoeden en maken een 
opvoedaanpak, die thuis in de praktijk kan worden 
gebracht. Interesse? Inschrijven (maximaal 12 
deelnemers) kan via www.cjgheemstede.nl via de 
knop ‘themabijeenkomsten en cursussen’. 
Meer informatie over de methode Positief 
Opvoeden leest u op www.positiefopvoeden.nl

Positief Opvoeden 
workshop ‘Leren luisteren’

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

Op de agenda:
- Vaststellen agenda raadsvergadering 1februari 

2018

Bespreekpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen 

omgevingsvergunning nieuwbouw schuur en 
stal bij boerderij De Hartekamp (Vossenlaan 2)

- Implementatie Vrijwilligersplatform WeHelpen
- Aanpassing Verordening gegevensverstrekking 

basisregistratie personen Heemstede 2014

Hamerpunten:
- Verklaring van geen bedenkingen omgevings-

vergunning sterrenwacht Groenendaalse Bos
- Budgetsubsidie Stichting Zorgbalans 2018 t/m 

2020
- Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening

Overige punten:
- Herbenoemen van twee architectleden van 

de Adviescommissie voor Ruimtelijke kwaliteit 
Heemstede

- Lijst van ingekomen stukken

Op gemeenteraad.heemstede.nl vindt u de stukken 
waarover de raad besluit. Alle stukken liggen ook ter 
inzage in de publiekshal van het raadhuis.
Meer weten? Neem contact op met de raadsgriffie 
via telefoonnummer (023) 548 56 46 of per e-mail: 
raadsgriffier@heemstede.nl

De commissie voor bezwaarschriften houdt een 
hoorzitting op 1 februari 2018 in het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein 1, Heemstede.
20.00 uur: bezwaar tegen het intrekken en terug-
  vorderen van een uitkering op grond
  van de participatiewet (niet openbaar)
20.30 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  Burgemeester van Lennepweg 54 
  (openbaar)

21.00 uur: bezwaar tegen een verleende 
  omgevingsvergunning voor 
  Binnenweg 28 (openbaar) 

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

Hoorzitting commissie voor 
bezwaarschriften

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
- Javalaan 35, het uitbreiden van het woonhuis, 

wabonummer 246907, ontvangen 8 januari 2018
- Kadijk 29, de bouw van een berging, 

wabonummer 247794, ontvangen 3 november 
2018

- Lorentzlaan 40, het uitbreiden van het woonhuis, 
wabonummer 247221, ontvangen 18 december 
2018

- Roerdomplaan 45, het plaatsen van een 
balkonbeglazing, wabonummer 248216, 
ontvangen 11 januari 2018

- Roerdomplaan 53, het plaatsen van een 
balkonbeglazing, wabonummer 248418, 
ontvangen 12 januari 2018

- Slotlaan 11, verhogen kapconstructie, 
wabonummer 247223, ontvangen 19 december 
2018

- Ir. Lelylaan en Cruquiusweg, het kappen van 17 
bomen, wabonummer 247225, ontvangen 21 
december 2018

- Voorweg 65, het uitbreiden van de eerste 
verdieping, wabonummer 248653, ontvangen 12 
januari 2018

Tegen bovengenoemde aanvragen zijn in dit 
stadium nog geen bezwaren mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
- Kadijk 29, een interne verbouwing, het wijzigen 

van zijgevels en plaatsen van dakkapellen en 
dakvensters, wabonummer 223659, verzonden 
18 januari 2018

- Prinsenlaan 19, het plaatsen van een dakkapel 
op het voorgeveldakvlak, wabonummer 240456, 
verzonden 18 januari 2018

- Roerdomplaan 45, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 248216, verzonden 18 januari 
2018

- Roerdomplaan 53, het plaatsen van transparante 
en wegschuifbare balkonbeglazing, 
wabonummer 248418, verzonden 18 januari 
2018

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

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning
- Groenendaal 5, het plaatsen van een speeltoestel, 

wabonummer 242512, ontvangen 30 november 
2017

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



Er poept regelmatig een hond vóór bij onze 
brievenbus. Vorige week stapte mijn man on-
gemerkt in de derrie en liep ermee naar bin-
nen. Er moest een nieuwe deurmat gekocht 
worden. Buiten legde ik een papier op de te-
gels met ‘hondenpoep opruimen’ erop. Het 
ging een paar dagen goed, tot vandaag toen 
vóór de voordeur, 11 meter vanaf de weg, 
een drol was gedraaid. Arme hond die een 
baasje heeft dat naast slechte gewoontes te 
hebben, ook nog eens rancuneus is.

Iedereen herkent het pro-
bleem, eerst heb je kleine kin-
deren, waarmee je met wiel-
tjes van kinderwagen, wan-
delwagen en fi ets door de 
hondenpoep rijdt. Vervolgens 
komt het aan kleine en gro-
te schoenen. Op grasveldjes 
ravotten is onmogelijk ge-
worden. Op een oudjaars-
avond toen de kinderen na 
het vuurwerk kijken naar bed gingen, rook ik 
de trap opgaande onraad. Aan elke tree zat 
een boodschap gekleefd. Boven gekomen 
vroeg ik aan het tienervriendinnetje dat bleef
slapen om haar – toen modieuze - plateau-
zolen te laten zien. Tussen de groeven zat het 
bewijs. “Zal ik het opruimen?” vroeg ze kok-
halzend. “Nee”, zei ik vlug “dat doe ik wel.” 

