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Heemsteedse nominaties
Prijs voor Sociaal Ondernemen

Heemstede - Tijdens de nieuwjaarsreceptie op donderdag 7
januari reikt werkvoorziening en
re-integratiebedrijf Paswerk de
Prijs voor Sociaal Ondernemen
uit. Hilde van der Molen, Haarlems wethouder Sociale Zaken
en bestuursvoorzitter van Paswerk, zal de prijs, een keramieken bokaal van de hand van
Noortje Meijerink, aan het winnende bedrijf overhandigen.
Onder de genomineerde bedrijven bevinden zich twee Heemsteedse kanshebbers: Stichting
Sportpark HBC en Newasco Van
Houten. Er zijn vier bedrijven genomineerd. De andere twee zijn
Trends for Rent (Hoofddorp) en
het Kennemer Gasthuis (Haarlem).
Voorafgaand aan de prijsuitreiking geeft Renate Dorrestein
een lezing waarin haar laatste
romanfiguur Igor centraal staat.
In het recente boek ‘Is er hoop’
beschrijft zij het leven van deze SW-medewerker. Igor verzeilt
van het ene misverstand in het
andere, doordat hij opmerkingen uit zijn omgeving heel letterlijk opvat.
Eerbetoon
Paswerk heeft de prijs in 2006
ingesteld als eerbetoon aan de
regionale ondernemers die in
samenwerking met Paswerk
kansen bieden aan werkzoekenden die op de arbeidmarkt
minder sterk in hun schoenen
staan. Door opdrachten uit te laten voeren of werkkrachten in te
huren bij Paswerk geven bedrijven uiting aan sociaal ondernemerschap.
Directeur Cees Boon heeft veel
waardering voor de betrokkenheid van die ondernemers:
“Elk jaar zetten we een aantal
van deze bedrijven in het zonnetje. Want het is nog niet vanzelfsprekend dat ondernemers kiezen voor personeel dat wat meer
begeleiding en inzet nodig heeft.
Gelukkig wordt die drempel
steeds lager, zeker als er over en
weer ervaring is opgedaan. De
mogelijkheden voor begeleiding

en scholing door Paswerk worden ook steeds ruimer. Het sociale en commerciële motief zie je
al vaak door elkaar spelen. Dat
is een goede ontwikkeling. Professioneel ondernemen is ook
maatschappelijk verantwoord
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is de veelzijdigheid opvallend:
“Die variatie aan typen bedrijven
geeft goed aan waarvoor de medewerkers van Paswerk allemaal
kunnen worden ingezet”.
Stichting Sportpark HBC is genomineerd omdat vijftig elftal-
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Wie wint de Paswerkprijs?
ondernemen. Door Paswerk in
te schakelen is het sociale aspect goed in te vullen”.
Nominaties
De jury van de Paswerk Prijs
kiest uit vier nominaties de winnaar.
Volgens juryvoorzitter Dick Veldmaat (Industrie Kring Haarlem)

len zich uitleven op deze ‘gewijde grond’, waar ooit de legendarische Kick Smit het goede voorbeeld gaf. In de samenwerking
met Newasco Van Houten wordt
steeds gezocht naar nieuwe
win-winsituaties. Van Houten is
een innovatieve marktpartij die
zich breed oriënteert en sterke
sociale betrokkenheid toont.

Nieuwjaarsfeest met zonnig Latijns-Amerikaanse sfeer
Heemstede - De gemeente
viert het nieuwe jaar graag met
haar inwoners.
Op maandag 4 januari is iedereen vanaf 19.30 uur van harte welkom in het raadhuis van
Heemstede. Om 20.00 uur houdt

STOMERIJ EN
WASSERIJ

burgemeester Marianne Heeremans haar nieuwjaarstoespraak. Daarna begint het feest
in de Burgerzaal en de publiekshal van het raadhuis. De band
Primavera zorgt midden in de
winter voor 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.

Gen. Cronjéstraat 115
Haarlem-Noord
Tel. 023-5256833
www.warmer-ondermode.nl
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BEZORGERS
vOOR WIJKEN
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Martin
0251-674433
www.verspreidnet.nl

De allerlekkerste
bij Nol Bertram
4 Oma’s appelflappen
met schijf goudrenet ...............................%5.50

4 Appelbeignets . ........................%5.50
Sneeuwballen
gevuld met slagroom. ....................... %1.95
10 Oliebollen
met rozijn en stukjes appel.................. %6.95
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Midden in de winternacht…
Heemstede – Op kerstavond
verzamelden inwoners van
Heemstede zich bij de dorpspomp aan de Raadhuisstraat
voor de traditionele kerstsamenzang. Het Herenorkest De
Teisterband onder leiding van
Bert Steinmann verzorgde de
muzikale ondersteuning van de
kerstliederen die uit volle borst
werden meegezongen. Om
24.00 uur speelden zij ‘Midden
in de winternacht ging de hemel

open’. Als een goede regisseur
liet op dat moment het kindje
Jezus van zich horen en daalde
de ijsregen neer op de zingende
menigte. Maar de warme sfeer
alsmede de chocolademelk van
Dam en de glühwein van de
gemeente Heemstede zorgden
ervoor dat niemand de kou voelde.
En dus bleef iedereen tot en met
het afsluitende ‘Stille nacht, Heilige nacht’.

