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Overgang Laantje van Alverna voer voor juristen
Wetteksten en uitspraken gerechtelijke 
instanties vlogen over tafel...
Heemstede - In de commissie 
‘beroep en bezwaar’ stonden af-
gelopen donderdag partijen te-
genover elkaar. Het juridische 
steekspel kreeg hier een eerste 
ronde. ProRail, de beheerder van 
het spoor, wil de overgang hele-
maal afsluiten. De Fietsersbond 
en Wandelnet zien graag dat in 
ieder geval voor fietsers en voet-
gangers de overweg openblijft. 
Deze organisaties verzamelden 
60 verklaringen van inwoners 
die daarin stellen dat de over-
weg al zeker 50 jaar openbaar 
is. Na verloop van 30 jaar is een 
weg een weg als die openbaar 
gebruikt wordt. Volgens ProRail 
was het hek regelmatig afgeslo-
ten dus was het geen weg. Pro-
Rail kan niet bewijzen dat het 
hek ooit op slot was of nog is. 
Zeker het kleine hekje voor fiet-
sers en voetgangers is nimmer 
op slot geweest. De wetteksten 
en uitspraken van verschillende 
gerechtelijke instanties vlogen 
over de tafel. ProRail maakte niet 
bepaald een professionele in-

druk om te beginnen door te laat 
op de toch al vertraagde zitting 
te verschijnen. De afgevaardig-
de juriste kwam niet tot steek-
houdende argumenten. Ook de 
ambtenaar van de gemeente 
deed het voorkomen alsof hij de 
materie beheerste. Bij doorvra-
gen van de commissie bleken er 
lacunes in zijn kennis van zaken. 
Een van de aanwezige bewoners 
van het laantje (hij woont op het 
stukje van de weg dat van Bloe-
mendaal is) had een bordje met 
‘Eigen weg’ opgehangen. On-
danks dat dit buiten de discussie 
bleef, werd wel duidelijk dat hij 
dit volkomen onrechtmatig had 
gedaan en het bord geen waar-
de had.

Op een bord bij de overgang 
staat ‘hek na gebruik sluiten’. 
Dat is volgens de klagers het be-
wijs dat de overgang vrij toegan-
kelijk is. Om iets te sluiten moet 
het ook open kunnen of zijn. De 
gemeente verklaarde wel eige-
naar van de weg te zijn maar 

niet van de overgang. Het laan-
tje staat niet op de wegenkaart 
van 1930. Waarom de weg er niet 
op stond terwijl de weg zeker al 
vanaf 1852 in gebruik is, kon de 
gemeente niet meer achterhalen. 
Volgens ProRail waren er de af-
gelopen tijd weer drie bijna on-
gevallen vastgesteld bij de over-
gang. Ook volgens ProRail zijn 
de hekken alleen voor rechtheb-
benden. Wie dat dan zijn, staat 
nergens beschreven. Alles draait 
om de kosten. Een overweg, met 
slagbomen zou de oplossing zijn 
maar dat is kostbaar. Nu heeft 
ProRail het voornemen een weg 
aan te leggen aan de westzijde 
van het spoor, die is ook kost-
baar. Op de vraag van de ju-
risten van de commissie wat er 
gaat gebeuren als de gemeen-
te verklaart dat het een echte 
weg is. In dat geval vraagt Pro-
Rail om onttrekking als weg en 
hierop volgen dan weer proce-
dures. ProRail liet nog wel los 
dat zij juridisch moeilijk zitten 
maar feitelijk in zijn recht staat. 
Het zal nog de nodige juridi-
sche stappen kosten voordat er 
een definitieve oplossing is. De 
commissie beroep en bezwaar 
doet over een week of zes uit-
spraak. 
Eric van Westerloo
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Controle politie en Belastingdienst
Ruim 28 duizend euro aan 
openstaande boetes geïnd
Heemstede - De politie heeft 
afgelopen woensdagmiddag en 
–avond samen met de Belasting-
dienst een verkeerscontrole ge-
houden op de Dreef in Heemste-
de. De Belastingdienst nam ne-
gen auto’s in beslag en er werd 
een bedrag van 28.917 euro ge-
ind. Er werd gebruik gemaakt van 
automatische kentekenscan-ap-
paratuur. Tussen 14.30 en 21.30 
uur werden meerdere personen 

gecontroleerd door de politie, 
bijvoorbeeld op het voorhanden 
hebben van inbrekerswerktui-
gen en dat soort zaken. Ook zijn 
enkele voertuigen doorzocht op 
vuurwerk. In totaal werden 3.700
kentekens gescand.
Een twintigtal automobilisten 
kwam er met een waarschuwing 
vanaf. Die bestuurders hadden 
de voertuigverlichting niet in 
orde.

Fotografie: Michel van Bergen

Volgende Heemsteder 
maandag 30 december
U heeft de voorlaatste Heem-
steder van dit jaar in handen. 
Hierin nog net allerlei leuk 
kerstnieuws en tips voor lek-
kernijen aan de kerstdis. De 
laatste krant van dit jaar ver-
schijnt maandag 30 decem-
ber. Kopij en advertenties 
aanleveren uiterlijk vrijdag 27 
december, 12.00 uur.
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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 worden 
ingestuurd, dus voorzien van 
naam, adres, telefoonnum-
mer en/of e-mailadres. Deze 
gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden 
niet in behandeling genomen. 
De redactie behoudt het recht 
om brieven in te korten of niet 
te plaatsen.

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

Regio – Kerstavond met dr. 
A.Wessels (Amstelveen), dins-
dagavond 24 december  21.00 
uur
m.m.v. de cantorij o.l.v.Gerard 
Valkema
dwarsfl uit: Eveline Nederveen
na afl oop: warme wijn en 
kerstbrood

Eerste  Kerstdag met ds. 
J.Nak- V isser                                                                                              
woensdag 25 december  10.00 
uur
trompet: Foka Koerts en Gijs 
Sebregts
trombone: Jelle Post en Theo  
Peters
 
De kerststal komt vol (jeugd 0 
-15 jaar).                               

Kerkdiensten

Onbekend Heemstede
Bedreigde monumenten (4)

In Heemstede en Bennebroek 
zijn diverse monumenten of bij-
zondere gebouwen, die goed 
onderhouden worden. De His-
torische Vereniging Heemstede-
Bennebroek maakt zich echter 
zorgen over een aantal ‘bedreig-
de monumenten’. 

Nijverheidsweg 3,
monteurswoning
Naast de watertoren aan de Nij-
verheidsweg in Heemstede staat 
een kleine monteurswoning van 
het voormalige gas- en elektri-
citeitsbedrijf. De woning staat 
al jaren leeg en dreigt verder in 
verval te raken. 
Deze personeelswoning vormt, 
tezamen met de watertoren als 
bedrijfsgebouw en de direc-
teurswoning op de hoek van de 
Nijverheidsweg en de Van den 
Eijndekade, een ensemble zoals 
dat vroeger veel op bedrijfster-
reinen voorkwam. De HVHB wil 
deze unieke combinatie graag 
behouden. 
De directeurswoning is geheel 
gerestaureerd en als kantoor 
ingericht, de watertoren, een 

provinciaal monument, is nog 
steeds in gebruik. Voor de mon-
teurswoning zijn plannen om het 
te slopen en er een klein appar-
tementencomplex voor begeleid 
wonen te bouwen. 
De HVHB is tegen deze plannen. 
Als er toch nieuwbouw plaats 
moet vinden, zal dit huisje in het 
plan van dit project opgenomen 
moeten worden.
Op onze site www.hv-hb.nl en 

Adventskerk 
Aerdenhout

Leeuwerikenlaan 7
te Aerdenhout

Overzicht diensten in de
kerstperiode
• dinsdag 24 december kerst-
avond. Voorganger: Ds. M.A. 
Smalbrugge.
Aanvang: 20:00 uur ook kin-
deren van harte welkom!

• woensdag 25 december 1e 
kerstdag. Voorganger Ds. M.A. 
Smalbrugge. M.m.v. het Ad-
ventskoor o.l.v. Xandra Mizée.
Aanvang 10:00 uur ook kinde-
ren van harte welkom.
Voor de kleinsten is er opvang 
aanwezig.

• zondag 29 december Voor-
ganger Ds. M.A. Smalbrugge. 
Aanvang 10:00 uur.

Foto: Theo Out.

Onder ABC bomen verstaan we 
de Acer (Esdoorn), Betula (Berk) 
en de Carpinus (Haagbeuk). Ook 
de Juglans (Notenboom) hoort 
bij deze groep. Meestal worden 
deze soorten alleenstaand ge-
plant, waarbij goed moet wor-
den nagedacht over de ruimte 

die zij gaan innemen als zij vol-
groeid zijn.
Moet er toch worden gesnoeid, 
dan is het heel belangrijk om re-
kening te houden met het juis-
te tijdstip. ABC bomen en hees-
ters kunnen namelijk gaan ‘bloe-
den’ als men gaat snoeien in de 

maanden februari en maart, de 
maanden wanneer de sapstroom 
op gang komt. Beter is het om 
te snoeien in de maanden no-
vember, december tot half janu-
ari; dan staat de sapstroom vol-
ledig stil.
U mag ook snoeien als de bo-
men volledig in blad staan, dus 
midden in de zomer. Een boom 
die volop in het blad staat - de 
opwaartse sapstroom vindt dan 
zijn weg naar de bladeren - zal 
niet ‘bloeden’ na het snoeien. 
Het allermooiste is natuurlijk dat 
er een goede plek wordt uitge-
zocht waar de boom mooi uit 
kan groeien, de tuin een plafond 
geeft, afschermt en voor intimi-
teit zorgt. 
Soms groeien er takken die bij-
voorbeeld dwars door de kroon 
van de boom heen gaan. Deze 
kruisende of schurende takken 
kunnen worden geknipt of afge-
zaagd.

Wat gebeurt er als u er toch in 
knipt of zaagt buiten de snoei-
tijd? Na het snoeien lekt er uit 
de wonden een helder vocht 
dat niet te stelpen is. De boom 
zal er van verzwakken. De boom 
kan wel één à twee weken ‘bloe-
den’. Het sap is zoet (proef maar) 
en op het sap gaan schimmels 
groeien; eerst roze, later zwart 
(roetdauw). Dat laatste is een 
vies gezicht. En als het echt te-
genzit, gaat de boom dood.
Dus advies : niet snoeien als het 
niet nodig is, en zeker niet in fe-
bruari en maart!

Groei & Bloei, dé specialist op tuingebied, vult op regelmati-
ge basis de nieuwe rubriek van de Heemsteder ‘Voor de tuin-
liefhebbers’. U leest daarin handige wetenswaardigheden over 
alles op het gebied van planten en bloemen in uw tuin. Heeft u 
een tuinvraag, mail dan naar info@zuidkennemerland.nl.

