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Heemstede – Op de redactie zijn diver-
se ‘sneeuwfoto’s binnengekomen en 
de Heemsteder is er blij mee. Dit is wel 
een van de leukste! Gemaakt door John 
van Breugel, die de ‘noeste arbeid’ van 
zijn kinderen Chantal en Jos beloonde 
met een hartstikke leuke foto. Het zijn 
dan ook prachtige sneeuwpoppen!

Sneeuwpoppen maken is nog 
      hard werken!
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Tel. 023-5256833
www.warmer-ondermode.nl

ONDERMODE, NACHT-
EN BADMODE

Geopend van
16.00-22.00 uur
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Kniese als er iets te vieren was

Op de Bronsteeschool gaf Cees 
Kniese in zijn jeugd al demon-
straties marsepein maken. Ter-
wijl zijn klasgenoten een spreek-
beurt hielden, kneed hij marse-
peinen roosjes voor het school-
bord. De overstap naar de vak-
school in Amsterdam was dus 
een logische. Lotty gaf les en 
sprong bij op de drukke zater-
dagen. Tenslotte zei ze het on-
derwijs vaarwel en ging de win-
kel runnen.
Vakman Kniese ziet het veran-
derde banketbakkersvak met 
lede ogen aan:  “Het vak sterft 
uit. De opleiding heet tegen-
woordig ‘brood en banket’, waar-
bij het brood voorrang krijgt. Het 
fijne banket is erg arbeidsinten-
sief en dat is mede prijsbepa-
lend. De mensen kunnen een 
gelijkuitziend product ook bij de 
supermarkt kopen. Natuurlijk is 
er kwaliteitsverschil tussen ma-
chinaal en handgemaakt gebak. 
Maar de prijs vormt steeds vaker 
een drempel” 
Voor onze gemeente ziet het 
echtpaar echter nog ruimte voor 
een warme bakker annex ban-

ketbakker. “Heemstedenaren 
hebben veel waardering voor 
het ambachtelijk produkt. Het 
brood wordt ’s nachts gebak-
ken in de bakkerij aan de Itali-
elaan en ligt vervolgens nog na 
te walmen in de schappen van 
de winkel.”
De overname sloot naadloos 
aan op de wensen van Cees en 
Lotty Kniese. De makelaar werd 
eigenaar van het pand en vond 
in Bakker Buijs de gedroomde 
huurder. “Iedereen blij! “, roept 
Lotty uit. Blijheid die ook een 
stempel drukte op voorbije vijftig 
jaar. “Want ga maar na, de men-
sen kwamen hier altijd bij leuke 
gelegenheden en als er wat te 
vieren was. Je maakte in wezen 
de geboortetaart voor dezelf-
de gezinnen die later de bruids-
taart bij ons bestelden. We zijn 
met ze meegegroeid. Dat gezel-
lige contact zullen we heus wel 
gaan missen.“
De ontstane vrije tijd gaat naar 
de caravan en naar de kleinkin-
deren. Beide dochters hebben 
in drukke tijden altijd meegehol-
pen in de zaak. Ze zorgden er-

Heemstede – In het 50ste jaar van hun bestaan sluit banket-
bakkerij Kniese de deur, om vervolgens na een verbouwing 
weer open te gaan als ‘Echte bakker Buijs’. Het 64-jarige echt-
paar Cees en Lotty Kniese nam in 1976 de zaak over van pa. 
Kniese banketbakkerij op de hoek van de Camplaan en het 
Wilhelminaplein was sinds de start in 1960 een begrip in 
Heemstede. Met specialiteiten als de tompouce halfom (slag-
room en banketbakkersroom) voorzagen ze een halve eeuw 
lang hun klanten van lekkernijen voor bij de koffie. Dat er een 
nieuwe (banket) bakkerij komt nu het echtpaar met pensi-
oen gaat mag een unicum genoemd worden. Diverse winkels 
rondom het Wilhelminaplein verdwenen in de loop der jaren. 
Goed nieuws dus voor de buurtgenoten en het personeel.

voor dat hun ouders op vakantie 
konden gaan en vaak stond het 
avondeten al klaar aan het eind 
van de dag. Nu is het de beurt 
aan Cees en Lotty om ze bij te 
staan met de oppas op hun drie 
kleinkinderen. Op donderdag 24 
december sluiten ze samen met 
de dochters geheel in stijl een 
mooie periode af.
Mirjam Goossens 

                   De redactie van
                de Heemsteder wenst u 
hele gezellige kerstdagen!
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mail-
adres. De redactie behoudt het 
recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.HEEmsTEDEr.nl

van 1930

Heemstede - Van zondag 20 
december tot en met woensdag 
30 december kan er geschaatst 
worden op de Binnenweg. Op het 
brede deel van de Binnenweg/
hoek Julianalaan, tegenover de 
Hema, is in die periode dagelijks 
tussen 10.00 en 18.00 uur een 
kunstijsbaantje geopend. Bij de 
schaatsbaan zijn schaatsen te 
huur, maar natuurlijk is het ook 
mogelijk de eigen ijzers onder te 
binden. De ijsbaan wordt me-
de mogelijk gemaakt door win-
kelcentrum Heemstede, de ge-
meente Heemstede en diverse 
sponsors.
Zondagmiddag 12 uur sneeuw-

Wethouder Sjaak Struijf, nieuw baanrecord.

Schaatsen op de Binnenweg

de het hevig op de Binnen-
weg, dus moest de baan eerst 
sneeuwvrij gemaakt worden. 
De wethouders Christa Kuiper 
en Sjaak Struijf veegden samen 
met  bestuursleden van het Win-
kelCentrum, Mariska Kaptein, 

Jasper de Zwart en Rene Janus 
de vloer grondig, waarna Sjaak 
Struijf het eerste baanrecord 
Binnenweg-Raadhuisstraat kon 
maken, zonder ook maar één 
scheve schaats te rijden. Na de 
eerste barre tocht op die grim-
mige Binnenweg werd hij bij-
gebracht met een glas warme 
glühwein. 
Ton van den Brink  

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

Sjaak Struijf, Christa Kuiper, Rene 
Janus, Jasper de Zwart, Mariska 
Kaptein.

Het is... Sneeuwpoppenweer!
Heemstede – Ach, dat beetje overlast dat sneeuw geeft. Het is 
te overzien. Vooral omdat het toch kerstvakantie is! Veel sneeuw 
heeft zijn leuke voordelen, bijvoorbeeld het maken van sneeuw-
poppen zoals deze variant op de foto. Heeft u ze ook gezien 
bij u in de straat? Maak er een foto van en stuur die naar de 
Heemsteder: redactie@heemsteder.nl De mooiste sneeuwman-
nen-kieken komen in de krant. Oja, u mag de makers natuurlijk 
ook vereeuwigen! Overigens had de hond op de foto niets te 
maken met het ‘beeldhouwen’ van dit sculptuur. Louter nieuws-
gierigheid...

Kat geniet ook van kerst(stal)
Heemstede – Een bijzonder plaatje dat gelijk een glimlach oproept.De 
kat van Jacqueline uit Krimml (Oostenrijk) ziet in de kerststal een ge-
zellig en veilig onderkomen. Dus maakt zij er een slaapplaatsje van!

Levend Bethlehem op Kerstavond
Heemstede - Evenals voor-
gaande jaren organiseert de 
Heemsteedse Petrakerk (NGK) 
op het veld aan de Meerweg 
een ‘levend Bethlehem’. In het 
donker van de avond worden 
bezoekers over het veld ge-
leid door herders die net als zij 
op zoek zijn naar het licht van 
het kindje Jezus. In 2008 waren 
er meer dan 200 bezoekers die 
zich hierdoor in kerststemming 
lieten brengen. Levend Bethle-
hem geeft een indruk van hoe 
het geweest zou kunnen zijn, 
die Kerstnacht toen Jezus gebo-

ren werd in een stal. Na het be-
zoek aan Bethlehem en het kin-
deke biedt de Petrakerk bezoe-
kers ter afsluiting een kop koffie 
of warme chocolademelk aan.
U bent uitgenodigd om hier op 
24 december vanaf 19.00 uur 
langs te komen. Om een uur 
of acht die avond wordt weer 
opgeruimd. Het veldje aan de 
Meerweg ligt in de Indische 
Buurt, tussen zwembad Groe-
nendaal en de Oude Kerk aan 
het Wilhelminaplein. Het adres 
is Achterweg 5. De toegang is 
gratis.



vertering” 
En…alcohol?  “Dat kan er bij-
horen, een fijn gerecht met een 
heerlijke wijn, dat streelt de 
smaakpapillen. Maar drink er 
ook veel water bij, wissel het een 
beetje af, wijn bevat veel calorie-
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Naturalisatiedag: kom er maar bij!
Heemstede – Met twaalf nieu-
we bewoners was de opkomst 
van de naturalisatiedag wat ma-
ger, maar burgemeester Mari-
anne Heeremans vroeg ze dich-
ter naar voren te komen in de 
Burgerzaal en zo werd het een 
gezellig groepje van 12 nieuwe 
Heemsteedse burgers, met mu-

ziek van de livesteelband. Twin-
tig inwoners van Heemstede 
kregen afgelopen jaar officieel 
het  Nederlanderschap. Zij kwa-
men uit de USA, Sudan, Irak, Af-
ghanistan, Polen, Frankrijk, Ma-
rokko, Colombia, Rusland en 
Zuid-Afrika. Heeremans maak-
te van haar speech een gezel-
lig onderonsje met voorbeel-

den van de feestelijkheden als: 
het traditionele Sinterklaasfeest 
dat net achter de rug is, en de 
feestelijkheden die horen bij 
het einde van het jaar. Een ty-
pisch Nederlands woord hierbij 
is: gezelligheid. Sinds dit jaar is 
er een feestdag bij, 15 decem-
ber, Koninkrijksdag, de natura-

lisatiedag, de dag waarop ge-
vierd wordt dat u Nederlander 
bent geworden. Op 15 decem-
ber  1954 werden in het Konink-
rijksstatuut de nieuwe verhou-
dingen tussen Nederland en de 
overzeese gebiedsdelen vastge-
legd.
De burgemeester ziet de natu-
ralisatiedag vooral om mensen 

van verschillende nationalitei-
ten te ontmoeten. Andere cul-
turen  leren kennen is namelijk 
een verrijking en zorgt voor ver-
nieuwing en diversiteit van on-
ze Nederlandse cultuur. Maar 
heeft ook betekenis voor ieder 
van ons. Heeremans vervolgt: U 
kunt genieten van onze cultuur. 
Onze Nederlandse tradities en 
muziek. Onze Nederlandse ge-
rechten, zoals de oliebollen, de 
stamppot, het patatje of de ha-
ring op de markt. Maar omdat 
we vandaag met verschillen-
de culturen zijn en elke cultuur 
een eetcultuur heeft, hebben we 
verschillende gerechten verza-
meld. Ons feestje begint daar-
om met de culturele uitwisse-
ling. Daarom hebben we vanuit 
de landen van de aanwezigen, 
een boekje ‘de Rijke Cultuur’ 
samengesteld. Afgewisseld met 
Nederlandse gerechten zorgen 
we zo voor een unieke combi-
natie van de ‘nieuwe’ Neder-
landse keuken! Op die manier 
vormen we met z’n allen een 
kleurrijke samenleving. Ze had 
voor iedere nieuwe Nederlander 
een USB stick met daarop een 
film over onze gemeente, ge-
maakt door leerlingen van Ha-
geveld en een ludiek boek over 
Nederlandse gewoonten, een 
vrolijke lachspiegel over leven in 
Holland. 
Ton van den Brink