Die eerste nacht van het jaar was ik met een 
sopje in de weer. Ach, als dat nu het enige 
is, zult u als argeloze hondenbezitter denken. 
Maar lees verder en huiver bij het volgende 
verhaal. De oppas van onze oudste was met 
hem gaan wandelen in het Groenendaal-
se bos. ’s Avonds werd het kindje heel ziek.
De volgende dag togen we naar de dokter. 
Die zei geen penicilline te geven want het 
kind moest weerstand opbouwen. Na veer-
tien dagen was het kind nog maar een scha-

duw van het gezonde kerel-
tje dat hij was. Mager, bleek 
en blauwe kringen onder zijn 
ogen. De oppas heeft opge-
biecht dat het jongetje was 
gevallen en met zijn handje in 
de hondenpoep terecht was 
gekomen die hij toen in een 
refl ex naar zijn mond bracht...

We hebben zelf ook huisdie-
ren gehad, waaronder een 

logeerhond waar we met een plastic zak-
je achteraan liepen. En nu we een klein-
kind hebben dat graag in de tuin speelt, is 
de oplossing voor het hondenpoepprobleem 
er nog steeds niet. Daarom deze noodkreet: 
Waarom willen sommige hondenbezitters 
hun hondendrollen niet opruimen?
Ineke Nab, Heemstede.

Lezerspost

Herinrichting Wilhelminaplein is een fi asco

De bibliotheekvestiging Heemstede is plotseling dicht voor 
een half jaar - of nog maanden langer? De gemeente is 
verantwoordelijk voor dit vooraf ongepubliceerde besluit.
Ik geloof dat B&W en bibliotheekdirectie het belangrijker 
vinden dat wij loungen in de bieb, of achter een scherm 
kruipen, dan dat we aan boeken snuffelen. 
We moeten nu eerst op de computer intikken welk boek wij 
willen hebben, en dan kunnen we het afhalen.
Helaas is dat niet hoe een mens kennismaakt met iets 
nieuws. Zo krijg je alleen wat je al kent.
Ik wil boeken uitzoeken uit de kast. Eerste bladzij lezen, 
een bladzij middenin, achterfl ap.
Mijn beide kinderen (basisschool) willen dat óók.
Hoe laat je je peuter prentenboeken kiezen nu? Swipen?
Heemstede telt z’n 6500 kinderen onder de 20 jaar. Hun 
meest laagdrempelige culturele vorming is 6 (tot ?) maan-
den uit de lucht. Want in de bibliotheek kon je, al struinend, 
af en toe eens kennismaken met werelden die je niet ken-
de. Met literatuur. Met sagen, historie, romantiek, tropen. 
Ook als je er niet gericht naar zocht.
Zullen ze terugkomen, de jonge bibliotheekklanten? Als we 
kijken naar het geslonken aantal jonge muzikanten, sinds 
laagdrempelig muzikaal onderwijs verdween, dan vrees ik 
het ergste. En dat in deze rijke gemeente.
Twee oproepen: (1) bevraagt de politieke partijen vóór de 
verkiezingen op directe bibliotheek-heropening; (2) aan al-
le vastgoedeigenaren in Heemstede: wie biedt aan om de 
biebcollectie tijdelijk te huisvesten? Er is toch ook elk jaar 
een tijdelijk Pietenpakhuis?
Marja van Keulen, Heemstede

Lezerspost

Culturele vorming kinderen
Ach, wel nee, niet in Heemstede!

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

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

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

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

Bezwaar maken bij reguliere procedure
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door 
de gemeente genomen besluit door binnen 6 weken na de 
verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het 
college van burgemeester en wethouders, postbus 352, 2100 AJ 
Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en voorzien van 
naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en 
reden van bezwaar. Het indienen van bezwaar schorst de werking 
van een vergunning niet. Als sprake is van een spoedeisend belang 
kan voorlopige voorziening worden aangevraagd. U kunt deze 
richten aan: Voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland 
locatie Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te 
Haarlem. Een voorlopige voorziening indienen kan ook met DigiD 
via www.loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

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

Verkeersbesluit Offenbachlaan 63
Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken
Het aanwijzen van een parkeerplaats 
nabij Offenbachlaan 63 als gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats voor de bewoner. 

De volledige tekst van dit verkeersbesluit wordt 
gepubliceerd in de Staatscourant en ligt vanaf 
22 januari 2018 zes weken ter inzage in het raadhuis 
van Heemstede. 

Bent u het niet eens met het besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen. 
Zie verder ‘Bezwaar maken bij reguliere procedure’

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 
Heemstede 2018
Op 9 januari 2018 heeft het college de Regeling 
beheer en toezicht basisregistratie personen 
Heemstede 2018 vastgesteld. Deze Regeling 

treedt met terugwerkende kracht in werking op 
1 januari 2018. De Beheerregeling gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 

2009 is hiermee vervallen. Lees de volledige 
bekendmaking in het digitale Gemeenteblad via 
www.officielebekendmakingen.nl
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