Voor de tuinliefhebbers…
Hoe en wanneer moeten ABC
bomen worden gesnoeid?

in ons tijdschrift HeerlijkHeden 
leest u meer over wat de HVHB 
doet op het gebied van karakter-
behoud.
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Dichtstorten

vrij van tijd
ruig, woest en tijdloos

 
een bussard klieft het zwerk

avonddauw en ochtendnevels
herfstkleuren en winterpracht

tijdloos; woest en ruig
 

vormen het ritme van mijn dag
 

een warme, zachte gloed dwarrelt
over het bladerdak van sparren,
dennen, parasolen, zompig gras

en bronnen van helder, klaterend nat
 

meanderen over mijn netvlies
 

sauerkraut, neuer wein en flamkuche
der winterkirchel en die dicke eiche

weidse zichten over bossen en burchten
en de geuren van vers gekapt hout

 
vormen het ritme van mijn dag

 
in de horsten van weiden en wouden

glooiend in de schoot van moeder
natuur, elkaar weldadig overlappend

ochtenddauw en avondnevels
 

meanderen over mijn netvlies
 

tijdloos;
 

ruig en woest
 
en
 

vrij van tijd
 
 

de rode pimpernel

Dichtstorten is een open podium voor dichttalent. 
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder publi- 
ceren, dan kunt u dit e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com. 
Per post kan ook: de Heemsteder, Camplaan 35, 2103 GV 
Heemstede. Inzendingen van foto´s kunnen niet worden ge-
plaatst.

Nieuwjaarsconcert HKK 

“Diamonds are a girl’s best friend”
Heemstede - De Heemsteed-
se Kunstkring opent het nieu-
we jaar in de Oude Kerk op zon-
dag 12 januari met een concert 
van het Amsterdam Wind Quin-
tet. Het ensemble valt op door 
zijn originele programmakeuze; 
ieder concertprogramma heeft 
een thema, en de blazers verras-
sen hun publiek graag door het 
geijkte repertoire te combineren 
met onbekende composities of 
nieuwe arrangementen. 

Programma
Het Amsterdam Wind Quintet 
speelt een programma rondom 
Marilyn Monroe, hét icoon uit 
de jaren ‘50. Onder meer kunt 
u luisteren naar The Entertainer 
van S. Joplin, Porgy and Bess van 
G. Gershwin en Diamands are a 
girl’s best friend van Jule Styne.

Het concert begint om 14.00 
uur in De Oude Kerk, Wilhel-
minaplein Heemstede. De deu-

ren van de kerk gaan open om 
13.30 uur. Na afloop om 15.15 
uur biedt het bestuur een nieuw-
jaarsreceptie aan in de Pauwe-
hof.  Leden van de Kunstkring 
hebben gratis toegang tot het 
concert en de uitreiking. Intro-
ducés zijn van harte welkom en 
betalen 10,-.
Als zij ter plekke besluiten lid te 
worden van HKK ontvangen zij 
dit als korting op het eerste jaar 
lidmaatschap.  

Botsing tussen 
busje en 
vrachtwagen
Regio - Bij een botsing tussen 
een busje en een vrachtwagen is 
donderdagmiddag veel schade 
ontstaan. Rond twee uur botste 
de bestuurder van een busje op 

een personenwagen op de N208 
op de grens van Bennebroek en 
Hillegom. De ambulance kwam 
ter plaatse maar de bestuurder 
van het busje hoefde niet naar 
het ziekenhuis. Zijn busje raak-
te wel zwaar beschadigd.

Door het ongeval was een deel 
van de N208 gestremd waardoor 
het verkeer enige vertraging op-
liep.

Fotografie: Michel van Bergen

Expositie door Geek Zwetsloot in de Luifel
Heemstede - De Luifel,  het 
sociaal cultureel centrum van 
Casca in Heemstede, heeft een 
mooie foyer met grote wanden 
die uitnodigen om er kunst op 
te exposeren. U kunt hier kunst-
werken bezichtigen van steeds 
een andere kunstenaar
Van maandag 6 januari tot en 
met zondag 2 maart is dit pro-
fessioneel fotograaf Geek Zwet-
sloot. 
Geek Zwetsloot, al 30 jaar pro-
fessioneel fotograaf, fotografeert 
vooral mensen, maar als enthou-
siast ruiter ook paarden. “Paar-
den hebben voor mij alle  ingre-
diënten waar ik van hou: de geur, 
de mystiek, het toeval en …  ik 
hou gewoon van paarden. Ge-
weldig om dat als fotograaf in 
beeld te brengen.” Zie voor meer 
informatie: http://geekzwetsloot.
tumblr.com. Casca vindt u aan 
de Herenweg 96.

Schijnt daar de maan boven de bomen?  Nee,  ’t is het  BAMlicht daar bovenuit
De BAMbouw ‘s nachts  met lichten zo aanwezig en  overdag met veel geluid

De Koediefslaan is uitverkoren, bouwverkeer dat gaat zijn gang
En niet voor een luttel aantal weken maar naar verluidt een paar jaar lang
‘T begon met sloperswerkzaamheden, vrachtwagens puin oneindig vaak

Het stemde ons zeer ontevreden want wel heel vaak was het raak
Dan lag ik in mijn bed te schudden maar alles voor de goede zaak?
Een prent in glas viel al naar beneden, op mijn bed, ‘k was er niet bij

Ja er wordt echt wel geleden, door deze immense bouwpartij
Het stucwerk zit al vol met scheuren dat noopte ons tot echt protest
Bij de Bamverzekering, je kunt het raden kregen we nul op het rekest

Na het puin kwamen de molens vrolijk draaiend vol beton
De ramen rammelden in hun voegen, een heel nieuw stadium begon
De gemeente dichtte ontstane kuilen, die dacht gelukkig even mee

Maar we kunnen blijven huilen, was het een oplossing nou nee
De bouwer plaatste extra borden, “Langzaam rijden bouwverkeer”!

Maar wij blijven helaas morren want elke chauffeur is nog geen heer.
zojuist kwam langs een  vrachtwagen met aanhangwagen, op zijn wand stond logistics

Mijn huis stond helaas weer  te beven voor  ’t goede doel, het wordt echt uniek
Groots en meeslepend willen we leven, de architect die ging echt  los

Prachtig  grote witte gebouwen en zo mooi kleurend in het bos
Voorwaarts en verder het nieuwe jaar in, het eind is nog lang niet in het zicht
Dan maar ludiek mijn onvrede uiten door middel van dit ongenoegengedicht

Tineke Pepping, Heemstede

INGEZONDEN

Ongenoegengedicht

Van het oude naar het nieuwe jaar…
in de Koediefslaan

Foto: Geek Zwetsloot
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Kerst voor alle kinderen
Niet voor iedereen is Kerstmis een leuke tijd. Vraag het maar aan 
hulpdiensten en vrijwilligersorganisaties.
In mijn negen jaar bij de Heemsteder zijn veel stukjes over ze ge-
schreven. Een van deze vrijwilligersorganisaties maakte op mij een 
bijzondere indruk: de Kindertelefoon. Daar wilde ik wel bij horen, 
als ze mij wilden tenminste. Waarom? Geen idee, misschien was het 
de combi van warmte en nuchterheid waarmee medewerkers kin-
deren te woord staan. De Kindertelefoon gaat niet over zielige kin-
deren die gered moeten worden. Wel kunnen kinderen van 8 tot 18 
die daar behoefte aan hebben, anoniem en in vertrouwen bellen en 
chatten. Over leuke dingen, maar ook intense problemen. Meestal 
komen kinderen zelf met een oplossing. Maar soms zijn de zorgen 
wel erg zwaar voor te kleine schouders. Want wat als je systematisch 
door je vader wordt misbruikt? Doe je aangifte? Dan moet hij mis-
schien naar de gevangenis. Het is wel je papa. En je houdt, ondanks 
alles, van je papa. 
Een gesprek kan over van alles gaan: “Mijn cavia is weggelopen. 
Krijgt hij het niet te koud vannacht?” Of: “Mijn oma is een jaar gele-
den overleden en ik ben nog zo verdrietig. Maar thuis lijkt het wel of 
ik de enige ben. We hebben het er nooit meer over.” 
Omtrent seks is er voor kinderen nog steeds veel onduidelijk;  hoe je 
geslachtsziekte en zwangerschap kan vermijden bijvoorbeeld. Hoe 
bestaat het in het tijdperk van internet en videoclips waarin ze bij-
kans ‘all the way’ gaan en waarin alles bespreekbaar lijkt. Wat dat 
betreft is er voor dokter Corrie een mooie taak weggelegd. Naast 
pesten is seks het meest besproken onderwerp. 
Uniek aan de Kindertelefoon is dat kinderen alles kunnen vertel-
len zonder dat ouders, leraren of klasgenoten meeluisteren. Zonder 
angst dat de informatie uitlekt of het zorgvuldig opgepimpte Face-
bookprofiel een deuk oploopt. Zonder consequenties ook, want al-
leen in acute noodzaak en als het kind het wil, kan de crisisdienst 
van Bureau Jeugdzorg ingrijpen.
Ik vind het logisch dat studenten psychologie of pedagogie graag 
een poosje meedraaien bij de Kindertelefoon. Waar anders krijg je 
zo’n ongefilterd beeld van wat kinderen werkelijk bezighoudt. 
Tot eind 2014 praten en chatten de medewerkers nog vanuit Haar-
lem. Daarna worden de drie vestigingen in Noord-Holland terugge-
bracht tot eentje: Amsterdam.
Fijne kerstdagen wens ik alle kinderen die zo moedig zijn om met 
de Kindertelefoon te bellen en alle mannen en vrouwen die naar ze 
luisteren.
Mirjam Goossens 

Lichtpuntjes in de donkere kerstdagen
Alleen al de hartelijke ontvangst door Henny van 
Son van het Dorpshuis van Cruquius is voor de 
ruim veertig gasten van de Zonnebloem, afdeling 
Valkenburg uit Heemstede, een stimulans om er 
een mooie dag van te maken. Aan de mooi opge-
maakte tafels smaakt deze woensdagochtend het 
kopje koffie heerlijk, de keus uit verschillende ge-
bakjes maken de tongen los en dat is precies de 
bedoeling. De gasten, veelal eenzaam, willen pra-
ten over dingen die voorop de tong liggen. Thuis 
zegt de kerstboom niks terug, hier in de warmte 
van de gezellig aangeklede tafels, komen ze los. 
Het lijkt wel of de lichtjes in de kerstboom hier 
warmer licht geven.
De zanggroep Joy uit Driehuis probeert in te spe-
len op het kerstgevoel bij de mensen. Zij zongen 
kerstnummers uit verschillende tijden: uit de mid-
deleeuwen, de renaissance, barok, uit de roman-
tiek en christmas carols. Een mooie herinnering 
om mee naar huis te nemen.