Gasten Zonnebloem 
proeven kerstsfeer
Heemstede - Bijna vijftig gas-
ten van de Zonnebloem afdeling 
Valkenburg, kwamen woens-
dagochtend naar het Dorps-
huis in Cruquius om kerstsfeer 
te proeven. Gastvrouwe Hen-
ny van Son had de grote zaal 
al in kerstsfeer voor de komen-
de evenementen met een vol-
le kerstboom en overal slingers 
met kerstgroen met rode accen-
ten. Klassiek zoals de meeste 
gasten dat graag zien. De gas-
ten van de Zonnebloem zijn ou-
deren die veelal eenzaam zijn 
en in de donkere dagen voor 
kerstmis wel een vrolijke dag 
willen meemaken. Voor de vrij-
willigers is niets te veel. Bij het 
kerstsfeer proeven hoort kof-
fie met gebak, en  een hartelijk 
welkomstwoord van de nieuwe 
voorzitter, mevrouw Ans Weber. 
Een kerstverhaal dat voorgedra-
gen werd door Els Bosman, die 
de activiteiten coördineerde. Na 
de lunch waarbij het wel heel 
aparte pasteitje uit de nieuwe 
keuken van het Dorpshuis bij-
zonder smaakte, trad het zang-
koor “De Vrolijke Noot” aan met 
dertig leden van de Katholieke 
Bond van Ouderen uit Heem-
stede,  dat al menige viering op-
luisterde. Veel bekende kerstlie-
deren uit het rijke Nederland-
se repertoire, waar menige gast 
graag zachtjes meezong of bij 
de herinnering aan deze stuk-
jes nostalgie met het zakdoekje 
bij de hand even fluisterde, “dat 
is echt kerstsfeer”! Vast proeven 
van wat kerstmis vieren was en 

nog kan worden. Ter afwisseling 
had dirigent Rob Draijer nog en-
kele Christmas Carols die prach-
tig klonken ondanks de matige 
akoestiek. 
De afdeling Berkenrode had 
in het EHBO gebouw een vie-
ring met pastor Paul Visser met 
mooie kerstliederen van het da-
meskoor van de St. Bavo. Ton 
Roodenrijs, de kok van de Burg-
have, had voor de zestig gasten 
een driegangenmenu met als 
hoofdgerecht een heerlijk parel-
hoentje. De bingo en een gro-
te loterij zijn altijd weer hoog-
tepunten die ondersteund wor-
den door de Heemsteedse win-
keliers. Als Zonnebloemvrijwil-
ligers bij winkeliers binnenko-
men, zijn ze altijd welkom en het 
is hartverwarmend om dan leu-
ke prijzen voor de bingo of loterij 
te krijgen. De hoofdprijs was dit 
jaar een diner voor twee perso-
nen bij Deux café Deux aan de 
Binnenweg. Het motto van de 
kerstbijeenkomsten was “Geef 
elkaar te leven”, mooier kan de 
Zonnebloem Heemstede het 
voor haar gasten niet maken.
Ton van den Brink

Nieuwjaarswens bezorgers

OHRA vergoedt fitnessabonnement 
bij FM HealthClub
Heemstede - OHRA heeft als 
eerste zorgverzekeraar in Ne-
derland voor 2010 een vergoe-
ding opgenomen in een collec-
tieve zorgverzekering voor fit-
ness. Leden van FM HealthClub 
die hun zorgverzekering afslui-
ten bij OHRA, ontvangen jaar-
lijks één maand contributie re-
tour. Daarnaast heeft iedere ver-
zekerde recht op een gratis fit-
heidsanalyse bij FM HealthClub, 
een persoonlijke leefstijlwebsite 
en een FIT!start cursus. Als klap 
op de vuurpijl geeft OHRA ook 
nog eens 15% korting op alle 
schadeverzekeringen.
Rob Krijgsman, commercieel di-

recteur van OHRA zegt hierover: 
“OHRA profileert zich graag als 
verzekeraar van gezondheid. Bij 
FM HealthClub zijn er veel leden 
die regelmatig en bewust wer-
ken aan een actieve leefstijl. Wij 
vinden dat gezond gedrag be-
loond moet worden in de vorm 
van een bijdrage in het fitnes-
sabonnement en een gratis fit-
heidsanalyse.” Daarnaast krijgen 
mensen die overwegen lid te 
worden bij FM HealthClub van 
OHRA een proefabonnement 
van één maand. Rob Krijgsman: 
“Uiteraard kiezen we alleen voor 
clubs die erkend zijn en kwali-
teit leveren. Wij kiezen voor FM 

HealthClub omdat zij aangeslo-
ten zijn bij Nationaal Gezond-
heidsplan. Dit is een samenwer-
kingsverband van fitnessprofes-
sionals die inzetten op kwaliteit 
in bewegen en persoonlijke be-
geleiding van onze klanten.“ Fit-
ness is niet alleen een hele ge-
zonde bezigheid, het is ook nog 
eens heel leuk. Je sport in een 
dynamische omgeving op je ei-
gen niveau, kunt gaan wanneer 
het jezelf uitkomt en je ontmoet 
leuke mensen van alle leeftijden. 
Eigenaar Wouter Brans van FM 
HealthClub: “Dat Ohra dit doet is 
een prima bevestiging dat fitness 
een grote bijdrage levert aan de 
algehele gezondheid”.
FM HealthClub vindt u aan de 
Kerklaan 113, tel. 023-5478171.

Slank blijven tijdens de lekkerste 
maand van het jaar? Tips!
Heemstede - Voor de mees-
te mensen is december een he-
le gezellige maand. Sinterklaas, 
kerst, een mooie kerstboom in 
de kamer, kaarslicht en … lek-
ker eten! Maar hoe blijven we er 
slank bij? LaRiva’s voedingsdes-
kundige geeft tips!
Wat kunnen we nu precies doen 
om niet teveel aan te komen, 
maar wel te genieten van al het 
lekkers? Cecil Hengeveld, voe-
dingsdeskundige van LaRiva 
geeft tips.

“Allereerst”, aldus Cecil, “vraag je 
je af waarom mensen soms he-
lemaal los gaan met eten. Waar-
om niet met mate, geniet vooral 
van de smaak, niet van de hoe-
veelheid. Bepaal van te voren 
wat u gaat eten en eet niet meer 
dan u van plan bent.”
Zijn er gerechten die we beter 
niet kunnen eten? “Onzin, zegt 
Cecil, eet alles, proef alles,
maar niet teveel, ga een eindje 
wandelen tussen de verschillen-
de gangen, goed voor de spijs-

en net zoals alle andere alcoholi-
sche dranken.”
Desserts, lekker maar overbo-
dig? “Zeker niet, meestal een za-
lige afsluiter van een goed diner, 
je kan bijvoorbeeld voor iets met 
fruit kiezen, of iets met schuim.”
Zijn er nog meer praktische tips?
“Ja, maak een goede boodschap-
penlijst, ook voor de dagen voor 
kerst en erna, koop vooral niet 
teveel. Geef eventueel overge-
bleven voedsel mee aan uw gas-
ten. Houd uzelf niet voor de gek, 
Kerst en Oud en Nieuw; het zijn 
maar 4 dagen, alles wat u nu ex-
tra aankomt moet er straks weer 
extra af!” 

En dus?
“Als u nu al van plan bent om 
iets aan uw figuur te doen in het 
nieuwe jaar, onderneem nu al-
vast actie, des te sneller heeft u 
weer het figuur dat u wilt! Bel nu 
voor een gratis en vrijblijvende 
figuuranalyse en weet nu al wat 
het resultaat in 2009 zal zijn.”

Maar wel genieten?
“Zeker! Wel genieten, heerlijk de 
feestdagen!” aldus Cecil.

LaRiva, Instituut voor Natuurlijke 
Figuurcorrectie. Raadhuisstraat 
27 te Heemstede. 023-547 44 19. 
Kijk ook eens op: www.lariva.nl

Heemstede/Bennebroek – Vorige week hebben de bezor-
gers van de Heemsteder het bekende ‘wenskaartje’ ontvan-
gen. Daarmee gaan zij langs de adressen waar zij de krant 
bezorgen. U bent er natuurlijk vrij in iets te geven, een belo-
ning voor trouwe bezorging. Door wind, regen en (heel actu-
eel) sneeuw zorgt de bezorger toch maar weer dat u weke-
lijks op de hoogte blijft van al het nieuws uit uw woonplaats. 
Overigens... Over sneeuw gesproken. Het kan zijn dat u de 
krant van deze week later ontvangt dan gewoonlijk. Excuses 
als dat zo is. Niet alleen de bezorgers, ook redactie en gehe-
le team van De Heemsteder wensen u ontspannen en gezel-
lige feestdagen toe!
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Architectuur van Suriname in beeld 
Heemsteeds onderzoek van 
hut tot kathedraal
Heemstede - Zeven jaar en vier 
studiereizen maakten Olga van 
der Klooster en Michel Bakker 
uit Heemstede om een nieuw 
standaardwerk te maken over 
de architectuur en bouwcultuur 
van Suriname. Het werd een in-
drukwekkend boek van drie ki-
lo en vierhonderd pagina`s met 
veel verhelderende foto`s. Be-
doeld voor monumentenzorgers, 
architecten en cultuurliefheb-
bers, maar zeker ook voor ie-
dereen die nog een band heeft 
met Suriname. Vandaar dat de-
ze uitgave bij Boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg te koop is 
voor 49,50 euro. Het was presi-
dent Venetiaan zelf die hen op 
het spoor zette om met het on-
derzoek naar de eigen bouwcul-
tuur te beginnen. Hun bureau 
Plantage Zorg en Hoop heeft al 
jaren onderzoek gedaan op de 
Antillen, Olga heeft er jaren ge-
woond, de stap naar Suriname is 
dan niet moeilijk. Het boek ver-
telt veel over de gebruiken van 
de diverse bevolkingsgroepen 
en de culturele geschiedenis;het 
is niet alleen een beschrijving 
van architectuur. Ieder gebouw 
is uit zijn architectuur histori-
sche jas geholpen om het in te 
bedden in de cultuurgeschie-
denis. Begonnen bij de India-
nen en de Marrons, de bosne-
gers. Grappig is dat bosnegers 

zich bosneger noemen, wij mo-
gen  ze alleen marron noemen. 
Veel aandacht is er voor Hindoe-
stanen en Islamieten, hun tem-
pels, moskeen, scholen, zieken-
huizen, de beroemde houten ka-
thedraal en de Nederlandse am-
bassade.  De villa’s aan de An-
ton Dragtenweg tot woningpro-
jecten in de volkswijken. Van 
oude plantages tot spoorlijnen, 

vuurtorens en bruggen. Over de 
woningen van Marrons en Indi-
anen. Niet alleen de directeurs-
woning, maar ook de huisves-
ting van de vroegere slaven en 
hunopvolgers, de geïmporteer-
de contactarbeiders uit India en 
Indonesië. Daaruit vloeit voort 
het verhaal van de volkshuis-
vesting. 

Verloren archief
Ze vonden tientallen meters ar-
chief van openbare werken. Ie-
dereen dacht dat ze ooit bij een 
brand verloren waren geraakt. 
Alsof je een snoepwinkel bin-
nenloopt. Documenten over de 
periode vanaf 1863, afschaf-
fing van de slavernij en zelfs 
nog ouder. Uitzonderlijk is de 
beschrijving van de bouwprak-
tijken, van bouwmaterialen en 
vooral het gebruik van hout en 
de constructies. De kathedraal 
is geheel van hout en een van 
de grootste houtkerken van de 

wereld. Ook de moderne bouw-
werken komen aan bod zoals de 
Nederlandse ambassade, woon-
huizen, moderne scholen, beeld-
houwwerken en  begraafplaat-
sen. In die zeven jaar onderzoek 
is intensief samengewerkt met 
de Stichting Gebouwd Erfgoed 
in Suriname en een grote groep 
Surinaamse architecten, histori-
ci, maar ook particuliere eigena-

ren met een soms ontroerende 
hulp en gastvrijheid. Het boek is 
uitgegeven door KIT publishers, 
verbonden aan het Koninklijk 
Instituut voor de Tropen (KIT) in 
Amsterdam. Michel Bakker en 
Olga van der Klooster hebben 
op 13 november in Paramaribo 
het eerste exemplaar overhan-
digd aan de Surinaamse pre-
sident Venetiaan. Die vroeg de 
uitgever, Ron Smit, een dag la-
ter na bestudering van het werk, 
nog twee exemplaren naar het 
vliegveld te brengen, waar hij op 
`t punt stond te vertrekken naar 
Rome voor een bijeenkomst van 
de FAO. Hij had er tevens een 
audiëntie bij de paus en hij wilde 
beslist zijn trots als een staats-
cadeau aan de paus geven. Een 
mooier compliment konden de 
schrijvers uit Heemstede zich 
niet wensen. Bij Boekhandel 
Blokker verkrijgbaar voor 49.50 
euro. 
Ton van den Brink  

Drie kilo Surinaamse architec-
tuur.