Berkenrode 
Lichtpuntjes zien in een donkere wereld, pastor 
Paul Visser sprak er donderdag over tijdens de vie-
ring van de Zonnebloem Berkenrode in het EHBO 
gebouw. Hoe de kerstviering een lichtpuntje kan 
zijn voor eenzame mensen. Oudere mensen moe-
ten steeds meer loslaten in het leven. Met het licht 
in het leven kunnen ze verder. Een bemoedigen-
de viering waar het dameskoor van de Bavoparo-
chie met hun liederen een kerstsfeer konden op-
roepen die de donkere dagen wat lichter maken. 
De kok van de Burghave, Ton Rodenrijs, weet ieder 
jaar weer een fantastisch kerstdiner voor te scho-
telen. De vrijwilligsters van de Zonnebloem serve-
ren die graag met een brede glimlach. Samen eten, 
voor sommige mensen maar een enkele keer in het 
jaar dat ze iemand tegenover zich hebben zitten. 
Met deze kerstbelevenis zien ze wat minder tegen 
die kerstdagen op.
Ton van den Brink 

Een telefonische kerstverrassing…
Goedenavond, met wie spreek ik?
U spreekt met enquêtebureau ZEUR, spreek ik 
met de heer J?
Daar spreekt u mee, met welk genoegen belt u mij?
Ik bel u omdat ik graag wat vraagjes met u wil 
doornemen, meneer J.
En daarvoor belt u me op kerstavond?
Omdat we weten dat de meeste mensen thuis zijn 
op kerstavond, meneer J.
Hoe komt u dan aan mijn nummer?
U heeft meegedaan aan de loterij waarvoor u zich 
registreerde, meneer J.
Dat klopt, ik heb mijn telefoonnummer opgegeven 
voor het geval ik de hoofdprijs win. Belt u daarvoor 
of… bent u misschien de jackpot? U heeft wel een 
erg aantrekkelijke stem…
Eh… nou nee, ik heb alleen een vragenlijst die ik 
met u wil doornemen, meneer J.
Belt u me dan om prettige kerstdagen toe te wensen?
Nee, meneer J. Maar ik zou graag met u nu de vra-
gen doornemen. Ik moet dit binnen een tijdslimiet 
doen: ik mag namelijk maximaal 5 minuten per te-
lefoongesprek aan de vragenlijst besteden.
Kan ik daar dan wat mee winnen? U als prijs bijvoor-
beeld? Zou ik enig vinden…
Nou nee, meneer J, ik ben niet van de loterij.
Misschien bent ú wel mijn lot uit de loterij. Mijn ein-
dejaarslot zullen we maar zeggen… Ik heb me toch 
bij de loterij geregistreerd?
Meneer J, ik ben van enquêtebureau ZEUR en wil 
alleen wat vragen met u doornemen…
Ik wil niet zeuren hoor, maar als u wilt vragen of u 
met mij de kerstdagen wilt doorbrengen dan is mijn 

antwoord  meteen 
‘ja’…. ik wil na-
melijk wel wat an-
ders met u door-
nemen… ik vind 
u eigenlijk wel 
leuk. Mijn horos-
coop van vandaag 
voorspelde al een 
spannend tele-
foontje van een 
onbekende min-
naar…
Eh… meneer J, 
daarvoor bel ik u 
niet… en ik moet helaas ons gesprek beëindigen, 
want de tijd is om. Ik moet u alleen nog even atten-
deren op het ‘Bel-me-niet Register’ als u niet meer 
gebeld wenst te worden. Na dit gesprek volgt een 
bandje met aanwijzingen…
Bel-me-niet Register? Wacht nou even: ik wil juist 
wel gebeld worden… door jou… Mmm, vertel eens: 
hoe zie je eruit?  En wat doe je na je werk?
Meneer J, ik vind dit gesprek erg ongepast worden 
en ga nu toch echt dit gesprek verbreken…
Ongepast zeg je?  Je hebt me nog niet eens prettige 
feestdagen gewenst en me nog geen enkele vraag 
gesteld. Is dat al te veel gevraagd? Hallo? Hallo! Op-
gehangen.
Nou, die belt nooit meer en neemt vast op staande 
ontslag bij ZEUR. Om ten minste normaal kerst-
avond te kunnen vieren…
Bart Jonker

Kerstherinnering
Voor velen is de kerstperiode een 
moment om even tot rust en be-
zinning te komen. Hoewel de 
voorbereiding altijd weer de no-
dige inspanningen kost. Boom 
halen en optuigen, huis versie-
ren en in de meeste gevallen 
heel veel eten inslaan. In mijn fa-
milie was het altijd goed gebruik 
om de twee kerstdagen met de 
ouders, grootmoeders en de kin-
deren door te brengen. Als kind 
was het hoogtepunt het uitpak-
ken en opstellen van de grote 
kerststal uit 1876 en natuurlijk 
het uitpakken van de cadeaus. 
Oma Van Westerloo mocht op 
eerste kerstdag uitedelen en 
ontvangen en oma Gits de twee-
de kerstdag. Wij gebruikten de-
ze gelegenheid om elkaar ge-
schenken te geven die er iets toe 
deden. Had iemand kleding no-
dig of een huishoudelijk appa-
raat dan lag het presentje heel 
vaak onder de kerstboom. Als 
het budget het toestond ook een 
paar luxe cadeaus. Eenmaal ge-
trouwd hield mijn echtgenote 
gedurende het hele jaar een lijst-
je bij met zaken waarmee wij de 
familieleden konden plezieren. 
Mooi gebruik was dat alle man-
nen in smoking de dagen door-
brachten en de dames passende 
avondkleding droegen. Het gaf 
de kerstdagen een heerlijk fees-
telijk tintje. 
Het cadeau dat mij altijd is bij-
gebleven, was het paar schaat-

sen (stalen noren) die ik op eer-
ste kerstdag 1962 kreeg. De win-
ter 1962/1963 was een van de 
koudste van de vorige eeuw. Op 
15 november viel er al flink wat 
sneeuw en op 23 november vroor 
het streng. De winter duurde tot 
maart 1963, waarbij op 18 janu-
ari zelfs de Elfstedentocht werd 
verreden. Op  tweede kerstdag 
stond ik dus vooral op het ijs 
de nieuwe schaatsen te probe-
ren. De enorme ijsbaan ‘De Vol-
harding’, waar nu huizen staan 
aan de Strawinskylaan, was zelfs 
met Kerstmis overdag openge-
gaan. Tijdens het avondmaal zat 
ik dan ook met rode konen uit-
geblust aan tafel. Sneeuw, ijs 
en een gure wind hoort wat mij 
betreft echt bij de kerstdagen. 
Dat maakt deze dagen juist heel 
speciaal. Eenmaal binnen bij de 
warmte van de openhaard is het 
dan goed toeven. 

Ik wil u, trouwe lezer van De 
Heemsteder, van deze plaats een 
onvergetelijke kerst toewensen, 
een zoals als ik die al vele ja-
ren beleef. Voor het nieuwe jaar 
2014 hoop ik dat alles uitkomt 
wat u zich wenst. Ter overpein-
zing nog deze: Aanvaard de din-
gen waaraan het lot je heeft ge-
bonden. Heb alle mensen lief met 
wie het lot jou samenbrengt, maar 
dan ook met heel je hart – Mar-
cus Aurelius.
Eric van Westerloo
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Heemstede – Gezellige druk-
te, donderdagavond in de sport-
club FM Health aan de Kerklaan, 
waar eigenaar Wouter Brands 
zijn gasten ontving. Hij ziet 
de mensen in de maatschap-
pij steeds meer individualistisch 
worden. Men koopt op inter-
net zonder de ontmoeting met 
een echte winkelier, ziet de ge-
sprekken via mobieltjes zonder 
oogcontacten, en bekijkt dan de 
ontmoetingen in zijn sportschool 
waar nog gezellig met elkaar ge-
sproken wordt tijdens of na het 
harde werken. De koffiehoek in 
de sportschool is dan ook een 
geliefde plaats om elkaar te zien 
en te spreken. Traditie is om in 
de zomer een keer te barbecue-
en en tegen de kerst een borrel 
te drinken. Gezellig en gezond 
, daar mag best een balletje bij 

het drankje tussendoor gegeten 
worden. Geserveerd door de tien 
instructeurs en enkele stagiaires. 
Want zij verzorgden de drankjes 
en maakten met de gasten een 
praatje. Dat sociale aspect loopt 
als een rode draad door de doe-
len van de FM Healthclub. Ze 
zijn zelfs betrokken bij de inna-
me van goederen voor de Voed-
selbank.

FM Healthclub blijft ook altijd 
voorop lopen bij het vernieuwen 
van de sportmogelijkheden. Be-
gin januari heeft  Wouter al weer 
een nieuw programma om bin-
nen een half uurtje een compleet 
trainingsprogramma te doen. 
Gezellig trainen onder professio-
nele leiding doe je bij de FM He-
altclub aan de Kerklaan 113C.
Ton van den Brink 

Gezellig en gezond mag best met een balletje en drankje

Kerstborrel bij FM Healthclub 

Meerlanden verblijdt 100 goede doelen en verenigingen
500 euro voor zes plaatselijke initiatieven

Wethouder Botter heeft cheques 
uitgereikt aan een aantal van de 
stichtingen uit Heemstede die 
een bijdrage uit het Meerlanden-
fonds hebben ontvangen.
 
Online Platform
Tijdens de uitreiking is het Meer-
landenfonds-forum op de websi-
te van Meerlanden gepresen-
teerd. De goede doelen en ver-
enigingen die een bijdrage ont-
vangen, krijgen op dit forum de 
gelegenheid om zichzelf te pre-

senteren. Het is een platform 
waar zij elkaar kunnen vinden 
en waar zij van elkaars ervarin-
gen, ideeën en diensten gebruik 
kunnen maken. Ook nieuw is het 
online overzicht van alle vereni-
gingen en goede doelen die een 
bijdrage uit het fonds ontvangen 
op www.meerlanden.nl/fonds.
 
Meerlandenfonds
Ieder jaar stort Meerlanden 
50.000,- in het Meerlandenfonds 
om sportverenigingen en goe-

Heemstede - Op woensdag 18 december hebben goede doe-
len en verenigingen uit handen van burgemeesters en wet-
houders cheques ontvangen tijdens de feestelijke uitreiking 
van het Meerlandenfonds. Ook dit jaar heeft Meerlanden een 
bedrag van 50.000,- in het fonds gestort om in totaal honderd 
sportverenigingen en goede doelen uit het verzorgingsgebied 
van Meerlanden te ondersteunen. In Heemstede zijn zes or-
ganisaties verblijd met een bedrag van 500 euro. Het gaat om 
stichting Hospice Groep Haarlem/Heemstede, stichting Vrien-
den van het Zorgcentrum Heemhaven, Heemsteedse Kunst-
beurs, HBC jeugdweekend, fonds Hartewensen en Kom in 
mijn tuin.

de doelen te ondersteunen. Vrij-
willigers van goede doelen en 
sportverenigingen uit het ver-
zorgingsgebied van Meerlanden 
kunnen jaarlijks tussen 1 okto-
ber en 1 november een aanvraag 
indienen via www.meerlanden.
nl/inschrijven.

Samen meer waarde creëren 
Meerlanden zet zich in voor een 
meer duurzame maatschappij. 
Daarom werkt zij elke dag aan 
meer waarde voor buurtbewo-
ners, gemeenten en bedrijven. 
Dit doet Meerlanden vanuit een 
gezonde bedrijfsvoering waar 
ondernemerschap, milieu, men-
sen en de maatschappij kunnen 
floreren. 

Door juist op lokaal niveau ver-
schil te maken, wil zij bijdragen 
aan een leefbare aarde voor ko-
mende generaties. Samen zor-
gen voor een schone, groene en 
veilige buurt!

Fietsster ernstig gewond 
na aanrijding met auto
Heemstede - Een fietsster is 
vrijdagochtend 20 december 
ernstig gewond geraakt na een 
aanrijding met een auto. De 
vrouw reed rond tien voor elf 
over de Valkenburgerlaan toen 
ze ter hoogte van het Raadhuis-
plein werd aangereden door een 
autobestuurder.

Naast diverse ambulances werd 
ook het traumateam uit Amster-
dam opgeroepen om hulp te bie-
den. Het slachtoffer is door am-

bulancepersoneel gestabiliseerd 
waarna ze met spoed naar het 
ziekenhuis is overgebracht voor 
verdere zorg. Het gealarmeer-
de traumateam hoefde uiteinde-
lijk niet door naar Heemstede te 
vliegen.

De verkeersongevallenanalyse 
(VOA) is een onderzoek gestart 
naar de exacte toedracht van het 
ongeval. De Camplaan is door 
het onderzoek lange tijd afgeslo-
ten geweest.

Fotografie: Michel van Bergen

Computergebruik voor starters
Heemstede - Voor startende 
computergebruikers, die snel en 
efficient de beginselen onder de 
knie willen krijgen.
In drie onderdelen worden de 
basisbeginselen aangeleerd en 
geoefend. Windows (besturings-
systeem), Internet & E-mail, en 
Tekstverwerken met Word (toe-

passingen). De cursus Compu-
tergebruik voor starters start op 
maandag 20 januari van 13.00 tot 
15.30 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. 

Opgeven kan nu al! Tel. 023-548 
38 28 kies 1 of kijk op www.cas-
ca.nl. 





 
12   de Heemsteder  •  23 december 2013

Bewoners: duurdere oplossing gunstigste voor omgeving

Waar komt de toegang tot de 
parkeergarage van de nieuwe Vomar?
Heemstede - Het zoveelste bu-
reau heeft zich gebogen over de 
oplossing die nodig is de nieu-
we Vomar per auto bereikbaar te 
krijgen. Dit keer had de gemeen-
te het bureau Advin in de arm 
genomen. De bewonersvereni-
ging, verenigd in de Buurtgeno-
ten Binnenweg Oost (BBO), zet 
grote vraagtekens bij de conclu-
sies uit het rapport. Er zijn ver-
schillende varianten onderzocht 
door Advin en er is een schatting 
gemaakt van de kosten. Storend 
is dat Advin er vanuit gaat dat de 
huizen in de omgeving op palen 
staan. De huizen staan gewoon 
op het zand of zoals dat offici-
eel heet, op staal. Om dan over 
schade te oordelen is lastig. In 
een van de opties moet een deel 
van het huidige bibliotheekge-
bouw worden gesloopt en ver-
dwijnen er bomen. In een an-
dere variant wordt het speelter-
rein en een aantal bomen opge-
offerd. Nog aparter is de oplos-
sing om de ingang van de toe-
gang tot de parkeergarage van-
af de Dreef te laten plaatsvinden. 
De busbaan die door vele colle-
ges van Heemstede heilig is ver-
klaard moet daarvoor onderbro-
ken worden. Een extra verkeers-

regelinstallatie is ook nodig op 
dat punt. Het vertrekkende ver-
keer kan alleen maar rechtsaf 
richting het Wipperplein. In de 
rapportage staat verder dat al-
les wat staat beschreven slechts 
een indicatie is. Uiteindelijk kiest 
het bureau voor de variant waar-
bij de ingang van de parkeerga-
rage vanaf de Dreef wordt bena-
derd en op het huidige parkeer-
terrein (naast de Bibliotheek) on-
dergronds gaat. De omwonen-
den zien liever de variant waar-
bij de in en uitrit op het Juliana-
plein wordt gecreëerd. Dat is wel 
een duurdere oplossing, maar 
volgens de bewoners komt dit 
het dichtste in de buurt bij wat 
zij willen qua veiligheid, overlast 
en aantasting van gebouwen of 
groen. In hun antwoord op het 
rapport aan het college stelt 
BBO dat Advin toeschrijft naar 
een conclusie en dat zij zaken 
opnemen waar in de opdracht 
niet om is gevraagd. BBO stelt 
ook vast dat de variant waar-
bij de Dreef de in en uitrit wordt 
verkeerskundig onvoldoende is 
uitgewerkt. Zij verwachten dat 
het college dit rapport zal ge-
bruiken om zich te verschuilen 
achter het bureau en de aanna-

mes en uitwerking van de Dreef 
variant overneemt. De toegang 
construeren op het Julianaplein 
kost ongeveer 1,5 miljoen ter-
wijl de Dreef variant 900.000 eu-
ro gaat kosten. De Vomar draait 
op voor alle kosten. Dus ook van 
die zijde zal de druk op het col-
lege groot zijn te kiezen voor de 
goedkope oplossing. Op het to-
tale rapport valt het nodige af te 
dingen en het is aan de raads-
leden zich door het 41 pagina’s 
tellende rapport te worstelen 
en een keuze maken. Het laat-
ste woord is hier vast nog niet 
over gezegd en geschreven. De 
bewoners houden vast aan een 
oplossing die het meest gunstig 
uitpakt voor hun leefomgeving.
Eric van Westerloo

“U vertrouwt de burgers niet”
Afschaffen kapvergunning 
heeft voeten in aarde 
Heemstede - Ruim anderhalf 
uur sprak de gemeenteraad af-
gelopen woensdag over het col-
legevoorstel om de kapvergun-
ning op te heffen. D66 keerde 
zich als collegepartij tegen het 
voorstel en daarmee zorgde de 
partij dat het eens echt kwam 
tot dualisme. Wethouder Christa 
Kuipers dacht met een welover-
wogen voorstel te zijn gekomen, 
om zonderen vergunning het 
kappen van bomen op particulier 
terrein toe te staan. Daarbij is er 
één uitzondering. Bomen die van 
monumentale waarde zijn en die 
zijn opgenomen op de opgestel-
de bomenkaart mogen niet zo-
maar worden omgehaald. Inwo-
ners die een dergelijke boom in 
hun tuin hebben staan, zijn door 
de gemeente geïnformeerd. Het 
verstrekken van de huidige ver-
gunningen duurt lang (3 maan-
den) en het kost inwoners geld 
en de gemeente mankracht. 
Daarnaast is het afgeven van een 
vergunning verre van kosten-
dekkend. D66 dacht daar anders 
over en kreeg de PvdA, HBB en 
GroenLinks mee. D66, bij monde 
van fractievoorzitter Bud Klaasen, 
stelde voor het behouden en ver-
sterken van het groen, waaron-
der de bomen, in een breder per-
spectief te plaatsen. In het plan 
van de wethouder zagen zij een 
deregulering waarin de garan-
tie ontbrak dat Heemstede groen 
blijft. De VVD was het hier hele-
maal niet mee eens. Heleen Hooij 
(VDD) vroeg of D66 weer terug-
wilden naar de kapvergunning. 
Dat wilde D66 nu ook weer niet, 
maar het zomaar afschaffen ging 
de partij te ver. Fractiegenoot 
Leenders vulde nog aan dat van 
de 134 aangevraagde vergunnin-
gen dit jaar er 133 zijn goedge-
keurd dus de burgers ‘overvroe-
gen’ zeker niet. Hij sprak dan ook 
zijn vertrouwen uit in het oordeel 

van de burgers. “U vertrouwt de 
burgers niet“, beet hij Klaasen la-
ter in het debat toe. Boudi van 
Vlijmen (CDA) stelde dat het los-
laten van vergunningen altijd ge-
paard gaat met vertrouwen. Dat 
vertrouwen wilde hij de inwo-
ners van Heemstede geven. Hij 
vroeg zich af waarom D66 wel 
voorstander is van het afschaf-
fen van het welstandsvergunnin-
gen en niet voor het afschaffen 
van de kapvergunning. Groen-
Links meende dat het voorstel 
van de wethouder het verkeer-
de signaal afgaf. Ates (HBB) ging 
wat ver door te stellen dat hij ook 
tegen het plan van de wethou-
der was, maar dat hij hier op per-
soonlijke titel sprak en dat zijn 
achterban er anders over dacht. 
Later trok hij zijn woorden terug 
en was het volgens hem als een 
uitdagende grap bedoeld. Hij zag 
meer in een meldplicht en dat de 
gemeente daarop binnen twee 
weken een antwoord geeft. Na 
twee jaar discussie was wethou-
der Kuipers nog geen steek ver-
der. Ze kreeg nu een motie voor 
de kiezen waaruit niet bleek hoe 
het dan wel moest. “Wat wilt u nu 
van mij?“ vroeg zij zich vertwij-
feld af. “ Hebt u een dekking voor 
het financiële gat dat er nu ont-
staat.” Van de partijen die tegen 
stemden werd niet helder wat 
er in de plaats van een kapver-
gunning moet komen. Afschaf-
fen van de vergunning ja, maar 
wat er voor in de plaats moet ko-
men is een soort brede visie op 
het groen in Heemstede. De wet-
houder kreeg het stuk met 11 te-
gen en 10 stemmen voor niet 
door de raad. Hoewel de bood-
schap, wat nú, niet duidelijk is 
gaat zij toch proberen rond april 
2014 met een aangepast voorstel 
te komen.  Zolang blijft de huidi-
ge kapvergunning in stand.
Eric van Westerloo

‘Begin 2014 met een schone straat!’

Andere inzameldagen Meerlanden

Cursus over 
Rijksmuseum
Heemstede - Docente Auk-
je Bos neemt elke les in de 
cursus Het Rijksmuseum een 
kunstwerk uit onze ‘nationale 
schatkist’ onder de loupe. Dat 
kan een beeld, een schilderij of 

een meubelstuk zijn. Alle as-
pecten van het gekozen kunst-
werk zullen worden belicht. 
Data van de cursusdagen zijn: 
woensdag 15, 22 en 29 janua-
ri, 5 en 12 februari van 10.00 tot 
12.00 uur bij Casca in de Luifel, 
Herenweg 96, Heemstede. Op-
geven: tel. 023-548 38 28 kies 1 
of via www.casca.nl.

Heemstede – Kerst en oud en nieuw staan voor de deur en dat houdt meestal in dat op afwijkende 
dagen afval wordt opgehaald. De Meerlanden neemt tevens een aantal maatregelen voor prullen-
bakken en brengparkjes in het kader van vuurwerk.
 
Zo worden brengparkjes afgesloten en bovengrondse plastic containers tijdelijk weggehaald. De 
glasbakken kunt u wel gebruiken. De Meerlanden stelt het zeer op prijs wanneer u uw papier en 
ander afval bewaart tot begin januari. In de eerste week van 2014 worden alle containers weer ge-
opend of teruggeplaatst.
 