Michel Bakker, Olga van der Klooster, Ron Smit en de president 
Venetiaan.

Modern woon-zorgcomplex 
op plaats van Overbos
Heemstede - Zorgcentrum Het 
Overbos in Heemstede zal ge-
heel worden vernieuwd. Het 
Overbos is onderdeel van Stich-
ting Sint Jacob en wordt ver-
nieuwd volgens de visie van 
Stichting Sint Jacob op oude-
renzorg. Het huidige gebouw zal 
plaatsmaken voor een modern 
woon-zorgcomplex waar de re-
gie van ouderen over het eigen 
leven centraal staat. 
Het College van B&W van Heem-
stede heeft dinsdag 15 decem-
ber jl. Sint Jacob toestemming 
gegeven om de plannen zoals ze 
nu voorliggen verder te ontwik-
kelen. Op 11 januari 2010 legt 

B&W de plannen voor aan de 
commissie Ruimte. Definitieve 
besluitvorming over de toestem-
ming voor verdere planontwik-
keling vindt uiteindelijk plaats in 
de gemeenteraad. 

Op donderdag 7 januari 2010 is 
er van 19.30 tot 22.00 uur voor 
alle omwonenden en andere be-
langstellenden een inloopavond 
in Het Overbos. Op deze avond 
zijn er maquettes en tekeningen 
die inzicht geven in het nieuwe 
gebouw, de plaats van het ge-
bouw in ‘t Sorghbos en haar om-
geving en het landschap, parke-
ren en verkeer. 

Cliënten SEIN nemen 
nieuwbouwwoning in gebruik
Heemstede - In navolging 
van de oplevering in okto-
ber zijn 15 december jl. de 
eerste cliënten op de loca-
tie Cruquiushoeve naar hun 
nieuwbouw woning verhuisd. 
Dit vormt de aftrap van een 
serie verhuisbewegingen om 
alle cliënten van deze locatie 
onder te brengen in de nieu-
we woonvoorzieningen aan 
Spieringweg 801 en Achter-
weg 5 in Heemstede.

De eerste 22 cliënten die ver-
huisden, zijn vooral de kinde-
ren die bij SEIN wonen. Zowel 
de kinderen, de ouders als de 
medewerkers die in het nieu-
we pand komen te wonen of te 
werken, zijn na de eerste werk-
instructies en bezichtigingbij-
eenkomsten zeer enthousi-
ast. Van de verhuizing zelf heb-
ben de cliënten niet veel last ge-
had; ‘s Ochtends ontwaakte de 
bewoners nog in hun kamer in 
de oudbouw. ’s Avonds stapte 
zij in hun nieuwe zit-slaapkamer 
in bed. In de tussentijd zorgden 
medewerkers en het verhuisbe-
drijf voor het inpakken, verhui-
zen en uitpakken.

De verhuizing is voor SEIN een 
enorme mijlpaal waarmee zij laat 

zien dat zij met een ambitieuze 
en realistische planning binnen 
de afgesproken termijnen met 
de Gemeente Haarlemmermeer 
en het ministerie van VWS tot 
een zorgvuldige uitvoering van 
verhuizingen kan komen.

Cliënten van Stichting Epilepsie 
Instellingen Nederland (SEIN) 
kunnen eind dit jaar de eerste 
nieuwe gebouwen op Cruquius-
hoeve betrekken. BAM Utiliteits-
bouw leverde medio oktober het 
eerste gebouw op en de overi-
ge negen panden volgen in ge-
staag tempo. 

Prullenbakken en brengparkjes uit 
voorzorg afgesloten
Heemstede - De Meerlanden 
neemt een aantal maatrege-
len omtrent de afvalinzame-
ling in de gemeente.

Om mogelijk brandgevaar door 
afgestoken vuurwerk te voor-
komen sluit De Meerlanden al-
le prullenbakken en brengpark-
jes af. De glasbakken blijven wel 
open. De Meerlanden adviseert 

papier en ander afval te bewa-
ren tot begin januari.
Wat de vuurwerkresten betreft: 
daar kunt u de Meerlanden bij 
helpen! Zorg dat u alles meteen 
opruimt en geef het net als ge-
woon huisvuil mee. Dat is wel 
zo veilig voor de kinderen, wel 
zo goed voor het milieu én zo 
begint iedereen 2010 met een 
schone straat!

Vervangende inzameldagen
Door de feestdagen kan het 
voorkomen dat uw rolemmer op 
een andere dag geleegd wordt 
dan u gewend bent. Raadpleeg 
hiervoor uw afvalkalender of kijk 
op www.meerlanden.nl. Voor 
vragen kunt u contact opnemen 
met de afdeling Publieksinfor-
matie op telnr. 0297 - 38 17 17 
(ma-vrij: 8.30-16.30 uur).
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Sneeuw zorgt voor voetbalvrije zaterdag
Heemstede - De hevige sneeuw 
van het afgelopen weekend 
zorgde ervoor dat de KNVB al-
le wedstrijden voor de zaterdag 
en zondag moest aflasten. On-
danks het kunstgrasveld kon er 
echt niet gevoetbald worden. Al-
leen een wedstrijd tussen de E-
1 junioren en de ouders zou nog 
doorgaan. Deze ‘wedstrijd’ zou 
gespeeld worden op het strand 

van Langevelderslag maar de 
vooruitzichten waren zo slecht 
(een gevoelstemperatuur van 
min 15 graden) dat de leiders 
Frank van der Pol en Hans van 
der Steeg dit festijn ook maar 
uitstelden.

De VEW agenda
Woensdag 30 december: Olie-
bollentoernooi in Sporthal Groe-

nendaal. Van 16.00 uur tot 19.00 
uur voetbalt de jeugd van VEW 
een vier tegen vier toernooi.
Zaterdag 2 januari: Een nieuw-
jaarsborrel voor ieder die bij 
VEW is betrokken. Aanvang: 
16.00 uur.

Vrijdag 8 januari: Klaverjastoer-
nooi . De 5de ronde begint om 
20.00 uur. Clubhuis VEW.

Heemstede - Op maandag 14 
december hebben de leden van 
PvdA Heemstede Sjaak Struijf 
gekozen als lijsttrekker voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
3 maart 2010. Tijdens de druk 
bezette ledenvergadering is de 
kandidatenlijst van de PvdA voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
vastgesteld. Onder luid applaus 
is de huidige wethouder Sjaak 
Struijf benoemd tot lijsttrekker. 
Van de huidige raadsleden zijn 
Johan Maas en Joke Ruitenberg 
terug te vinden op verkiesbare 
plaatsen. Pieter van der Hoeven 
en Nanou Beekman hebben zich 
om diverse redenen niet meer 
kandidaat gesteld. Nieuw op de 
lijst zijn Marie-José Nelissen en 
Paul Winters. 
De kandidatenlijst ziet er als 
volgt uit:
1. Sjaak Struijf
2. Johan Maas
3. Joke Ruitenberg – Alphenaar
4. Marie–José Nelissen
5. Paul Winters
6. Willemien Ruygrok
7. Ton Waarts 
8. Marlies Bouman
9. Chris Beijen 
10. Leendert Ruitenberg
11. Emiel van den Berg
12. Henk Huisman

13. Saskia Noorman – den Uyl
14. Nera Otsen

Thema
Het verkiezingsprogramma van 
de PvdA Heemstede sluit aan 
bij het landelijke thema; Ieder-
een telt mee. Centraal staat dat 
juist in tijden van crisis het in-
vesteren in mensen en het mi-
lieu van groot belang is. De PvdA 
blijft opkomen voor de kwetsba-
re groepen in de samenleving. 
Juist als het economisch tegen 
zit kunnen zij blijven rekenen op 
de PvdA. Dit geldt ook voor de 
toekomstige generaties. Investe-
ren in duurzaamheid draagt ook 
bij aan het terugdringen van de 
kosten in de toekomst en levert 
een bijdrage aan de werkgele-
genheid. Als laatste punt op de 
agenda stonden de plannen voor 
de campagne. Naast de traditio-
nele posters en folders zal ook 
een aantal nieuwe instrumenten 
worden ingezet om stemmen te 
winnen. Gezien de goede resul-
taten van de afgelopen jaren in 
Heemstede heeft de PvdA ver-
trouwen in de afloop. Tijdens de 
presentatie van de campagne-
activiteiten bleek duidelijk dat 
de leden zin hebben in de ver-
kiezingen.

Sjaak Struijf voert lijst 
aan van PvdA

CDA’ers aan de borrel
Bennebroek – “De leden heb-
ben zich uitstekend vermaakt. 
Het was zeer gezellig en zeker 
voor herhaling vatbaar.” Aldus 
te lezen in de Nieuwsbrief van 
het CDA Bloemendaal, waar-
onder ook Bennebroek valt. De 
partij organiseerde de afgelopen 
herfst ‘leden-borrels’ waar par-
tijgenoten onder het genot van 
een glaasje diverse lokale kwes-
ties konden bespreken. “Echt 
anders dan een ledenvergade-

ring”, aldus de scribent in de 
Nieuwsbrief en dat deze meer 
informele manier van zaken be-
spreken minder saai is, valt aan 
te nemen. De ‘Dorpskernenbor-
rel’ wordt bij leden thuis gehou-
den. Opgemerkt wordt dat het 
jammer is dat er weinig leden 
uit Vogelenzang waren. “Volgen-
de keer beter”, aldus het posi-
tieve geluid in de ‘brief’, “Want, 
het bestuur wil ook volgend jaar 
soort borrels organiseren.”

Ruud Prins lijsttrekker 
voor Nieuw Heemstede
Heemstede - Samen met de 
andere kandidaten Hans Filius, 
Nettie Kuijer en Jos de Jong resp. 
op plaats 2, 3, en 4 gaat Nieuw 
Heemstede vol vertrouwen de 
verkiezingen in. Ook na 2010 zal 
de partij namelijk doorgaan met 
het behartigen van de belangen 
van alle burgers in Heemstede. 
Speciale aandacht gaat daarbij 
uit naar de ouderen-(huisves-
ting), de sport en de problemen 
met betrekking tot het verkeer. 
Naast alle andere namen die u 
op 3 maart op de lijst zult zien 
staan, is Nieuw Heemstede ex-
tra verheugd dat de heren Jan 
Bosman en Dick Schoenmaker 
zich als lijstduwers voor de lijst 
van Nieuw Heemstede beschik-
baar hebben gesteld. De volledi-

ge lijst komt ook, samen met het 
verkiezingsprogramma, op kor-
te termijn beschikbaar op www.
nieuw-heemstede.nl

Sport mee voor een school in Mukambi!  
Heemstede – Nieuw Groe-
nendaal houdt een actie voor 
het goede doel. Zo kan ieder-
een 14 dagen komen spor-
ten voor het bedrag van 14,- 
euro, dat wordt bestemd voor 
het bouwen van een school in 
Mukambi, Zambia.  

Hans van der Hulst, één van de 
drie eigenaren van Nieuw Groe-
nendaal, vertelt: “De stichting 
is aangedragen door één van 
onze leden. Hij weet uit erva-
ring hoeveel verschil een euro 
kan maken. Als bestuurder van 

de stichting staat hij garant dat 
elke euro gebruikt wordt voor 
het onderwijs in de Mukambi 
community in Zambia.” 

Marcel van Dam, eigenaar van 
Nieuw Groenendaal gaat ver-
der: “Met kerst wilden we als 
bedrijf iets doen voor het goe-
de doel maar ook iets voor de 
mensen in Heemstede. 
 “Ook voor mensen met fysieke 
beperkingen is bewegen extra 
belangrijk. Doordat de instruc-
teurs nauw samenwerken met 
de fysiotherapeuten zijn fysie-

ke beperkingen voor ons geen 
probleem”, vervolgt Roy Jan-
sen, mede-eigenaar van het 
bedrijf.
 