Vuurwerkresten meteen opruimen
Vuurwerk is leuk! Maar niet als brandbom in containers. En zeker niet als een weigeraar op straat 
ontploft in nieuwsgierige kinderhandjes. U kunt helpen door alle vuurwerkresten meteen op te rui-
men. Geef het vuurwerkafval mee met het gewone restafval. Dat is wel zo veilig voor kinderen, wel 
zo goed voor het milieu én zo begint u 2014 met een schone straat!
 
Vervangende inzameldagen
In Heemstede zamelt Meerlanden op de volgende vervangende dagen het rest- en gft-afval in:
Wijk 3a: gft-afval van 26 naar 27 december
Wijk 3b: restafval van 26 naar 27 december
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Regio – Terwijl de inschrijvingen voor de tweede editie van de 
Nieuwjaarsduik in de Molenplas in het Haarlemse Schalkwijk 
via de website www.schalkwijkaanzee.nl binnenstromen, 
maakt de organisatie het programma voor 1 januari bekend. 
De presentatie van dit eerste evenement van het jaar ligt even-
als vorig jaar in handen van de Haarlemse televisiemaker en 
Radio-DJ Remco Rhee. Rhee zal om 15.00 uur op gepaste wij-
ze het startschot geven voor de collectieve duik in de Molen-
plas in het Haarlemse Schalkwijk.

Niet-deelnemers volgen evenement uit warme huiskamer

Nieuwjaarsduik in Molenplas Schalkwijk

Live volgen
Radio Haarlem 105 is tijdens de 
Nieuwjaarsduik op locatie aan-
wezig om verslag te doen van dit 
start-het-jaar-fris-evenement. 
Zo kunnen Haarlemse niet-deel-
nemers het spektakel vanuit de 
warme huiskamer live volgen. 
Restaurant De Molenplas zorgt 
dat voor de deelnemers en voor 

de toeschouwers koek en zopie 
verkrijgbaar is.
De Wereldmuziek school, we-
reldberoemd onder vele jonge 
muzikale Schalkwijkers, zal de 
spanning opvoeren met een oor-
verdovend tromgeroffel als de 
deelnemers het frisse water trot-
seren. Voor de veiligheid van de 
deelnemers zijn hulpinstanties 

aanwezig. Alle deelnemers en 
toeschouwers van de duik krij-
gen een warme muts aangebo-
den van Overspaern Makelaar-
dij, de nieuwe sponsor van deze 
kersverse traditie.

Aanmelden en meeduiken
Iedereen kan zich tot uiterlijk 30 
december inschrijven voor de 
Nieuwjaarsduik via de website 
www.schalkwijkaanzee.nl. Deel-
nemers en toeschouwers zijn 
vanaf 14.00 uur welkom en wor-
den bij aankomst opgewarmd 
door DJ-sounds van www.glit-
tergolf.nl. Deelnemers worden 
aangeraden om (water)schoe-
nen te dragen voor de eigen vei-
ligheid.

In Noord-Holland de meeste rijksmonumenten
6 miljoen subsidie rijksmonumenten uitgereikt

De subsidiebedragen variëren 
tussen 20.000 euro en 750.000 
euro. Van de 39 gehonoreerde 
aanvragen gaat het in vijf ge-
vallen om een orgelrestaura-
tie. Daarnaast is subsidie ver-
leend aan onder andere de res-
tauratie van het Aquarium in Ar-
tis (750.000 euro), de Damlan-
dermolen te Bergen (30.000 eu-
ro) en de Grote Kerk in Oostzaan 
(28.000). (De volledige lijst met 
subsidiebedragen staat op www.
noord-holland.nl) 
Er is een grote behoefte aan 
subsidie voor restauratieprojec-
ten. Dat blijkt uit de vele subsi-

dieaanvragen die de provincie 
de afgelopen jaren heeft geho-
noreerd. De subsidie is bedoeld 
voor de categorie rijksmonu-
menten zonder woonfunctie zo-
als kerken, molens en industrieel 
erfgoed. Deze categorie beslaat 
ongeveer 30% van de 14.000 
rijksmonumenten in Noord-Hol-
land. Voor het eerst was er ook 
een mogelijkheid voor Organisa-
ties voor monumentenzorg om 
subsidie aan te vragen. De pro-
vincie heeft hiervoor gekozen 
omdat deze organisaties pro-
jecten oppakken waarbij regu-
liere restauratie en herbestem-

Regio - Gedeputeerde Elvira Sweet heeft in het Haarlemse 
Teylers Museum aan 39 eigenaren/vertegenwoordigers van 
rijksmonumenten een subsidie uitgereikt. In totaal gaat het 
om een bedrag van 6 miljoen euro dat wordt besteed aan res-
tauraties van rijksmonumenten die publiektoegankelijk zijn of 
dit worden.

ming gecombineerd worden. De 
provincie vindt het belangrijk dat 
rijksmonumenten behouden blij-
ven en toegankelijk zijn voor het 
publiek. In groter verband dra-
gen de restauratie- en herbe-
stemmingen bij aan een gunstig 
vestigingsklimaat in onze provin-
cie en ze zijn van betekenis voor 
de werkgelegenheid in de res-
tauratiemarkt.
Noord-Holland heeft met ruim 
14.000 rijksmonumenten de 
meeste rijksmonumenten van 
Nederland (Nederland telt ruim 
50.000 rijksmonumenten). 70% 
van de rijksmonumenten in 
Noord-Holland heeft een woon-
functie en komt niet voor de sub-
sidie in aanmerking. Voor deze 
objecten zijn wel fiscale regelin-
gen en het Nationaal Restaura-
tiefonds biedt laagrentedragen-
de leningen. 

Kerstfeest Rode Kruis en Ouderenfonds 
Regio - Het Nationaal Oude-
renfonds bood op dinsdag 
17 december, in samenwer-
king met Van der Valk Ho-
tels, voor de elfde keer in heel 
Nederland kerstdiners aan 
voor ouderen, die naar ver-
wacht met de kerst alleen 
zijn. 

Op verzoek van het Ouderen-
fonds organiseerde het Rode 
Kruis het kerstfeest. Mensen die 
in aanmerking komen voor het 
kerstfeest stuurden een aan-
vraag in. Er waren meer aan-
vragen dan plaatsen; een aantal 
mensen moest dan ook helaas 
teleurgesteld worden. 

In Haarlem genoten 70 oude-
ren in Hotel Haarlem van  een 
heerlijk driegangen kerstdiner. 
Ook waren er optredens van bij-
voorbeeld leerlingen van Ma-
riska Pool van de Stichting de 
Vrolijke Noot op de harp en vi-

ool. Het musicalkoor LaLaLau 
zong met 25 jonge kinderen de 
sterren van de hemel. Tot slot 
trad Mihai Scarlat op met een 
gelegenheid ensemble en speel-
de stemmige, meezwepende,  
Roemeense kerstliederen. 

Leden van de Lions Over den 
Duin en Lions Haarlem Cen-
trum haalden gasten thuis op 
aan het eind van de avond wer-
den de mensen weer veilig thuis 
gebracht. 

Aangeboden door de Gemeen-
te Haarlem kwamen de Haar-
lemse Bloemenmeisjes naar Ho-
tel Haarlem om alle gasten, heel 
feestelijk, een bloem op te spel-
den. Aan het eind van de avond 
ontvingen de gasten namens het 
Ouderenfonds een attentie. 

Tot slot bood het Haarlemse Ro-
de Kruis een heerlijk kerstpakket 
aan om tijdens de kerstdagen 
van te genieten. Het kerstpakket 
is mede mogelijk gemaakt door 
een bijdrage van de Bavo Stich-
ting en Ikea.  
Het werd een heel mooi, stem-
mig en vooral plezierig kerst-
feest.

Regio - Jaarlijks zijn naar schat-
ting een miljoen volwassenen 
en kinderen slachtoffer van in-
cidenteel huiselijk geweld. Vlak 
na de feestdagen is er een piek 
in het aantal telefoontjes naar 
het Steunpunt Huiselijk Geweld. 
“De voorbereidingen brengen 
spanningen met zich mee. Je 
brengt meer tijd door met je fa-
milie en er wordt meer gedron-
ken. Dan kan het snel escale-
ren”, legt Yvonne Lammers uit, 
manager Steunpunt Huiselijk 
Geweld. Gezinnen waar het niet 
goed gaat, vinden het vaak las-
tig zelf hulp te zoeken. “Daarom 
is het zo belangrijk dat omstan-
ders actie ondernemen. De eer-
ste stap naar een oplossing is er-
over te praten.”

 Margriet (25): “Voor mij en mijn 
drie zusjes waren de feestda-
gen nooit fijn. Scheldpartijen en 
servies dat letterlijk door de ka-
mer vloog. Mijn vader was erg 
veel op reis voor zijn werk. Als 
hij dan even thuis was, moesten 
we zo stil mogelijk zijn. Anders 
kreeg mijn moeder er flink van 
langs. Tijdens de kerstvakantie 
was mijn vader altijd twee weken 
thuis en dat escaleerde. ’s Och-
tends pakte hij zijn eerste wijntje 
‘om te ontspannen in die druk-

te’. Aan het einde van de middag 
was het raak.”
Margriet ging op zulke mo-
menten naar haar oma. Die had 
echt wel door dat het niet pluis 
was, maar ze wist niet goed wat 
te doen. Want wat doe je als je 
vermoedt dat je eigen zoon zijn 
vrouw slaat? “Het voelde voor 
haar als verraad om hulp te zoe-
ken.” Na weer een heftige kerst 
hakt haar oma de knoop door. 
Ze belde haar huisarts, die haar 
adviseerde om het gesprek aan 
te gaan met haar zoon. Na een 
aantal emotionele gesprekken, 
zijn de ouders van Margriet in 
relatietherapie gegaan. “Mijn 
ouders hebben echt nog wel 
eens ruzie, maar nu veel minder 
heftig. Mijn vader heeft geleerd 
beter om te gaan met zijn emo-
ties. En het aantal wijntjes te be-
perken. Zonder mijn oma weet ik 
niet hoe het was afgelopen.”
Heb je vragen over huiselijk ge-
weld of denk je dat een gezin in 
jouw omgeving er niet uit komt? 
Bel dan voor hulp en advies naar 
het Steunpunt Huiselijk Geweld 
via 0900-1 26 26 26 of het Ad-
vies en Meldpunt Kindermishan-
deling op 0900 – 123 123 0 (vijf 
cent per minuut). Kijk op www.
huiselijkgeweldisgeenfeest.nl 
voor meer informatie.

“Eerste stap naar oplossing
is erover te praten”

Huiselijk geweld houdt niet 
op tijdens de feestdagen
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Maandag 23 december
t/m zondag 5 januari
Tentoonstelling ‘Binnen-
staander’ in museum Het 
Dolhuys. Het Dolhuys werd 
vroeger ook wel Buitengast-
huis genoemd, een omschrij-
ving voor de opvang buiten 
de stadsmuren van zwakzin-
nigen, leprozen en lijders aan 
syfi lis.  De titel Binnenstaan-
der refereert aan het feit dat 
mensen met een psychiatri-
sche aandoening nu weer een 
plaats krijgen binnen de maat-
schappij, voor zover mogelijk. 
In het kader van de Kunstlijn 
heeft Mirjam Hijstek vier kun-
stenaars uitgenodigd die affi -
niteit hebben met Het Dolhuys: 
de locatie, de focus van het 
museum en de huidige ten-
toonstelling ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Schotersingel 
2, Haarlem.
Www.hetdolhuys.nl /
Schouten@hetdolhuys.nl.