Alle fitnessfaciliteiten mogen 
uitgeprobeerd worden: Indi-
viduele fitness, groepslessen, 
fysiosport en de sauna. Ook 
Zumba, de nieuwste dansra-
ge van tv, staat op het groeps-
lesrooster. Kijk op www.nieuw-
groenendaal.nl voor meer in-
formatie.  
Nieuw Groenendaal vindt u aan 
Sportparklaan 18, Heemstede.

Mukambi Community School.

Goede voorbereiding bij GSV
Skiën, langlaufen, snowboarden 
of andere winterse activiteiten 
Heemstede -  GSV zorgt er-
voor zorgen dat u goed voor-
bereid naar de wintersport of 
lekker fit de winter door komt 
met Winter Ready. Deze cursus 
duurt slechts 10 weken en start 
op woensdag 6 januari 2010 en 
wordt gegeven in de Haemste-
de Barger, Koediefslaan 73 in 
Heemstede van 20.30 tot 21.30 
uur voor slechts 45,- euro .

Wilt u bewegen zonder
verplichtingen?
Van woensdag 6 januari  tot en 

met woensdag  24 maart om 
kunt u  deelnemen aan de Mas-
ters Trendweken voor de 50-
plussers.
Het thema van deze serie trend-
weken is Winter Ready.
Hierin komen de volgende be-
weegactiviteiten aan bod: 
Skigymnastiek, conditietraining, 
bewegen op muziek en vele an-
dere vormen om fit de winter 
door te komen.

Spreekt u dit aan? 
Neem dan deel aan de Mas-

ters Trendweken. Er zijn veel 
voor-delen van de trendweken. 
Zo is er geen inschrijfgeld no-
dig, hoeft u niet lid te zijn van 
een vereniging, is geen op-
zegging nodig en na 10 weken 
stoppen de trendweken auto-
matisch.

Aanmelden bij J. Holdorp, Roos-
veldstraat 36, 2013 CC Haarlem. 
Tel. 023-5324160 of e-mail gym-
nastiek@hetnet.nl
Zo spoedig mogelijk aanmelden 
want vol=vol!
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Hartverwarmend Heemstede Jazz
Heemstede – Begon Heemste-
de Jazz vrijdagavond wat rus-
tig, zaterdagavond was de tent 
stampvol en omarmde Heem-
stede zijn Heemstede Jazz fes-
tival. Met optredens van Yvonne 
Weijers die al veel plaatselijke 
fans warm kreeg. De veelzijdige 
Saskia Laroo swingde met lijf en 
trompet en liet iedereen de kou 
gewoon vergeten. Bij Zucco 103 
kwamen Rio de Janeiro, Mün-
chen en Amsterdam samen op 
het Wilhelminaplein en speelden 
alsof ze hier al jaren thuisho-
ren. Zaterdag mocht Heemste-
denaar Rudolf Kreuger de boel 
warm laten draaien en maak-
te zo de weg vrij voor Charlot-

te Coppola, het echte jazzfesti-
valdier,  nu met haar eigen band 
en de tent ging plat.  Toon Me-
ijer kreeg met zijn Groove Missi-
on iedereen aan het werk zon-
der dat men het in de gaten 
heeft. Het Groove gevoel je mee 
te laten slepen met de muziek. 
Iedereen deed wat. Voorzichtig 
tikten de voeten op het ritme, 
met de vingers meetikken op 
de tafel, meewiegen met hoofd 
en of schouders en naarmate 
het tempo hoger wordt, werk-
te men harder mee. Misschien 
was het best koud buiten maar 
in de tent  gingen de jasjes uit 
en werd het Groove gevoel nog 
groter bij het optreden van Can-

dy Dulfer en Dulfer New Band. 
Een wereldoptreden op het Wil-
helminaplein. Succes voor het 
initiatief van Jules van Kam-
pen en zijn team van Deux ca-
fé Deux. Er wordt weer geschie-
denis geschreven op het Wilhel-
minaplein!
Ton van den Brink

Cursus Theater 
(13-16 jaar)
Heemstede - Voel jij je thuis op 
het toneel? Hou je van typetjes 
nadoen, een rol spelen of met el-
kaar iets moois neerzetten? Je 
leert van alles wat met theater te 
maken heeft. Op maandag 11 ja-
nuari start bij Casca een kennis-
makingscursus Theater voor jon-
geren van 13-16 jaar. Als na af-
loop van de kennismakingslessen 
genoeg deelnemers enthousiast 
zijn, is het mogelijk om door te 
werken naar een eindvoorstelling. 
In de cursus komen verschillen-
de technieken van theater maken 
aan bod, zoals emoties, lef heb-
ben, rollenspelen, scènes maken 
en verschillende speltechnieken. 
Docente Marlies Verdonk leert je 
alle “kneepjes van het vak”, maar 
voorop staat een leuke tijd met je 
leeftijdgenoten.
De cursus is bij Casca in de Lui-
fel, Herenweg 96, Heemstede. Je 
kunt je nu al opgeven. Dit kan op 
werkdagen van 9 tot 12 uur bij 
de receptie van de Luifel of tele-
fonisch: 023-548 38 28 - 1. Voor 
informatie, kaartverkoop en aan-
meldingen rond de Kerstvakan-
tie is de receptie van de Luifel 
geopend t/m woensdag 23 de-
cember, 12.00 uur en daarna 
weer vanaf 4 januari.  

Tentoonstelling
Olga Gasparian bij AmstelArt
Heemstede - In 2008 orga-
niseerde Kunsthandel Amste-
lArt op het Wilhelminaplein te 
Heemstede met groot succes 
een tentoonstelling rond de 
Russische kunstenaar Armen 
Gasparian. Dit jaar is de echt-
genote van deze kunstenaar 
aan bod. Met ruim 25 werken 
wordt het werk van Olga Gas-
parian breed gepresenteerd.

Olga groeit op in Jekaterinen-
burg, een plaatsje in het cen-
trum van de Oeral, op de grens 
van Azië en Europa gelegen. 
Zij krijgt haar eerste kunst-
geschiedenislessen van haar 
moeder. Olga volgt een oplei-
ding aan de kunstfaculteit van 
de Pedagogische Universiteit 
in St. Petersburg. Hier leert 
zij de tekentechniek tot grote 
hoogte te beheersen. Ze weet 
ondanks het conservatieve ka-
rakter van de opleiding een ei-
gen stijl te behouden en haar 
fantasie een vrije loop te la-
ten. Hierdoor ontwikkelt zij 
een sterke synthese van klas-
siek gestyleerd vakmanschap 
met vrije expressie. Haar voor-
keur gaat lange tijd uit naar de 
techniek van pastel.

Zij ontmoet tijdens haar oplei-
ding haar toekomstige gelief-
de: Armen Gasparian. Zij gaan 
na hun opleiding in het stads-
centrum van St.Petersburg 
wonen. Hier deelt zij haar ate-
lier met dat van haar echtge-
noot. Zij hebben regelmatig 
dezelfde thema’s als bronnen 
voor hun werk, en discussië-

ren vaak uren over bepaalde 
aspecten, maar de uitwerking 
resulteert voor beiden in een 
volstrekt eigen stijl. De laatste 
jaren werkt Olga vooral met 
acryl op canvas. Door de rijk-
dom aan kleuren en nuances 
wordt haar werk monumen-
taler en ziet men steeds dui-
delijker haar eigen stijl en ex-
pressie.

AmstelArt is geopend op za-
terdag 26 december, 2e Kerst-
dag, van 11.00  tot 17.00 uur en 
iedere vrijdag en zaterdag. De 
verkooptentoonstelling duurt 
tot februari 2010.

De Meerlanden trakteert 
ook in Heemstede
Heemstede - Op donderdag 
17 december zijn in de overvol-
le kantine van De Meerlanden 
cheques met een totale waar-
de van 50.000,- euro uitgereikt 
aan ruim zestig goede doelen en 
verenigingen in de regio. Ook in 
Heemstede werd gedoneerd aan 
een aantal doelen. Blijgemaakt 
zijn: Kinderdienstencentrum Het 
Duinhuis, Kinderdagcentrum 
Rozemarijn, Stichting Epilepie 
Instellingen Nederland,  Stich-
ting Welzijn Ouderen Heemste-
de, Volkstuinvereniging Groe-
nendaal en de Voorwegschool.

“De Meerlanden vervult een 
belangrijke maatschappelijke 
functie in haar verzorgingsge-
bied,” aldus Ger de Jong, direc-
teur van De Meerlanden. “Ook 
dit jaar willen wij weer via goe-
de doelen en verenigingen iets 
doen voor de inwoners van de 
gemeenten waar wij inzamelen. 
De Meerlanden heeft gekozen 
voor een fonds voor goede doe-
len en verenigingen omdat deze 
organisaties voor de samenhang 
in een gemeenschap zorgen. Je 
ontmoet er je vriendje of vrien-
dinnetje, leert er in teamverband 
presteren of zet je met lotgeno-
ten in voor het goede doel.”
In aanwezigheid van wethouder 
Struijf (PvdA) zijn de cheques 
aan Heemsteedse verenigingen 
en stichtingen overhandigd. De 
overige cheques werden over-
handigd door burgemeesters 

en wethouders van gemeenten 
waar ook verenigingen zijn ver-
blijd met een gift. 

Maximaal 3.000 euro
Goede doelen of (sport)-vereni-
gingen en hun leden en vrijwilli-
gers hebben een project of ac-
tiviteit kunnen aanmelden voor 
een bijdrage uit het Meerlan-
denfonds. Het bestuur hanteert 
een aantal criteria om tot toe-
kenning of afwijzing te komen. 
Zo moet er sprake zijn van een 
organisatie, deze organisatie 
dient zich zonder winstoogmerk 
te richten op de bevolking in het 
verzorgingsgebied van De Meer-
landen en het fonds neemt nooit 
meer dan 50% van de kosten 
voor haar rekening. Voor goe-
de doelen is de maximale bijdra-
ge vastgesteld op 3.000,= euro 
en voor (sport)verenigingen op 
maximaal 1.000,= euro.
De Meerlanden werkt samen 
met gemeenten en bewoners 
aan een schone en duurzame 
leef- en werkomgeving. Dit doet 
De Meerlanden door uw wijk 
schoon, heel en veilig te hou-
den en door uw afval innova-
tief in te zamelen en te verwer-
ken.Dat spaart grondstoffen en 
levert energie op. Verder geeft 
De Meerlanden als duurzaam 
dienstenbedrijf gedegen advies 
over efficiënte en duurzame af-
valscheiding en -verwerking en 
over beheer van de openbare 
ruimte.
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Heemstede – Een bruiloft in Alvenland komt maar één 
keer in de honderd jaar voor.  Prinses Alwina is de prin-
ses van de natuur en kan praten met alle planten, bomen 
en bloemen. Ze is de liefste prinses met een hart van 
goud en draagt het gouden medaillon dat zij kreeg van 
de goede fee. Prins Balder woont in het paleis midden in 
het bos en kwam tijdens een reis Alwina tegen. Ze wil-
den graag trouwen tijdens de Midwinternacht, maar als 
de heks Grisilda samen met de trol de medaillon steelt 
omdat zij ook verliefd is op de prins, gooit zij die weg als 
ze merkt dat het bij haar niet werkt omdat ze geen hart 
van goud heeft. Nu kan Alwina niet met haar prins trou-
wen. Tijdens het midwinterfeest kregen de kinderen alle 
verhalen van de bosbewoners te horen en konden ze met 
de bosbewoners proberen om de valse plannen te la-
ten mislukken, zodat de bruiloft toch door kon gaan. Het 
sprookje begon achter de tunnel waar twee bloemenelf-
jes een verhaal vertelden. Meestal zitten de Alven onder 
het mos , maar op deze avond kon je ze zien en horen. 
Bij de muziekgroep was het een vrolijke boel. Graaf This-
sen speelde op de piano en zijn projectkoor zong dich-
terlijke sprookjes. De tovenaar was trots op nieuwsgieri-
ge en slimme Raaf Leobald, want die had de medaillon 
in het bos zien glinsteren en teruggebracht naar de prin-
ses.  Eind goed, al goed zoals in alle sprookjes. De lei-
ding van de Kinderboerderij, Cynthia Vijlbrief en Ingrid 
Schenk vertellen bij een vuurkorf dat ze met een kleine 
groep vrijwilligers een week lang gewerkt hebben aan de 
opbouw van de sprookjeswereld. Het hele jaar door heb-
ben andere vrijwilligers de kostuums gemaakt en bij el-
kaar zijn meer dan honderd enthousiaste vrijwilligers een 
beetje drager geweest van dat medaillon, want ook zij 
hebben een gouden hart om dit moois te maken voor de 
kinderen. Veel bedrijven, verenigingen en de Gemeente 
Heemstede stonden klaar om hun steentje bij te dragen. 
De mensen die hier achter staan, hebben aan de smoel-
tjes van de kinderen gezien hoe mooi het was.
Ton van den Brink



Ivanov (viool) en Paul Marselje 
(zang en gitaar).  Paul is in Haar-
lem geen onbekende hoewel het 
hart van zijn activiteiten als ar-
tiest zich in de jaren zeventig af-
speelde. Hij is een tovenaar in 
de woordkunst met een achter-
liggend goed gevoel voor melo-
die en ritme.  Hij kan putten uit 
een enorm repertoire. De jeugdi-
ge Dimitri Ivanov (20, vierdejaars 
conservatorium Rotterdam) ver-
tegenwoordigt een nog komen-

de generatie violisten. Hij be-
schikt over veel dat later door-
slaggevend zal blijken. Zijn af-
komst en uitstraling, zijn zuivere 
toonvorming zeker ook geholpen 
door een viool van klasse. Moge-
lijk was het zijn bescheiden aard, 
of was het zijn aanpassing aan 
de huiskamer die maakte dat 
het beroemde andante uit Men-
delssohn’s vioolconcert nog wat 
plichtmatig overkwam. Na wer-

ken van Sibelius en Elgar kwam 
Dimitri goed op stoom in Synco-
pation van Frits Kreisler.
Kan men spreken van een “piè-
ce de resistence” wanneer men 
doelt op een aantrekkelijke jon-
ge dame (28) die dan ook nog 
met haar harp haar toehoorders 
geheel weet te bedwelmen? Of 
is dan de vergelijking met een 
Cyrene toepasselijker? Hoe ook, 
Marije en haar harp werden de 
relevatie van de avond. Meest-
al ontwaart men een harp er-
gens heel ver op een podium. Nu 
bleek dat een harp als het wa-
re gemaakt lijkt voor een huis-
concert. Marije behaalde haar 
MA of art aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Zij volgde 
masterclasses in binnen en bui-
tenland. Nu is zij verbonden aan 
de muziekscholen “Heemskerk” 
en “Gerard Boeddijn”. Haar Clai-
re de lune klonk op harp overtui-
gend en dat zou Debussy zeker 
ook zo hebben gevonden. Trou-
wens zijn leermeester aan het 
Conservatoire Supérieur de Pa-
ris is Gabriel Fauré geweest. Aan 
hem bracht Marije ode via zijn 
Impromptu op.86
Tot slot kwam er een improvisa-
tie op stille nacht heilige nacht 
van Grandjani. Dit als ware het 
een uitnodiging tot het commu-
nity singing van kerstliederen 
waarmee deze kerstavond als al-
tijd werd besloten.
Komende huisconcerten zijn 
op 27 en 28 februari 2010. Re-
servering: Loek van der Meer, 
tel: 023-5282175.
Rudolf Konersmann
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Kennemerland is vanouds een 
kweektuin van actieve muziek-
minnaars. Daarbinnen blijven de 
huisconcerten van Loek van der 
Meer  zonder meer uitzonderlijk. 
Door de jaren heen is de formule 
ongewijzigd gebleven en de kwa-
liteit almaar opgevoerd. Intussen 
kan er nauwelijks nog van ama-
teurs gesproken worden. Het zijn 
professionals in een professio-
nele setting. Maar dan wel met 
behoud van alle intimiteit een 
huisconcert eigen. Er viel afge-
lopen weekeinde dan ook veel 
moois te beleven. Om te begin-
nen de solo’s van Loek zelf. Zo-
als vaker vertoond, toverde Loek 
weer een oud vergeeld album 
tevoorschijn. “Sammlung der be-
liebsten Opern” met transcripties 
van ene H.Cramer. Bij navraag 
bleek dit album een erfstuk van 
een goede relatie van Loek te 
weten van de grootmoeder van 
Jos van Bommel. Loek koos hier-
uit een opera van Hans Heiling. 
Wie is dat nou weer? Alsook een 

transcriptie van Donizetti’s Don 
Pasquale.  Hans Heling’s opera 
werd ooit opgevoerd door  Carl 
Maria von Weber in het Hofthea-
ter te Hannover waarvan hij des-
tijds directeur is geweest. Het is 
een dramatisch verhaal dat wel 
wat weg heeft van het script van  
the Phantom of the Opera.
In deze ambiance werden wij 
voorgesteld aan drie artiesten:  
Marije Vijselaar (harp), Dimitri 

Harpiste relevatie van de avond
Extra voorstelling

vrouw in het zwart
Heemstede - Theater de Luifel 
heeft kans gezien om een extra 
voorstelling te boeken van 
het Thriller Theater op 30 decem-
ber. Die vindt plaats op woens-
dag 30 december, om 20.15 uur. 
Het stuk gaat over een advo-
caat op leeftijd die geobsedeerd 
is geraakt door het idee dat hij 
en zijn familie vervloekt zijn door 
een spookachtige vrouw in het 

zwart. In zijn poging het kwaad 
te bezweren, neemt hij een scep-
tische jonge acteur in dienst om 
samen met hem zijn ervaringen 
na te spelen. 
Maar als het verhaal zich ont-
vouwt, begint de grens tussen 
werkelijkheid en herinnering 
langzaam te vervagen…
Meer op: www.thrillertheater.nl 
en www.theaterdeluifel.nl

Workshop 
‘Vrouwenkracht’

Regio – Voor vrouwen die 
zichzelf meer willen ontwik-
kelen op diverse gebieden is 
er nu een unieke eendaag-
se workshop ‘Vrouwenkracht’. 
Optimaal van je leven genie-
ten, zeker zijn van jezelf en 
geestelijke blokkades de deur 
uit. Wie wil dat niet?

M-Educations verzorgt een 
goede eendaagse workshop 
waarin je nuttige oefeningen 
en handvatten krijgt waarmee 

je krachtiger in het leven leert 
te staan. Onder meer wordt 
aandacht besteed aan het 
creëren van een goed gevoel 
door je eigen gedachtegang 
en door een betere lichaams-
houding. Een leuke en leerza-
me workshop voor elke vrouw 
die krachtiger in het leven wil 
staan. Informatie over data, 
locatie, tijden en kosten bij 
M-Educations, Margo Maars-
sen. Tel. 0252-341114 of 
06-51126190.

Beperkte 
openingstijden 

Welzijn 
Bennebroek

Bennebroek - Het kantoor  
van Welzijn Bloemendaal  is 
van 28 t/m 31 december ge-
opend en telefonisch  bereik-
baar van  9.00 tot 11.00 uur. De 
WMO loketten zijn open op:
maandag 28 december ge-
opend van 9.00 tot 12.00 uur
Op 1 januari 2010 is Welzijn 
Bennebroek gesloten.

Kol bouwt mee aan mooiste 
stand Miljonair Fair
Regio – De Miljonair Fair in de 
Amsterdam RAI is het beste te 
omschrijven als het meest ex-
clusieve en toonaangevende 
‘Luxury Event’ ter wereld. Het is 
hét podium voor de absolute top 
van het luxe segment! Bezoe-
kers kunnen er hun hart opha-
len en genieten van spetteren-
de shows, doorlopende proeve-
rijen en exclusieve productlan-
ceringen. Onder het genot van 
bijzonder entertainment wordt 
in een stijlvolle ambiance zaken 
gedaan.
Vanaf het moment dat Sarah 
Ferguson, de hertogin van York, 
met een slag op de gong, de 
achtste editie van de Miljonair 
Fair heeft geopend, is er spra-
ke geweest van een ongekende 

hoeveelheid glamour en spek-
takel. 
Glamour was tevens terug te vin-
den op de stand van Erik Kuster. 
Dé interieur designer van Ne-
derland maakte dit jaar voor het 
eerst furore met een huis geheel 
in ‘Metropolitan Luxury’ stijl. In 
samenwerking met onder ande-
re KOL tegels creëerde hij een 
oase van luxe en comfort. Het is 
dan ook niet voor niets dat de 
stand van Eric Kuster is uitge-
roepen tot de ‘mooiste stand van 
de Miljonair Fair 2009’. 
Meer foto’s van de beurs op de 
site www.koltegels.nl of breng 
een bezoek aan de toonzaal in 
Haarlem, voor nog meer gla-
mour en spektakel! 
KOL tegels, tel. 023-510 10 00.

Activiteiten Welzijn 
Ouderen Bennebroek
Bennebroek - Woensdagmid-
dag 30 december speelt de film 
Pinokkio voor (groot)ouders en 
(klein)kinderen in Zorgcentrum 
Meerleven aan de Witte de Wit-
hlaan 1, Bennebroek. De deu-
ren gaan open om 14.30 uur. De 
film start om 14.45 uur. De kos-
ten zijn 4,- euro pp en voor kin-
deren 1,-  euro inclusief iets lek-
kers. Aanmelden bij locatie Ben-
nebroek. Tel 023 – 584 5300.
In het nieuwe jaar wordt weer 
gewandeld. Zo is er op maandag 
4 januari een duinwandeling ge-

pland. U wandelt samen met een 
vrijwilligster waarbij u kunt ge-
nieten van de natuur van het 
duingebied. De start is om 10.00 
uur vanuit ’t Panneland. Mocht 
vervoer een probleem zijn, dan 
kunt u dit doorgeven: tel. 023 – 
584 5300.
Sportieve ouderen kunnen hun 
hart ophalen op dinsdag 5 janu-
ari 2010. Dan staat Nordic Wal-
ken in de duinen op het pro-
gramma. Start vanaf ‘t Panne-
land is om 10.00 uur. De wande-
lingen duren zo’n anderhalf uur.
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Heemstede - De kerst kan pas 
echt beginnen als je naar de 
Kerstsamenzang bent geweest. 
Zondagmiddag begon het kerst-
feest in de Bavo-kerk aan de 
Herenweg met een concert van 
Harmonie St. Michael en de 
kerstsamenzang. De voorzitter 
van de Raad van Kerken Heem-
stede, Jan van Voornveld, ver-
welkomde de vele bezoekers en 
sprak van een mooie traditie van 
kerstmuziek van St. Michael en 
kerstsamenzang van iedereen. 
Met als bijzondere gasten het 

optreden van de zanggroep Ci-
gale. Kerstliederen zingen is bij 
uitstek de gelegenheid voor ie-
dereen om geschoold of onbe-
vangen mee te doen. Zeker als 
je gesteund wordt door de be-
geleiding van een Harmonie St. 
Michael. Een jarige Harmonie 
die dit jaar honderd werd, van 
2009 een feestjaar maakte en 
tradities graag in ere wil hou-
den. Het dubbelkwartet Cigale is 
een zanggroep met een rijk ver-
leden. Cigale, het Franse woord 
voor krekel, heeft als overeen-
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Op woensdagmorgen 16 de-
cember vond het traditionele 
kerstfeest voor ouderen van de 
Heemsteedse Protestantse Kerk 
voor het eerst plaats in de Pink-
sterkerk. Voorheen werd deze 
viering in de Kapel Nieuw-Vre-
denhof gehouden, maar door 
sluiting van deze kerk, werd de 
Pinksterkerk in de Camplaan 
gebruikt. Dat was voor iedereen 
even wennen. Parkeerproble-

men waren er voorheen niet, nu 
bleek het voor velen erg moei-
lijk een plaatsje te vinden, voor-
al omdat het Wilhelminaplein al 
geheel was afgesloten voor het 
jazzfestival dat vrijdag en zater-
dag plaatsvond.
De belangstelling voor de-
ze kerstviering bleek groot. Er 
mochten 90 ouderen verwel-
komd worden. Dominee Arie 
Molendijk verleende zijn me-

Heemstede - Op woensdagochtend 16 december vond de jaar-
lijkse kerstviering voor de ouderen plaats in de Pinksterkerk  
aan de Camplaan. Zo’n 90 ouderen genoten van de muziek en 
de voordrachten. Door Ds Arie Molendijk werd de overden-
king verzorgd.