Maandag 23 december
t/m dinsdag 14 januari

Acrylschilderijen van Ineke 
Huijerman in ‘Villa Santwijck’, 
Wilhelminalaan 1, Hillegom.

Maandag 23 december
t/m eind januari

Expositie Henk-Claire Loef-
fen in Inloophuis Kennemer-
land. Duidelijk herkenbaar in 
zijn schilderijen zijn het exoti-
sche kleurgebruik en de steeds 
weer terugkerende menge-
ling van abstract en fi guratief. 
Ter afwisseling maakt hij tus-
sendoor nog steeds collages. 
Loeffen doneert 50% van de 
opbrengst van verkocht werk 
uit deze tentoonstelling aan 
het Inloophuis. Wulverderlaan 
51, Santpoort-Noord.
www.claire-loeffen.nl 
 
Gallery Odyssey toont werk 
van de Cubaanse kunste-
naar Carlos Casas, woon-

achtig in Heemstede, in het 
raadhuis van Heemstede.

Lezing in bibliotheek 
Heemstede om 20.00 uur 
over het leven van Dan-
te Alighieri, gehouden door 
dr J. Janssen (emeritus hoog-
leraar cultuur en godsdienst-
psychologie aan de Radboud-
universiteit te Nijmegen). Gra-
tis voor Danteleden. Niet-le-
den: 5 euro.

Maandag 23 december 
t/m zaterdag 1 februari
Tentoonstelling Leonid So-
logoub, een Rus in balling-
schap. Kunstenaar en archi-
tect. Werk te zien bij Amste-
lArt, Wilhelminaplein 12 te 
Heemstede. 

Maandag 23 december
t/m dinsdag 4 februari 

Nieuwe expositie in voor-
malig gemeentehuis Ben-
nebroek met twee Benne-
broekse kunstenaars, Jo-
mien Hamerslag (beelden) 
en Guus Coene (schilde-
rijen).
Bennebroekerlaan 5, Benne-
broek. Openingstijden maand. 
t/m vrijd. 8.30–12.30 uur / 
woensd. 13.30–16.30 uur.

Maandag 23 december
t/m zondag 30 maart
Museum Het Dolhuys in 
Haarlem presenteert een 
tentoonstelling over het 
thema ‘Van God Los? Je 
geest in balans’. Terwijl de 
traditionele kerken in Neder-
land leeglopen, groeit de be-
langstelling voor nieuwe vor-
men van spiritualiteit. Aan de 
hand van kunstwerken, foto’s, 
fi lms en documentaires wordt 
getoond wat we doen als we 
niet zo lekker in ons vel zitten. 
Schotersingel 2, Haarlem.
Tel. 023-5410688, www.het-
dolhuys.nl.

Dinsdag 24 december
Kerstnacht met de Teister-
band. V.a 23.45 uur voor Cho-
colaterie Van Dam in de Raad-
huisstraat. 

Kerstverhaal voor jong en 
oud met herders en het en-
gelenkoor. Locatie: Petra-
kerk, Limburglaan 3 te Heem-
stede. Tussen 18-19.30u. Toe-

gang: gratis. Meer informatie 
via Daniël van Beek, tel. 06-
25304058.

Op kerstavond: kerst-
danceparty georganiseerd 
door Buddha Events, in de 
Wachtkamer 2e klasse op 
station Haarlem. Helemaal 
in kerstsfeer. Veel disco en 
dancemuziek, diverse stijlen. 
Met hapjes en een drankje is 
de toegang 20 euro. Aanvang: 
20.00 uur, einde: 0.30 uur.
Info: www.Buddha-Events.nl.

Kinderkerstfeest (4-10 
jr) met kerstspel in Oude 
Kerk, Wilhelminaplein Heem-
stede. Kerk open va. 17.15 uur. 
Na afl oop warme chocolade-
melk. Toegang: gratis.
Georganiseerd door Prot. Kerk 
van Heemstede en Benne-
broek. Kijk ook op:
www.kerkpleinheemstede.nl.

Donderdag 26 december
Tweede kerstdag: evene-
menten op buitenplaats 
Leyduin, Manpadslaan 1 te 
Vogelenzang. Tijd: 13.00 tot 
16.00 uur. Het kerstverhaal 
start om 13.30 en 14.30 uur.
Huis Leyduin, (parkeren aan 
de Manpadslaan 1), vindt u 
in Vogelenzang. Er zijn geen 
kosten aan dit evenement 
verbonden. Hapjes en drank-
jes zijn op eigen rekening.

Woensdag 1 januari

Nieuwjaarsduik Molen-
plas Schalkwijk om 15.00 
uur. Aanmelden tot uiter-
lijk 30 december via www.
schalkwijkaanzee.nl.

Zondag 5 januari
Laureaten Prinses Chris-
tina Concours, in de Ou-
de Kerk, Wilhelminaplein. Met 
aanstormende talenten Lucie 
Horsch (blokfl uit) en Beate 
Loonstra (harp). Directeur van 
het Prinses Christina Con-

cours, Mark Vondenhoff, ver-
zorgt een inleiding waarin hij 
de musici en hun repertoire 
introduceert. Aanvang: 12.00 
uur - koffi e met taart: 11.15 
uur - entree: 17,00. www.po-
diaheemstede.nl - pr@podia-
heemstede.nl.

Maandag 6 januari
t/m zondag 2 maart 

Expositie professioneel fo-
tograaf Geek Zwetsloot 
‘paarden’ bij Casca in de 
Luifel, Herenweg 96, Heem-
stede, te bezichtigen tijdens 
openingsuren. Zie voor meer 
informatie: http://geekzwet-
sloot.tumblr.com

Woensdag 8 januari
Kader Abdolah: Perzië – 
Iran. Kader Abdolah werd ge-
boren in Iran, maar moest dat 
land ontvluchten. Hij kwam in 
1988 naar Nederland waar hij 
in recordtijd Nederlands leer-
de én in die taal ging schrij-
ven. Lezing in het Oude Slot 
- aanvang: 20.15 uur - entree: 
17,00. www.podiaheemstede.
nl - pr@podiaheemstede.nl.

Woensdag 8 januari 
t/m zaterdag 1 februari
Galerie Het Kunstbedrijf 
organiseert ‘Kunst van
Zolder’. 
Heeft u werk voor deze ver-
koopexpositie? Aanbrengen 
kan van 27 november t/m 20 
december. Woensdag t/m za-
terdag van 13.00 tot 17.30 uur. 
Informeer naar de regels 
en mogelijkheden: 023-
5474499/06-57195700.
Het Kunstbedrijf, Raadhuis-
straat 56 te Heemstede.
Info: www.hetkunstbedrijf.nl.

Zaterdag 11 januari
Van Baerle Trio. De jon-
ge musici van het Van Baer-
le Trio leerden elkaar kennen
tijdens hun conservatorium-
tijd.
Zowel samen als afzonderlijk 
verdienden ze hun sporen in 
het internationale muziekle-
ven.  In de Oude Kerk - aan-
vang: 20.15 uur - 21,50. www.
podiaheemstede.nl - pr@po-
diaheemstede.nl.

Zondag 12 januari
Nieuwjaarsconcert Heem-
steedse Kunstkring in de 
Oude Kerk Heemstede met 
concert van het Amsterdam 
Wind Quintet. Thema ‘Mari-
lyn Monroe’. Kerk open om 
13.30 uur.
Aanvang 14.00 uur. Na afl oop, 
15.15 uur. de nieuwjaarsre-
ceptie in de Pauwehof. Gra-
tis voor leden HKK, niet-leden 
betalen 10,-. 

Zaterdag 25 januari
Ruysdael Kwartet in de Ou-
de Kerk heeft zich ontwik-
keld tot een strijkkwartet met 
een pure eigen klank en valt 
op met intens samenspel. 
In dit gezelschap vindt Nino 
Gvetadze de perfecte partner 
om één van de kroonjuwe-
len uit de kamermuziek uit te 
voeren: het pianokwintet van 
Brahms op 34.
Aanvang: 20.15 uur - 21,50. 
www.podiaheemstede.nl - 
pr@podiaheemstede.nl.
 
Zondag 26 januari
De goddelijke komedie 
door Jacques Janssen. Tal-
loze kunstenaars hebben 
Dantes werk geïllustreerd en 
becommentarieerd, overal ter 
wereld en tot op de dag van 
vandaag.
In een drieluik gaat Jacques 
Jansen in op Dantes visie op 
de beeldende kunst. In het 
Oude Slot - aanvang: 15.00 
uur - 17,00. www.podiaheem-
stede.nl - pr@podiaheemste-
de.nl.

AgendA

Verhaallezing: zeg maar ‘ja’ 
tegen verandering

Regio - Het leven is als een 
achtbaan. Er zijn stukken 
dat je lekker vooruit gaat, 
er zijn grote pieken die je 
vlinders in je buik bezorgen 
en er zijn diepe dalen die je 
voelt in je maag. En net als 
je lekker omhoog lijkt te 
gaan, ben je alweer bezig 
aan een afdaling.

Deze pieken en dalen zullen 
er altijd zijn, daar kun je wei-
nig aan veranderen, ze zijn on-
derdeel van je levenspad. Con-
trole willen uitoefenen, situa-
ties willen beheersen, leert je 
steeds weer dat er niets te be-

heersen valt. Het hele leven is 
beweging, een oefening in los-
laten.
Hoe verder je hierin komt hoe 
meer je inziet dat jouw levens-
pad ook een hoger doel dient, 
het ultieme verlangen naar je 
thuis, wat je lang geleden hebt 
gekend.

Op zondag 5 januari in Bloe-
mendaal vindt deze lezing 
plaats. Kijk voor meer info op 
www.carmendehaan.nl.
Locatie: St. Raphaëlkerkje, Po-
pellaan 1, te Bloemendaal.
Aanvang: 14.00 Einde: 16.00 
uur. Toegang: 8 euro.
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Gemeente 
Heemstede 
wenst u alvast 
hele fi jne kerstdagen 
en een voorspoedig 
uiteinde toe!

Heemstede

Adresgegevens en openingstijden
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede.
Telefoon: 14 023, Fax: (023) 548 57 00. E-mail: 
gemeente@heemstede.nl, Website: www.heemstede.nl

Publieksbalie:
Vrije inloop
Maandag t/m vrijdag van 08.30-13.00 uur.
Donderdag van 17.00-19.30 uur (alléén voor 
reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels).
Op afspraak
Maandag t/m donderdag van 13.00-17.00 uur
(vrijdagmiddag gesloten).
Voor ondertrouw/partnerschapsregistratie, erkenning van 
(ongeboren) kinderen en naturalisatie moet u vooraf eerst 
een afspraak maken.

Bouw en woningtoezicht:
Vrije inloop
Maandag t/m donderdag van 8.30-13.00 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:
Maandag t/m vrijdag van 08.30 -13.00 uur. Op afspraak: de 
gehele dag tot 17.00 uur (vrijdag tot 13.00 uur). 
Telefoon (023) 548 58 68.

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.

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

Inloopochtend 
burgemeester 
3 januari 2014

Gewijzigde openingstijden raadhuis 
Op dinsdag 24 en 31 december is het 
raadhuis om 13.00 uur gesloten. Vrijdag 27 
december zijn wij gewoon geopend. Op 2 
januari is het raadhuis vanaf 10.00 uur open. 

Kijk voor onze reguliere openingstijden in 
deze HeemstedeNieuws bij adresgegevens en 
openingstijden of raadpleeg onze website 
www.heemstede.nl. 

De gemeente luidt het nieuwe jaar graag samen 
met u in! We nodigen alle inwoners van Heemstede 
uit voor een nieuwjaarsreceptie op maandag 6 
januari vanaf 19.30 uur. De burgemeester houdt om 
20.00 uur de nieuwjaarstoespraak. De receptie vindt 
plaats in de Burgerzaal en de ontvangsthal van het 

raadhuis. Het duo Late Night Serenade zorgt voor 
de muzikale omlijsting. 

Dé gelegenheid om uw nieuwjaarswensen uit 
te wisselen en om in een feestelijke sfeer nieuwe 
contacten te leggen. 

6 januari vanaf 19.30 uur in het raadhuis
Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Een veilige en mooie jaarwisseling voor 
iedereen!
Oud en Nieuw is een feest. Veel mensen genieten 
tijdens de jaarwisseling van de gezelligheid, de 
vuurpijlen en de knallen. Het is echter ook het 
moment van het jaar voor overlast en ongelukken 
voor mens en dier. Want Oud en Nieuw is pas echt 
een leuk feest als alles schoon, heel en veilig blijft. 

Doe uzelf een schone straat cadeau
Vuurwerk afsteken is leuk, maar geeft ook veel 
troep. Vuurwerkresten, soms met gevaarlijk korte 
lontjes, verpakkingen en lege fl essen zijn niet te 
voorkomen. Maar opruimen kun je het wel. Pak 
daarom even de bezem en veeg de straat schoon. 
Een kleine moeite! 

Praat over wat mag en wat niet
Voor veel kinderen en jongeren is Oud en Nieuw 
een leuke en spannende periode. Maar zijn zij zich 
bewust van de regels en risico’s die aan het afsteken 
van vuurwerk verbonden zijn voor zichzelf, maar 
vooral ook voor anderen? Zijn ze zich bewust van 
de overlast? Tips voor ouders en regels voor het 
afsteken van vuurwerk vindt u op www.halt.nl. 

Laat politie en hulpdiensten hun 
werk doen 
Ieder jaar zijn er weer veel incidenten met het 
lastigvallen of hinderen van politie en hulpdiensten 
rond de jaarwisseling. En dat terwijl juist zij ervoor 
zorgen dat iedereen een leuk en zorgeloos feest kan 
beleven. Laten we dus met zijn allen extra opletten 
dat zij goed hun werk kunnen doen! 

De gemeente doet mee!
Vuurwerk afsteken mag in onze gemeente alleen op 
oudejaarsdag vanaf 10:00 uur tot nieuwjaarsnacht 
2:00 uur. Buiten deze tijden is het afsteken van 
vuurwerk niet toegestaan. Overtredingen kunt 
u melden bij de politie via 0900-8844 en als het 
urgent is via 112.

Samen maken we er een mooie jaarwisseling van. 
Gemeente Heemstede wenst u alvast een gezond 
en gelukkig 2014!
Meer informatie en allerlei tips rondom de 
feestdagen leest u ook op www.heemstede.nl/
wonen/veiligheid.

NIEUWJAARS BIJEENKOMST 
6 JANUARI 2014

Gemeente 
Heemstede 
wenst u alvast 
hele fi jne kerstdagen 
en een voorspoedig 



Controle op het verstrekken van alcohol 
aan minderjarigen
Per 1 januari 2014 is het verstrekken van alcohol 
aan jongeren onder de 18 jaar in de horeca en 
winkels verboden. De gemeente Heemstede zal 
hierop in het nieuwe jaar gaan controleren. De 
uitvoering van de controles zal plaatsvinden door 
opsporingsambtenaren van de Milieudienst IJmond.

Op de website www.nix18.nl, een initiatief van het 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
en een groot aantal maatschappelijke partners is 
informatie te vinden over de nieuwe sociale norm 
om onder de 18 niet te roken en drinken.

Publicaties vanaf 1 januari digitaal
Vanaf 1 januari 2014 zijn alle gemeenten, provincies 
en waterschappen verplicht om Algemeen 
verbindende voorschriften (verordeningen en 
beleidsregels) digitaal te publiceren. Publiceren in 
HeemstedeNieuws voldoet dan niet meer aan de 
wettelijke eisen. De gemeente zal vanaf 1 januari in 
de vorm van een mededeling in HeemstedeNieuws 
verwijzen naar deze bekendmaking. U kunt 
de publicaties vervolgens vinden via www.
officielebekendmakingen.nl en op www.overheid.nl. 

Blijf op de hoogte
U kunt zich abonneren op de e-mailservice van 
overheid.nl. U ontvangt dan alle informatie over 
de verordeningen en beleidsregels, maar ook over 
ontwikkelingen in uw buurt per e-mail. Als extra 
service zijn bekendmakingen ook beschikbaar via 
de app ‘OmgevingsAlert’. Kijk hiervoor in de App 
Store (Apple) of Play Store (Android).

Inwoners van Heemstede worden van harte uitgenodigd om tijdens de maandelijkse inloopochtend langs te komen bij 
burgemeester Marianne Heeremans. De eerstvolgende inloopochtend is op vrijdag 3 januari 2014 van 10.00 tot 12.00 uur 
in het raadhuis (melden bij publieksbalie). U kunt vrij inlopen, dus zonder afspraak, om van gedachten te wisselen met de 
burgemeester over ontwikkelingen in Heemstede.

Inloopochtend burgemeester 3 januari 

Afvalkalender Heemstede 2014: digitaal of op papier?
Vorig jaar hebben de gemeente Heemstede en 
Meerlanden besloten de jaarlijkse afvalkalender 
niet meer huis-aan-huis te verspreiden. We hebben 
gemerkt dat steeds meer mensen gebruik maken 
van de digitale mogelijkheden om (overheids)
informatie in te zien. Alle huishoudens die de 
afvalkalender op papier wilden blijven ontvangen, 
konden dit vorig jaar via een antwoordkaart 
aangeven.

Uw afvalkalender 2014 is op meerdere manieren 
(digitaal) beschikbaar:
- via www.afvalkalender.meerlanden.nl (na 

invoer van uw postcode kunt u uw persoonlijke 
afvalkalender als pdf-bestand downloaden)

- als gratis Meerlandenapp op uw smartphone of 
tablet via de App store of Google Play Store

- als pdf-bestand in het digitaal loket, zie hiervoor 
www.heemstede.nl.

Inwoners die niet beschikken over Internet kunnen 
vanaf 2 januari 2014 een geprinte/gedrukte versie 
van de afvalkalender afhalen bij de publieksbalie 
van het raadhuis tijdens openingstijden.

Eigen bijdrage hulp bij het huishouden
Als u op grond van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (WMO) hulp bij het 
huishouden krijgt, bent u een eigen bijdrage 
verschuldigd. De eigen bijdrage is met ingang 

van 1 januari 2014 gebaseerd op een tarief van 
€ 20,90 (was € 20,35) per uur dat u hulp ontvangt. 
De verschuldigde eigen bijdrage is afhankelijk 
van de gezinssituatie en het inkomen. De eigen 

bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Voor vragen kunt u 
contact opnemen met de medewerkers van de 
afdeling WMO. Zij zijn bereikbaar op 023-5485 885.

Johan Wagenaarlaan rechts passeren 
vluchtheuvel
Gebodsborden op de vluchtheuvel in de Johan 
Wagenaarlaan ter hoogte van de Bartoklaan 
inhoudende het verplicht aan de rechterzijde 
passeren van de vluchtheuvel.

Fietsstroken ventweg Cruquiusweg
Het aanbrengen van fietsstroken met onderbroken 

strepen op de ventweg van de Cruquiusweg op het 
wegvak tussen de Cruquiushaven en het kruispunt 
van deze weg met de Javalaan.
Parkeren op fietsstroken is niet toegestaan, de 
huidige aangegeven parkeerverboden op dit 
wegvak komen daarmee dan tevens te vervallen.

Vrachtwagenparkeerstrook Cruquiusweg
De vrachtwagenparkeerstrook voorzien van 

bebording waardoor hier alleen door vrachtauto’s 
geparkeerd mag worden.

De volledige teksten van de verkeersbesluiten 
worden gepubliceerd in de Staatscourant en liggen 
vanaf 23 december 2013 zes weken ter inzage op 
het Raadhuis van Heemstede. 
U kunt hiertegen bezwaar maken. Zie: Inzien, 
reageren, bezwaar maken.

Verkeersbesluiten



Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Roemer Visscherplein 8 het uitbreiden van een 

woonhuis wabonummer 9097, ontvangen 6 
december 2013. 

- Roemer Visscherplein 8 het kappen van 1 
kastanjeboom wabonummer 9118, ontvangen 9 
december 2013. 

- Lanckhorstlaan 42 verzoek ontheffing 
bestemmingsplan voor het gebruik van een 
synagoge wabonummer 9185, ontvangen 12 
december 2013. 

- Bronsteeweg 70 het plaatsen van een dakkapel, 
het wijzigen van een dakkapel en het kappen 
van 7 cipres en 1 meidoorn wabonummer 
9202, ontvangen 13 december 2013. Laan van 
Dicklaan 3 het uitbreiden van een appartement 
wabonummer 6866, ontvangen 11 december 
2013. 

Verleende omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Zandvoorter Allee 6 het plaatsen van een 

balkonhek op de erker wabonummer 8057, 
verzonden 20 december 2013. 

- Johan Wagenaarlaan 1 het plaatsen van een 

geluidswal wabonummer 8779, verzonden 20 
december 2013. 

- Johannes Vermeerstraat 20 het kappen van 1 eik 
wabonummer 8512, verzonden 20 december 
2013. 

- Van Merlenlaan 19a het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8786, verzonden 20 december 
2013. 

- Heimanslaan 2 het kappen van 1 esdoorn 
wabonummer 8789, verzonden 20 december 
2013.

Verdagen beslistermijn omgevingsvergunning 
(reguliere procedures)
- Binnenweg 72B 1 het tijdelijk wijzigen van 

een kantoorbestemming naar een praktijk 
bestemming wabonummer 8656, ontvangen 
15 november 2013. In het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht hebben 
wij besloten voor deze aanvraag de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van 6 weken.