Negentig ouderen 
genieten van 
Kerstviering

dewerking en iedereen luister-
de weer naar de oude woorden 
en een mooie overdenking. Het 
gelegenheidskwartet Maranatha 
verzorgde het muzikale deel, zo 
werden leuke kerstliederen ten 
gehore bracht, begeleid door Ab 
Looff op de piano. Er werd ge-
noten van sopraan Emmy Fran-
ken, alt Anneke Ike, Theo Braak 
(tenor) en Liebe van der Meer 
(bas). Vervolgens vertelde me-
vrouw Govers een kerstverhaal 
en was er tijd voor ontmoeting in 
de pauze. De ouderen, de orga-
nisatoren en de plaatselijke di-
aconie zien terug op een fijne 
kerstviering. 

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

Kerst zonder haar
De eerste kerst zonder haar

Het begin van een nieuw jaar
Het verdriet om haar dood

Die pijn is levensgroot
De tweede kerst zonder haar
Het voelt nog steeds heel raar

Aan tafel haar lege plek
Het gemis maakt soms nog gek

De derde kerst zonder haar
De pijn slijt. Dat is waar.

Maar het gemis niet.
Nog steeds verdriet.

De vierde kerst zonder haar
Weer een nieuw jaar

Mooie herinneringen komen boven
Je begint weer in het leven te geloven

Het vijfde jaar zonder haar
Het wordt langzaam beter, maar

Voor eeuwig verbonden aan elkaar
Ga je verder zonder haar

Monique Philippo

Dichtstorten  Kerst

Kerstsfeer met St. Michael in de Bavo
komst de acht po-
tjes die staan voor de 
tweemaal vier zan-
gers/zangeressen. 
Een groep met een 
eigenzinnige benade-
ring van a capella. De 
twee sopranen, twee al-
ten, twee tenoren en een 
bas zingen onder leiding 
van Han Bruinenberg ori-
ginele en soms ontroeren-
de nummers met als ach-
tergrond een sonoor pom-
pom, van de bas en/of met de te-
noren.  Om stil van te worden en 
je te verwonderen over de moge-
lijkheden van stemmen. Zuiver, 
afwisselend, luid of heel zacht, 
er gaat een lichte betovering van 
uit. Het blijft boeien tot de laat-
ste toon. 

Hospice
Tijdens het concert kreeg me-
vrouw Juul Tromp-Meesters de 
gelegenheid van de Raad van 
Kerken om iets te vertellen over 
het de hospice aan de Heem-
steedse Dreef. De opbrengst 
van de collecte was ook be-
stemd voor de hospice. In de zo-
genaamde “bijna- thuis huizen”, 
zijn steeds vrijwilligers aanwe-

zig. Men kan er ziekenhuis- ver-
plaatste zorg uitvoeren. Er is een 
grote vraag naar hospice zorg. 
Het zorgkantoor geeft een indi-
catie af indien de levensverwach-
ting korter is dan drie maanden. 
Het is echter een misverstand 
dat patiënten na drie maanden 
de hospice weer moeten verla-
ten. In het laatste stadium van 
het leven hebben stervenden 
vaak dag en nacht intensieve 
verzorging nodig. Veel mensen 
zouden het liefst thuis sterven. 
Naast de medische en verpleeg-
kundige zorg van arts en wijk-
verpleegkundige komt de verde-
re zorg, mantelzorg, dan voor re-

kening van de partner, familie of 
vrienden. Voor hen vaak moeilijk 
vol te houden, de hospice kan 
hierbij de helpende hand rijken. 
Ze kunnen aanvulling geven op 
de mantelzorg in de thuissitua-
tie. Indien het niet meer moge-
lijk is beschikken zij over twee 
“Bijna Thuis Huizen” , waarin de 
faciliteiten aanwezig zijn om de 
zorg voort te zetten. Voor al de-
ze zorg staat een groep speci-
aal geschoolde vrijwilligers klaar. 
Ondersteund door coördinato-
ren die tevens de zorgverlening 
organiseren. Er werd tijdens de 
collecte grif in de buidel getast.
Ton van den Brink

Heemstede - Donderdag 24 de-
cember vindt in de Oude Kerk 
een Kinderkerstfeest plaats om 
17.30 uur. Ook in de Oude Kerk op 
het Wilhelminaplein om 22.00 uur 
is er een dienst met ds. Arie Mo-
lendijk. 
Vrijdag 25 december, Eerste 
Kerstdag, is er om 10.00 uur een 
dienst met ds. Pieter Terpstra, met 

crèche en muziek-kinderneven-
dienst. Mevrouw Hennie Kooistra 
gaat om 10.30 uur de dienst voor 
in Kennemerduin. Het Haarlems 
Kerstkoor verleent medewerking. 
Locatieadressen: Kennemerduin, 
Herenweg 126, Heemstede. Ou-
de kerk, Wilhelminaplein, Heem-
stede en Pinksterkerk, Camplaan 
18, Heemstede.

Kerkdienst Protestantse gemeente



Heemstede

NIEUWS

Adresgegevens & openingstijden

Publieksbalie (voorheen burgerzaken) 
Maandag tot en met woensdag van 08.30 - 17.00 uur, Donderdag van 08.30 - 19.30 uur,  (tussen 
17.00 - 19.30 uur: alléén voor reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels GBA/Burgelijke stand),
Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van (ongeboren) kinderen en naturalisatie 
moet u vooraf eerst een afspraak maken.

Bouw- en Woningtoezicht (BWT)
Maandag t/m donderdag van 08.30 - 17.00 uur, Vrijdag van 08.30 - 13.00 uur
Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur) en donderdagavond tussen 
17.00 - 19.30 uur.

Raadhuis: Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Telefoon (023) 548 58 68.
Fax (023) 548 57 00. E-mail: gemeente@heemstede.nl  Website: www.heemstede.nl

Sociale Zaken 
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag 
tot 13.00 uur)

Loket Heemstede
Maandag t/m vrijdag van 08.30 - 13.00 uur. Op afspraak: de gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 
13.00 uur). U kunt ook een afspraak maken voor een huisbezoek.
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•  Belastingverordeningen

• Werk aan de weg

• Uw OV-taxi tijdens de feestdagen

• Terugblikken en vooruitkijken

• Huisnummering

• Kerstboomverbranding

•   Raadsbesluiten

In deze HeemstedeNieuws:

Nieuwjaarsfeest!
4 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis

De gemeente viert het nieuwe jaar graag 

met ú! We nodigen alle inwoners van 

Heemstede uit voor een nieuwjaarsfeest 

op maandag 4 januari. Vanaf 19.30 uur 

bent u van harte welkom. 

Om 20.00 uur houdt burgemeester 

Marianne Heeremans haar nieuwjaars-

toespraak. Daarna begint het feest in de 

Burgerzaal

en de 

publiekshal 

van het raadhuis. De 

band Primavera brengt u 

midden in de winter in een 

zonnige Latijns-Amerikaanse sfeer! 

Voor een hapje en een drankje wordt 

uiteraard gezorgd.

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen 

uit te wisselen en om in een feestelijke 

sfeer nieuwe contacten te leggen. 

Tot maandag 4 januari vanaf 19.30 uur!

In verband met de feestdagen zijn de openingstijden van

de gemeentelijke diensten en het Loket Heemstede op 

de volgende dagen aangepast:

- de publieksafdelingen zijn op donderdag 24 december 

en donderdag 31 december vanaf 15.00 uur gesloten. 

-  op vrijdag 25 december en vrijdag 1 januari zijn alle 

gemeentelijke afdelingen gesloten. 

Op maandag 4 januari zijn wij vanaf 10.00 uur 

weer voor het publiek geopend. 

Gewijzigde openingstijden 
gemeente en Loket Heemstede

Met het oog op 

de openbare 

orde en veilig-

heid is er ook

tijdens de 

jaarwisseling 

geen vuur op 

de openbare 

weg toe-

gestaan. 

Dit betekent 

een verbod op 

vreugdevuren, 

vuren in oliedrums,

vuurkorven en alle andere 

vormen van open vuur voor heel Heemstede. 

De veiligheidsrisico’s zijn te groot.

De politie en de gemeente zullen er dan 

ook strikt op toezien dat er geen vuur op 

de openbare weg wordt ontstoken. Er zal 

alles aan gedaan worden om te voor-

komen dat er materialen verzameld 

worden die gebruikt kunnen worden voor 

verbranding.

Mocht u aanwijzingen hebben dat er bij de 

komende jaarwisseling toch voorbereidingen 

getroffen worden voor een vuur, dan ver-

zoeken wij u contact op te nemen met de 

politie (0900-8844) of met de gemeente, 

bureau handhaving.  telefoon (023) 548 56 

30. Voor vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met de gemeente, de 

heer D. Nieuweboer, adviseur Openbare 

Orde en Veiligheid, tel. (023) 548 57 45. 

Containers met bouwafval die niet afsluit-

baar zijn en mobiele toilet-units die-

nen voor kerst van de openbare 

weg verwijderd te zijn.

Met het oog op de veilig-

heid dienen alle niet af-

sluitbare containers met 

bouwafval en mobiele toilet-

units, op of aan de open-

bare weg, voor 25 december 

2009 verwijderd te worden. 

Dit verbod geldt tot 2 januari 

2010. Containers en mobiele toil-

etunits die niet verwijderd zijn kunnen 

door de gemeente verwijderd 

worden. De kosten hiervan worden 

verhaald op de eigenaar.

Degenen die de containers op het eigen 

erf hebben staan wordt geadviseerd om 

deze rond oudjaar af te sluiten of af te 

dekken. Daarnaast is het verstandig om 

alle vuilnis en losse brandbare materialen 

en voorwerpen op het eigen erf weg te 

nemen. 

Kopen en afsteken 
van vuurwerk

Wat mag?
-   legaal vuurwerk (met Nederlandse 

   gebruiksaanwijzing) kopen op 29, 30 en 
31 december 2009  

-  vuurwerk afsteken op 31 december 
vanaf 10.00 's ochtends tot 02.00 uur 
’s nachts 

Wat moet?
-  het afval veroorzaakt door het afsteken 

van het vuurwerk opruimen

Veiligheidstips
-  bewaar vuurwerk op een veilige, 

droge plek  

-  draag geen kleding van kunststof; 
het brandt snel en smelt vast op je huid 

-  stop vuurwerk nooit in je zakken 

-  steek vuurwerk af op een dusdanige 

wijze/plek dat niemand wordt geraakt  

-  lees voor het afsteken de gebruiks-
aanwijzing  

-  gebruik een aansteeklont en een veilig-
heidsbril 

-  zet vuurpijlen in een fl es die stevig rechtop 

staat en voor 1/3 is gevuld met los zand  

-  ga na het aansteken direct zes fl inke 
stappen naar achteren  

- laat vochtig en oud vuurwerk liggen  

- steek weigeraars niet opnieuw af  

Spelregels tijdens de 
jaarwisseling
Geen vuur

st in de 

en de

ubliekshal 

an het raadhuis. De DeeDDDeDDDeDDDDDeeeeeeeee

nd Primavera brengt u 

dden in de winter in een 

nige Latijns-Amerikaanse sfeer! 

r een hapje en een drankje word

aard gezor d
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Groen gas
”De afgelopen tijd 

hebben we veel 

aandacht besteed 

aan het milieu: 

voorlichting over 

energiebesparing 

op scholen, een 

milieumarkt en een 

zonnepanelen-

actie. We dagen 

ook het bedrijfsleven uit na te denken over 

duurzaam ondernemen. Zo hebben we in 

november een duurzame bedrijvendag 

georganiseerd. Een aantal bedrijven heeft op 

die dag een intentieverklaring ondertekend 

waarin ze aangeven dat ze willen overstap-

pen op rijden op aardgas om de de co2-

uitstoot te verminderen. Het terugdringen 

van de co2-uitstoot is ook een speerpunt 

van het gemeentelijk milieubeleid. We 

hebben plannen voor een  aardgasvulpunt, 

en over een aantal jaar willen we overgaan 

op groen gas. Groen gas kan gebruikt 

worden als energiebron voor verwarming en 

als brandstof voor auto’s. In de verwerkings-

installatie van Afvalbedrijf De Meerlanden 

zal gft-afval worden vergist tot compost, 

waarbij groen gas wordt geproduceerd. 