Voornemen verlenen omgevingsvergunning 
voor afwijken bestemmingsplan 
(reguliere procedures) 
- Binnenweg 72B 1 het tijdelijk wijzigen 

van een kantoorbestemming naar een 
praktijkbestemming wabonummer 8656, 
ontvangen 15 november 2013. 

 Belanghebbenden kunnen zienswijzen indienen, zie 
kader

Voornemen omgevingsvergunning voor inrichting 
(reguliere procedure)
Leidsevaartweg 15, 17 en 19 het inwerking hebben 
van een aannemings-, handels-, boomverzorgings- 
en groenvoorzieningsbedrijf wabonummer: Wabo-
nummer: Wabo-2012.340, ontvangen 26 maart 
2013. Regulier In het kader van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en de algemene 
wet bestuursrecht hebben wij besloten de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure te starten. 
Door de aankoop van de percelen ten noorden 
van Leidsevaartweg 15 (nummer 17 en 19) is een 
nieuwe vergunning nodig voor een inrichting op 
grond van de Wet milieubeheer. Twee bestaande 
bedrijven worden samengevoegd. 
- Het ontwerpbesluit ligt ter inzage vanaf 

dinsdag 24 december 2013 tot en met 
maandag 3 februari 2014. Belanghebbenden 
kunnen zienswijzen indienen.

Reageren? Zie inzien, reageren, bezwaar maken.

Lokale regelingen
Wijzigingen CAR-UWO aangaande werktijden
Bij besluit van 1 februari 2011 heeft het college 
bepaald dat alle wijzigingen in de CAR-UWO 
zoals door het Landelijk Overleg Gemeentelijke 
Arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld onverkort 
worden overgenomen. De CAR-UWO omvat de 
arbeidsvoorwaarden voor ambtenaren van de 
gemeente. Met ingang van 1 januari 2014 is de 
werktijdenregeling in de CAR-UWO gemoderniseerd 
en geflexibiliseerd. Dit heeft tot gevolg dat een 
aantal bepalingen in hoofdstuk 3 (Salaris en 
vergoedingsregelingen) en 4 (Arbeidsduur en 
werktijden) wijzigen. 

Nieuw Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede
Bij besluit van 10 december 2013 heeft het college 
het Besluit maatschappelijke ondersteuning 
gemeente Heemstede vastgesteld. De regeling 
treedt met ingang van 1 januari 2014 in werking. 
Per diezelfde datum is het Besluit maatschappelijke 
ondersteuning gemeente Heemstede, zoals 
vastgesteld op 20 november 2012 ingetrokken.

Nieuwe belastingverordeningen 2014
Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad de 
volgende belastingverordeningen vastgesteld:
- Verordening heffing en invordering van 

onroerende-zaakbelastingen 2014;
- Verordening heffing en invordering van 

hondenbelasting 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
rioolheffing 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
afvalstoffenheffing 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
parkeerbelasting 2014; 

- Verordening op de heffing en invordering van 
leges 2014;

- Verordening op de heffing en invordering 
van lijkbezorgingsrechten 2014 (Verordening 
begrafenisrechten 2014);

- Verordening op de heffing en invordering van 
precariobelasting 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
marktgelden 2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten 
2014;

- Verordening op de heffing en invordering van 
liggeld woonschepenhaven Cruquiushaven 2014.

De nieuwe belastingverordeningen treden met 
ingang van 24 december 2013 in werking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 januari 2014. De 
belastingverordeningen van 2013 vervallen per 1 
januari 2014. Neem voor meer informatie contact 
op met Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid, 
telefoonnummer (023) 512 60 66. 

Nieuw Aanwijzingsbesluit heffing en 
invordering van parkeerbelastingen 2014
Bij besluit van 3 december 2013 heeft het college 

het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering 
van parkeerbelastingen 2014 vastgesteld. Het 
Aanwijzingsbesluit treedt met ingang van 24 
december 2013 in werking. Per diezelfde datum is 
het Aanwijzingsbesluit heffing en invordering van 
parkeerbelastingen 2013 ingetrokken. De datum van 
de ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Nieuw Intern Controle Plan
Bij besluit van 4 juni 2013 heeft het college 
het Intern Controle Plan 2013 vastgesteld. De 
regeling treedt met ingang van 1 januari 2013 met 
terugwerkende kracht in werking. Per diezelfde 
datum is het Intern Controle Plan 2012 ingetrokken. 

Nieuwe Verordening Peuterwerk Heemstede 
2013
Bij besluit van 18 december 2013 heeft de raad 
de Verordening Peuterwerk Heemstede 2013 
vastgesteld. De regeling treedt met ingang 
van 1 april 2014 in werking. Per diezelfde 
datum is de Verordening structurele subsidies 
peuterspeelzaalwerk 2009 ingetrokken.

Ter inzage en raadplegen
Alle regelingen, besluiten en verordeningen 
liggen tot en met 17 maart 2014 ter inzage op het 
gemeentehuis en zijn na inwerkingtreding ook 
digitaal te raadplegen op www.overheid.nl onder 
‘Lokale regelingen’. 

Handhavingsactie vaartuig Esdoornkade
Het volgende vaartuig is in opdracht van het 
college verwijderd:
- opgelegde roeiboot met zwarte buitenkant 

langs de Zandvaart ter hoogte van Esdoornkade 
7 en vastgemaakt aan een van de palen van de 

ligplaats EDK 008.
Dit vaartuig wordt tot en met 24 maart 2014 
opgeslagen. Binnen deze periode kan de 
rechtmatige eigenaar zijn vaartuig ophalen tegen 
betaling van de gemaakte kosten. Indien het 

vaartuig niet wordt opgehaald, zal het college 
het vaartuig verkopen, vernietigen of om niet 
overdragen.
Neem voor vragen contact op met bureau Hand-
having, via het algemene telefoonnummer 14 023.



Mahjongclub Bamboe Acht
Marjolijn Barzilay tweede periodekampioen
Heemstede - Dinsdagavond 
eiste Marjolijn Barzilay de 
tweede periodetitel bij mah-
jongclub Bamboe Acht voor 
zich op. De Heemsteedse 
won zes van de zeven speel-
ronden in de Zuidperiode. 
Ze werd daarmee de tweede 
speler die zich plaatste voor 
de finalepartij om het club-
kampioenschap.

De kampioenscompetitie bij 
Bamboe Acht is ingedeeld in 
vier periodes van zeven partij-
en, waarvan de vier winnaars el-
kaar in mei ontmoeten aan de fi-
naletafel. Daar strijden ze 2½ uur 
lang om de felbegeerde titel van 
clubkampioen.
Elke dinsdagavond vanaf 5 no-
vember ‘kwetterden de mus-
sen’ (het karakteristieke geluid 
van het schudden van de 144 
stenen waaraan mahjong zijn 
naam dankt) in De Princehof. 
Na vijf gewonnen ronden koes-
terde Marjolijn een voorsprong 
van twee punten op vice-Neder-
lands kampioen Eric van Balkum 
en drie op clubvoorzitter Wil Me-

ijer-Kal.
Op de beslissende avond won-
nen ze alledrie hun partij, waar-
door de koploper dus periode-
kampioen werd. Ze kan nu - sa-
men met Janie Nolten, de kam-

pioen van de zogenoemde Oost-
periode - vanuit comfortabe-
le positie bekijken welke spelers 
zich in de resterende twee peri-
odes kwalificeren als hun tafel-
genoten.

Programmaraad Noord-Holland 
stopt 1 januari 2014

Wat betekent dit?
De wijziging van de wet betekent 
dat de programmaraad per 1 ja-
nuari stopt met zijn werk. Kabel-
exploitanten zijn vanaf die datum 
vrij om het tv- en radiopakket in 
te richten. Wel moeten zij in het 
tv-pakket nog de zogenoemde 
‘must carry’ zenders opnemen: 
Nederland 1,2 en 3, de regio-
nale en lokale zender en de drie 
Vlaamse zenders. Voor radio gel-
den vergelijkbare regels. 
De aanbieder is ook verplicht 
om ten minste 30 zenders in het 
standaardpakket door te geven. 
Het pakket mag ook groter zijn 
en er mogen uiteraard nog an-
dere (duurdere) pakketten en 
losse zenders aangeboden wor-
den. Op de inhoud van die pak-
ketten heeft de consument geen 

invloed. Wel kunnen luisteraars 
en kijkers eventueel overstappen 
naar een andere aanbieder als 
het pakket hen niet bevalt. 

Klachten en opmerkingen
De luisteraars en kijkers in 
Noord-Holland konden altijd bij 
de programmaraad terecht met 
opmerkingen en klachten over 
het (analoge) tv- en radiopak-
ket. Vanaf 1 januari 2014 kan dat 
niet meer. Zij kunnen dan het 
beste rechtstreeks contact op-
nemen met  de eigen kabelex-
ploitant. Op www.consuwijzer.nl 
vindt men informatie over rech-
ten en plichten van aanbieders 
en de manier om daarover te kla-
gen. Natuurlijk blijft ook de Con-
sumentenbond altijd bereikbaar 
voor klachten en opmerkingen. 

Regio - Op 1 januari 2014 treedt een nieuwe Mediawet in wer-
king. Daarin komen programmaraden niet meer voor. Kabel-
exploitanten hoeven geen adviezen meer op te volgen. En pro-
grammaraden worden opgeheven.  De Regionale Programma-
raad Noord-Holland zal haar werkzaamheden beëindigen en 
geen nieuw advies meer opstellen.  De website zal in januari 
2014 verdwijnen. Informatie over programmaraden en consu-
menteninvloed kunt u dan nog vinden op www.kabelraden.nl.

Tekenen en schilderen, bij Casca starten verschillende cursussen
Heemstede - Heerlijk ach-
ter een grote schildersezel, met 
de penseel in de hand, van een 
voorbeeld, met een model of uit 
het hoofd op papier overbrengen 
wat je ziet.
Ontspannen of juist inge-
spannen, maar altijd met veel 
plezier.

Bij Casca starten begin janua-
ri verschillende cursussen Beel-
dende Vorming:
Iconen schilderen – 5 lessen van-
af 21 januari op dinsdag van 
10.00 tot 16.00 uur; 

Schilderen met acrylverf – 15 les-
sen vanaf 21 januari op dinsdag-

middag van 13.30 tot 15.30 uur;
Schilderen met olieverf – 15 les-
sen vanaf 21 januari op dinsdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur;

Schilderen met olie-, acryl- en 
aquarelverf - 15 lessen vanaf 20 
januari op maandagavond van 
19.45 tot 22.15 uur;

Tekenen en schilderen, 12 lessen 
vanaf 22 januari op woensdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur;
De creatieve cursussen worden 
gegeven bij Casca in activiteiten-
centrum de Molenwerf, Molen-
werfslaan 11, Heemstede. Op-
geven kan al: tel. 023-548 38 28 
kies 1 of via www.casca.nl.

Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien
De aanvragen en vergunningen liggen van 
maandag tot en met donderdag van 8.30-13.00 uur 
(’s middags op afspraak tot 17.00 uur) en op vrijdag 
van 8.30-13.00 uur ter inzage bij de afdeling Bouw- 
en Woningtoezicht Raadhuisplein 1.

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

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

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

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