Daarmee besparen we een co2-uitstoot die 

gelijkstaat aan de uitstoot van vierhonderd 

huishoudens. Daarnaast blijven we 

natuurlijk bezig met de gewone besparings-

mogelijkheden zoals duurzame straatverlichting 

en energiebesparende maatregelen in de 

gemeentelijke gebouwen.”

Volgende week: burgemeester Marianne 

Heeremans over dienstverlening en 

communicatie

Terugblikken en vooruitkijken

Rolemmerstickers 
bij afvalkalender
Deze week ontvangt u als inwoner van 

Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 

2010. 

Net als in voorgaande jaren ontvangen 

gebruikers van grijze rolemmers daarbij 

een nieuwe sticker voor op de deksel van 

de rolemmer. 

In 2010 moeten de grote rolemmers met 

een inhoud van 240 liter voorzien zijn van 

een lichtblauwe sticker. De kleine rol-

emmer heeft een oranje sticker nodig. De 

stickers met barcode vormen een controle-

middel dat onder andere informatie geeft 

over het adres waartoe de rolemmer 

behoort en of de afvalstoffenheffing is 

betaald.

In januari 2010 worden alle aangeboden 

grijze rolemmers die nog geen juiste sticker 

hebben, voorzien van een geel waar-

schuwingslabel. Op dit label staat het 

verzoek om alsnog de aangeboden sticker 

aan te brengen.

Vanaf 1 februari 2010 worden alleen nog 

grijze rolemmers geleegd die voorzien zijn 

van een juiste sticker.

Heeft u nog vragen over het gebruik van 

de sticker, de grijze rolemmer of de afval-

kalender? 

Neem dan contact op met de afdeling 

Publieksinformatie van De Meerlanden via 

telefoonnummer (0297) 38 17 17.

HeemstedeMail is de gratis berich ten service van de gemeente. Word abonnee 

via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws 

op maat van de gemeente.

HeemstedeMail

Op donderdag 5 november stelde de gemeenteraad, met enkele wijzigingen, de 
begroting voor 2010 vast. In de begroting staat waaraan het komend jaar het 
beschikbare geld wordt uitgegeven. Het is de laatste begroting van het huidige 
college van burgemeester en wethouders (B&W). In maart kiest u immers een nieuwe 
gemeenteraad en komt er ook een nieuw college. In HeemstedeNieuws gaan de 
collegeleden in op de verschillende onderdelen van de begroting. Daarbij blikken ze 
ook terug op de collegeperiode 2006-2010. Deze week: wethouder Sjaak Struijf over 
investeren in het milieu.

Tijdelijke afsluiting/verwijdering 
(ondergrondse) containers
Tussen woensdag 30 december 2009 en zaterdag 2 januari 2010 zijn alle ondergrondse 

papier- en plasticcontainers in Heemstede afgesloten in verband met de jaarwisseling. De 

textielcontainers van KICI worden in deze periode verwijderd. Vanaf zondag 3 januari 2010 

kunt u weer van alle containers gebruikmaken. Wij vragen uw begrip voor het tijdelijke 

ongemak.

Sneeuw en vorst vertraagt werkzaamheden
Alle hieronder genoemde werkzaamheden/projecten worden vertraagd door sneeuwval 
en (nacht)vorst. Werken zoals het aanleggen en herstel van bestratingen, het planten 
van bomen en heesters en specifi ek grondwerk kunnen niet worden uitgevoerd. 
Daarnaast zijn werkzaamheden door aannemers opgeschort tot na de feestdagen. 
De vermelde data zijn daarom onder voorbehoud.

Vrijheidsdreef
Vanaf vrijdag 4 december 2009 geldt op de Vrijheidsdreef een inrijverbod voor vrachtwagens. 

Deze maatregel is ingesteld in verband met herstelwerkzaamheden aan de Vrijheidsbrug. Het 

inrijverbod is met borden aangegeven.

Brabantlaan, tussen Provinciënlaan en Gelderlandlaan
Verkeer is tijdelijk mogelijk door de Brabantlaan. In verband met de werkzaamheden moet 

wel rekening worden gehouden met tijdelijke voorzieningen. Vanaf 4 januari worden de werk-

zaamheden weer opgepakt. De afsluiting wordt met borden aangegeven. Het werk bestaat 

uit het vervangen van bestrating en riolering, de aanleg van drainage en het vervangen of 

verplanten van laanbomen. 

Aanleg brug Van den Eijndekade
Tot ongeveer mei 2010 geldt op de Van den Eijndekade eenrichtingsverkeer in verband met 

de aanleg van een brug. Autoverkeer kan alleen vanaf de Heemsteedse Dreef de Van den 

Eijndekade inrijden. Voor vrachtwagens geldt een inrijverbod. Voetgangers en fi etsers kunnen 

gewoon in twee richtingen van de weg gebruikmaken. Vanaf 4 januari worden de werkzaam-

heden weer opgepakt.

César Francklaan fase 2, van Jan van Gilselaan tot Heemsteedse 
Dreef
Vanaf 18 januari tot medio mei 2010 wordt in de César Francklaan, tussen de Jan van 

Gilselaan (voormalige Händellaan) en de Heemsteedse Dreef de riolering vervangen 

(d.m.v. relining) en de weg heringericht. De bestaande bomen blijven daarbij gehandhaafd.

Winkelgebied Binnenweg
Vanaf 18 januari tot medio september 2010: reconstructie fase 2 (vanaf Julianalaan tot aan de 

Bronsteeweg). Over de gehele breedte wordt de bestrating en het straatmeubilair vervangen. 

Werk aan de weg   

Aanbieden gft-afval 
tijdens vorstperiode
Vanaf begin december heeft afvalbedrijf De 

Meerlanden veel meldingen ontvangen over 

gedeeltelijk geleegde gft-rolemmers. In de 

praktijk is gebleken dat het aangeboden gft-

afval in deze rolemmers dan vastgevroren 

zat. Groente-, fruit- en tuinafval bevat veel 

vocht en vriest snel vast aan de wanden 

van de container. De Meerlanden adviseert

daarom, voordat u uw gft-rolemmer langs

de openbare weg aanbiedt, het afval voor-

zichtig los te steken met een schep. Op

deze manier bent u er zeker van dat u uw

groene rolemmer na de inzamelronde weer

leeg terugvindt.

Sjaak Struijf
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Aanvragen bouwvergunning
2009.266 het uitbreiden van een woonhuis, plaatsen dakkapel - Bachlaan 24

 op voorgeveldakvlak en vergroten dakkapel op 

 achtergeveldakvlak

2009.267 het plaatsen van 5 fi etsenstallingen t.b.v. 40 cliënten - Achterweg 1-9

 van Meer en Bosch

2009.268 het plaatsen van een carport - M. Vaumontlaan 24

De bovenstaande aanvragen liggen vanaf  24 december 2009 op maandag tot en met 

donderdag van  08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). 

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 21 december 2009)
2009.220 het plaatsen van een dakkapel op het  - Alberdingk Thijmlaan 35

 voorgeveldakvlak

Verleende sloopvergunning (verzonden 21 december 2009)
2009.936 het slopen van een schuur & garage - Voorweg 67

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf  24 december 2009 op maandag tot en 

met donderdag van 08.30 - 17.00 uur  en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hier-

tegen bezwaar maken. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning 
(terinzagelegging vanaf 24 december 2009) en ontheffing bestemmingsplan
2009.083 het uitbreiden van een woonhuis - Tooropkade 4

De bovenstaande vergunning ligt vanaf  24 december 2009 op maandag tot en met donderdag 

van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht (Raadhuisplein 1). Belanghebbenden kunnen hiertegen in beroep gaan 

bij de rechtbank Haarlem tot en met 4 februari 2010. Zie kader.

Bouwplannen

Starten voorbereidingsprocedure bouwvergunning en ontheffing 
bestemmingsplan (artikel 3.23 Wro)
2009.261 het verhogen van de nok van het woonhuis - Huizingalaan 27

2009.258 het uitbreiden van de 1e verdieping - Valkenburgerlaan 4B

De verzoeken liggen vanaf  24 december 2009 gedurende 6 weken op maandag tot en 

met donderdag van  08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 13.00 uur ter inzage bij de 

afdeling Bouw- en Woningtoezicht aan het Raadhuisplein 1. Belanghebbenden kunnen hier-

over zienswijzen aan de gemeente kenbaar maken. 

Diegenen die zienwijzen 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. 

Bekendmaking
Burgemeester en wethouders van 

Heemstede maken bekend dat voor het 

bouwplan Cloosterweg 5-9 een besluit, als 

bedoeld in artikel 3.10 Wro (projectbesluit) 

is genomen en tevens een bouwvergunning 

1e fase is verleend.

Door de eigenaar van het perceel 

Cloosterweg 5-9 is een bouwaanvraag 

ingediend voor de vestiging van een piano-

winkel met een bovenwoning. Het bestem-

mingsplan ‘Indische Wijk’ laat op deze locatie 

met de bestemming ‘Detailhandel’ geen 

woonbebouwing toe. 

Met het nemen van het projectbesluit wordt 

het wonen in dit pand mogelijk gemaakt.

Ten opzichte van het ontwerpbesluit zijn er 

geen wijzigingen aangebracht.

Terinzagelegging
Het besluit en de daarbij behorende stukken 

liggen vanaf woensdag 30 december 2009 

voor een periode van 6 weken voor een- 

ieder ter inzage in het raadhuis, 

Raadhuisplein 1 en in de openbare 

bibliotheek, Julianaplein 1 te Heemstede, 

alwaar het ook buiten de kantooruren om is 

in te zien.

Het besluit en de daarbij behorende 

stukken kunnen ook worden ingezien op de 

gemeentelijke website www.Heemstede.nl.

Beroep
Op grond van het bepaalde in de artikelen 

8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet 

bestuursrecht kunnen belanghebbenden 

die tijdig hun zienswijzen op het ontwerp-

projectbesluit bij burgemeester en wethouders

naar voren hebben gebracht, met ingang van

donderdag 31 december 2009 gedurende

zes weken tegen dit besluit beroep instellen.

Dit geldt ook voor belanghebbenden, die

kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet

in staat te zijn geweest.

Beroep kan worden ingesteld bij de

Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,

Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een

beroepschrift moet uiterlijk 10 februari 2010

worden ingediend.

Een beroepschrift dient te worden onder-

tekend en in ieder geval de volgende

onderdelen te bevatten:

- naam en adres indiener;

- dagtekening;

- omschrijving van het besluit waartegen

het beroep zich richt;

- de gronden van beroep.

Bij het beroepschrift dient zo mogelijk een

afschrift van het besluit waarop het geschil

betrekking heeft te worden overlegd.

Als er beroep wordt ingesteld, dan kan tevens

een verzoek om een voorlopige voorziening

(schorsing) worden ingediend bij de sector

bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem,

wanneer onverwijlde spoed dat, gelet op de

betrokken belangen, vereist.

Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking daags na afl oop

van de beroepstermijn, tenzij binnen de

beroepstermijn een verzoek om voorlopige

voorziening is ingediend bij de sector

bestuursrecht van de Rechtbank Haarlem.

Projectbesluit bouwplan 
Cloosterweg 5-9

Ontheffing Wet milieubeheer 
kerstbomenverbranding 2010

Het college van B&W van de gemeente 

Heemstede maakt hierbij bekend dat zij op 

grond van artikel 10.63, tweede lid Wet 

milieubeheer ontheffing heeft verleend 

aan de gemeente Heemstede voor het 

verbranden van kerstbomen op woensdag 

6 januari 2010 van 17.00 tot 22.00 uur 

op het zogenaamde trapveldje aan de 

Vrijheidsdreef te Heemstede.

Tegen het besluit tot ontheffing is bezwaar 

mogelijk. U kunt bezwaar indienen door uw 

bezwaarschrift binnen zes weken na 

bekendmaking in te dienen bij het college 

van burgemeester en wethouders van 

Heemstede, ter attentie van afdeling 

Ruimtelijk Beleid.

 

De ontheffing is gedurende de bezwaar-

termijn in te zien op het gemeentehuis.

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats 

nabij de woning Brabantlaan 15 als 

gereserveerde gehandicaptenparkeer-

plaats ten behoeve van de bewoonster 

(verzonden 18 december 2009).

Het besluit ligt vanaf 24 december 2009 

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 Recht-

bank, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 

2003 BR Haarlem. Bij het indienen van 

een verzoek om voorlopige voorziening 

moeten griffierechten worden betaald. 

Beeldschermbril Heemstede
Bij besluit van 15 december 2009 heeft het 

college van burgemeester en wethouders 

de Regeling beeldschermbril Heemstede 

vastgesteld. De regeling treedt op 1 januari 

2010 in werking en ligt voor eenieder kos-

teloos ter inzage op het gemeentehuis. Het 

document is ook digitaal te raadplegen op 

www.heemstede.nl onder ‘Bestuurlijke 

Informatie (RIS)’. 

Verkeersbesluit

Regelingen
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Heemstede heeft nu één centraal meldpunt voor het melden 
van gevaar en schade op straat en van bijvoorbeeld van-
dalisme 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 meld-

punt. 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 over-

last 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 invult houden wij u op de hoogte van de afhandeling. 

Indien u geen toegang heeft tot het internet, kunt u tijdens openingstijden ook het meld-

nummer van de gemeente bellen: (023)  548 57 62. Buiten deze tijden en in het weekeinde 

vindt doorschakeling plaats naar een telefoonbeantwoorder.

Meldpunt overlast

Zoekt u een vrijwilligersbaan of klus? 

Heeft uw organisatie vacatures voor 

vrijwilli gers? Heeft u vragen over arbeids-

voorwaarden, rechten en plichten? Of 

zoekt u een goede cursus/work shop voor 

uw vrijwilliger(s)? Dan kunt u terecht bij het 

steunpunt Vrijwilligerswerk Heemstede!

p/a Casca-de Luifel - Herenweg 96 - 

Postbus 578 - 2100 AN Heemstede. 

Spreekuur op afspraak, telefonisch 

bereikbaar ma. t/m do. van 09.00 tot 

12.00 uur, tel: (023) 548 38 24/26.Digitale 

informatiezuil (dagelijks tijdens openings-

tijden van de Luifel)

E-mail: 

steunpuntvrijwilligerswerk@casca.nl 

Website: 

www.vrijwilligerswerkheemstede.nl

Ook tijdens oud & nieuw brengt de OV-Taxi u graag 

waar u wilt zijn. Om teleurstelling te voor-

komen op deze drukke dagen, vragen we u rekening 

te houden met het volgende.

Oud en nieuw
Bestel de rit ruim van tevoren. U kunt nu al boeken!

Op 31 december brengt de OV-Taxi u tot uiterlijk 

20.00 uur op uw plaats van bestemming. 

Op 1 januari 2010 kunt u vanaf 08.00 uur de OV-Taxi 

weer gebruiken.

Contact
Voor al uw vragen kunt u terecht bij de telefonistes van de OV-Taxi: tel. 0900 - 8878.

Uw OV-Taxi tijdens de feestdagen

Woensdag 6 januari worden vanaf ongeveer 
19.00 uur de ingeleverde kerstbomen in 
Heemstede verbrand op het trapveldje aan 
de Vrijheidsdreef. Voor iedere ingeleverde 
kerstboom ontvangt men een lootje voor 
de loterij en € 0,20.  
  

Inleveren boom
Op woensdag 6 januari tussen 13.30 

en 16.00 uur kunnen bomen worden 

ingeleverd op de volgende plaatsen:

- Hoek Zandvoortselaan/Zandvoorter 

   Allee 

- Glipperdreef nabij winkelcentrum

- Jan Miense Molenaerplein 

- Köhnstammlaan parkeer terrein 

- Vrijheidsdreef Trapveldje (tot 18.00 uur)

Programma 
De trekking van de loterij vindt plaats om 

18.45 uur en wordt verricht door wethouder 

Sjaak Struijf. Na de trekking (ca. 19.00 uur) 

begint de verbranding van de ingezamelde 

kerstbomen. Jachthoornblazersgroep 

’t Panneland zal het geheel muzikaal 

opluisteren. De vrienden van de kinder-

boerderij Heemstede schenken (gratis) 

warme chocolademelk.

Gewonnen prijzen kunnen direct na de 

trekking worden afgehaald bij de brand-

weer op het trapveldje en vanaf donderdag 

7 januari bij de publieksbalie in het 

raadhuis (Raadhuisplein 1). 

Afsluiting Vrijheidsdreef
In verband met de kerstboomverbranding is 

de Vrijheidsdreef op 6 januari 2008 van 

18.00 tot 22.00 uur afgesloten voor auto-

verkeer. Houders van een invalidenparkeer-

kaart kunnen wel op de Vrijheidsdreef 

parkeren.

Kerstboomverbranding 

Raadsbesluiten 16 december 2009
Aanwezig 19 van de 21 raadsleden

Benoeming bestuursleden Stichting Openbaar Primair Onderwijs 
Zuid-Kennemerland
Er wordt schriftelijk gestemd. Voorstel unaniem aangenomen

Afvalstoffenverordening Heemstede 2010
Voorstel unaniem aangenomen

Destructieverordening Heemstede 2010
Voorstel unaniem aangenomen

Renovatie openbare verlichting 2010 
Voorstel unaniem aangenomen

Belastingverordeningen 2010
Voorstel unaniem aangenomen

Controleprotocol accountantscontrole jaarrekening 2009 en 2010
Voorstel unaniem aangenomen

Vaststelling Verordening Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens Heemstede 2009
Voorstel unaniem aangenomen

Lijst van mededelingen en ingekomen stukken
Voorstel unaniem aangenomen

U kunt de raadsvergadering naluisteren op de website van de gemeente via 

http://heemstede.raadsinformatie.nl. Via de website zijn overigens ook alle raads-

voorstellen, amendementen en moties in te zien. 

24 uur per dag, 
7 dagen per week, 365 dagen per jaar

www.heemstede.nl
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Er is een kapvergunning verleend voor:

Het kappen van 1 els, op de hoek Van 

den Eijndekade/Industrieweg, eigendom 

gemeente Heemstede. De els moet worden 

gekapt in verband met de aanleg van een 

nieuwe brug.

Het kappen van een beuk op de Van 

Merlenlaan t.h.v nummer 17, de beuk is 

aangetast door de reuzenzwam en is 

gevaarlijk.

Aan de kapvergunning zijn op basis van artikel 

4.3.5 van de APV de volgende bijzondere 

vergunningsvoorschriften 

verbonden:

-  Vóór 31 maart van het jaar na de de 

herinrichting dienen minimaal 2 elzen 

te worden herplant op de hoek van 

Van den Eijndekade / Industrieweg en 

1 beuk op de Van Merlenlaan t.h.v. 

nummer 17 met minimaal een stam-

omtrek van 20/25 centimeter. Indien één 

of meer van de geplante bomen niet 

aanslaan, dienen ze vóór 31 maart van 

het jaar na aanplant vervangen te 

worden door eenzelfde boom met een 

gelijke stamomtrek.

-  De vergunning is pas van kracht na de 

dag waarop de bezwaartermijn afl oopt. 

Indien gedurende de bezwaartermijn 

een verzoek om voorlopige voorziening 

is gedaan, wordt de vergunning niet van 

kracht voordat op dat verzoek is beslist.

 Collegebesluit 15 december 2009. 

Verzonden 23 december 2009

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen 

vanaf 23 december 2009 zes weken ter 

inzage in de hal van het raadhuis, 

Raadhuisplein 1. U kunt tegen dit besluit 

bezwaar maken. 

De nieuwe APV treedt per 1 januari 2010 in werking. De APV is uitgewerkt in een aantal 

regelingen en beleidsregels. Bij besluit van 15 december 2009 heeft het college de volgende 

regelingen en beleidsregels (gewijzigd) vastgesteld: 

- de Nadere Regels Algemene Plaatselijke Verordening;

- het Aanwijzingsbesluit APV;

- het Horeca Sanctiebeleid Heemstede;

- het Beleid met betrekking tot straatartiesten (vastgesteld op 2 december 2008);

- het Beleid voor het plaatsen van antiram(kraak)palen (vastgesteld op 16 december 

2008);

- het Beleid handhaving overhangend en belemmerend groen (vastgesteld op 9 september 

2008);

- de Notitie coffeeshopbeleid Heemstede (vastgesteld in december 2001);

- de Notitie vergunningen in de horeca (vastgesteld op 6 augustus 2003);

- het Beleid met betrekking tot circussen (vastgesteld op 13 augustus 2003).

Eveneens bij besluit van 15 december 2009 heeft het college de volgende regeling en 

beleidsregels ingetrokken:

- de Uitvoeringsregeling APV (vastgesteld op 22 november 2005 en gewijzigd bij besluit 

van 24 april 2007 nr. 4);

- het beleid met betrekking tot uitstallingen (van 28 mei 2004);

- de notitie Plaatsing van reclameborden en spanddoeken (van 9 december 2008).

Tegen de onderdelen van het Aanwijzingsbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken  bezwaar maken bij de gemeente. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen de 

overige besluiten, die de vaststelling of intrekking van een algemeen verbindend voorschrift 

of een beleidsregel inhouden.

De vastgestelde regelingen en beleidsregels treden op 1 januari 2010 in werking. Deze 

regelingen en beleidsregels en het bijbehorende collegebesluit - met daarin de belangrijkste 

wijzigingen - liggen voor eenieder kosteloos ter inzage op het gemeentehuis. De documenten 

zijn ook digitaal te raadplegen op www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”. 

Kapvergunningen

Vaststelling Nadere Regels APV, Aanwijzingsbesluit 
APV enkele beleidsregels aangaande de APV

Gratis het laatste nieuws 
over Heemstede per 

e-mail?
www.heemstede.nl

Het college van B&W maakt bekend dat voor eenieder ter inzage liggen:

De raadsbesluiten van 16 december 2009 waarbij de volgende verordeningen zijn 

vastgesteld:

-  Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2010

- Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2010

(verordening begrafenisrechten 2010)

- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2010

- Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2010

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010

- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2010, inclusief fi nanciële 

raming

- Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2010

- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2010

- Verordening op de heffing en invordering van belasting op roerende woon- en bedrijfs-

ruimten 2010

Bovengenoemde verordeningen treden in werking op 1 januari 2010. De wijzigingen 

bestaan voornamelijk uit wijzigingen van de tarieven.

Wanneer u meer wilt weten dan kunt u contact opnemen met Gemeentebelastingen 

Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21. De belastingverordeningen kunt u inzien in 

het raadhuis van de gemeente Heemstede aan het Raadhuisplein 1 of bij Gemeente-

belastingen Kennemerland-Zuid aan de Bennebroekerlaan 5 te Bennebroek. 

Bij de gemeente Heemstede kunnen afschriften van het aanwijsbesluit tegen betaling van 

leges worden aangevraagd.

Belastingverordeningen 

Bezwaar maken of uw mening/zienswijze kenbaar maken 

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een door de gemeente genomen besluit door binnen
zes weken na de verzenddatum, een gemotiveerd bezwaarschrift te richten aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn 
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aan-
gegeven uw zienswijze kenbaar maken. Richt hiertoe binnen de termijn van terinzagelegging, schriftelijk 
uw reactie aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. 
Uw reactie zal bij de besluitvorming worden betrokken. 

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

Beroep
U kunt, als u belanghebbende bent, op grond van de Algemene wet bestuursrecht beroep aantekenen bij 
de rechtbank Haarlem wanneer u in een voorfase zienswijzen heeft ingediend of wanneer u niet 
ver weten kan worden geen zienswijzen te hebben ingediend. Richt uw beroepschrift binnen zes weken na 
de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd aan: Rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Een beroepschrift moet zijn ondertekend en zijn voorzien van naam en 
adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de reden van beroep. 
Bij het beroepschrift moet zo mogelijk een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, 
worden overlegd.
 
Ter inzage
Stukken liggen gedurende openingstijden ter inzage in de het raadhuis, Raadhuisplein 1. De stukken 
zijn tevens in te zien in de gemeentelijke openbare bibliotheek (Julianaplein 1). 