Twintig cent voor elke
ingeleverde kerstboom
Heemstede - 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 20
eurocent. 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 parkeerterrein
- 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 (19.00
uur) begint de verbranding van
de kerstbomen. Jachthoornblazersgroep ’t Panneland zal het
geheel muzikaal opluisteren. De
vrienden van de kinderboerderij Heemstede schenken (gratis)
warme chocolademelk.
Gewonnen prijzen kunnen direct na de trekking worden afgehaald bij de brandweer 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 2010 van 18.00 tot
22.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Houders van een invalidenparkeerkaart kunnen wel op
de Vrijheidsdreef parkeren.

Juiste telefoonnummer pianist
Heemstede – In de vorige week geplaatste recensie ‘Harpiste relevatie van de avond’ is helaas een foutief telefoonnummer vermeld.
Het gaat om het nummer van pianist Loek van der Meer, die kamerconcerten organiseert. Het juiste telefoonnummer is: 023-5284495.

Postadres,
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-368671
Fax 0297-342900
Internet www.heemsteder.nl
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding/
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

INGEZONDEN

‘Strooizout niet voorhanden’

Heemstede - Voor zover ik weet krijgen alle huishoudens elk
jaar een bon voor gratis strooizout, meestal als de winter al halverwege is.
Er was vorige week bijna geen stoep schoon van sneeuw mede als
gevolg van het niet voorhanden zijn van strooizout.
Zelf had ik nog een beetje van vorig jaar maar dat is opgegaan.
Het zou een goed idee zijn als de gemeente en/of de Meerlanden
voortaan al begin december bonnen gaat verstrekken.
Wim Krijnen, Heemstede

GroenLinks wil zelf een
keer aan het roer staan
Heemstede - “Eindelijk de
kans op een nieuw college”,
aldus GroenLinks Heemstede in haar jongste Nieuwsbrief.
De partij hoopt bij de volgende
Gemeenteraadsverkiezingen
toch nu eens op een plaats in
het college. “Wij zijn er klaar
voor. We willen nu zelf wel eens
aan het roer staan.” De linkse partij vindt het jammer dat
het felle debateren aan het begin van het jaar achterwege is
gebleven. “Niemand stak meer
de nek uit.”

Ook oordeelt ze dat het besluit
om burgers niet meer in te laten spreken in de raadsvergadering, ertoe leidt dat partijen
minder te bespreken hebben.
“Dan komt het als hamerstuk op
de raadsagenda en is er feitelijk
niet meer te doen dan hameren.
Wij willen dat het anders wordt”,
aldus GroenLinks. De groene
partij kijkt zelfverzekerd naar de
komende verkiezingen en vooral de uitslag: gegokt wordt op
minstens drie, maar misschien
wel vier zetels.
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De Heemsteder Uitgevers B.V.
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EDITIE 5
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‘Mensen kunnen vaak
meer dan ze denken’
Regio – De dood van een dierbare komt vaak onverwacht. Het
kan mensen verlammen, zegt uitvaartverzorgster Ineke Smit.
Het is mijn taak te zorgen dat alles rondom de uitvaart goed
verloopt. Ik ben als het ware de regisseur. Maar ook bij een
plotseling overlijden hoef je de nabestaanden zeker niet alles
uit handen te nemen. Ik weet uit ervaring dat mensen krachten hebben, waarvan ze het bestaan niet vermoedden. Dan zie
je dat ze zelf met ideeën komen over de wijze waarop ze afscheid willen nemen. Ze weten ineens hoe ze het vorm moeten geven. Het geeft mij persoonlijk veel voldoening dat ik de
mensen in staat stel het afscheid zo te laten zijn zoals zij het
willen, wat bij hen hoort.
Over welke kwaliteiten een uitvaartbegeleider moet beschikken, heeft Smit een duidelijk
idee. “Een grote mate van empathie, inlevingsvermogen is essentieel. Het vermogen om goed
af te kunnen stemmen op andere mensen. En je moet vooral niet normeren. Want het gaat
er niet om wat ik ervan vind. Verder is organisatietalent en accuratesse vereist. Ik mag geen steken laten vallen. Het komt erop
aan dat ook de details kloppen.
Je kunt een begrafenis of crematie niet overdoen.”
De Haarlemse geeft meteen toe
dat ze haar werk zoals dat heet
vaak ‘mee naar huis neemt’. “Je
kan je gevoel niet onmiddellijk
uitschakelen. Soms heb je een
hulpverlenende rol in het geheel.
Waar daarin je eigen grens ligt is
wisselend. Bij zeer traumatische
gebeurtenissen kan ik mensen
wijzen op verdere professionele
zorg. Als ik zie dat er in een gezin behoefte is aan bijvoorbeeld
een kindertherapeut, heb ik zijn
telefoonnummer in mijn zak.”
In haar ondersteunende rol kan
Ineke Smit teruggrijpen op een
langdurige ervaring als verpleegkundige en leraar verpleegkunde. Enige tijd werkte ze
bij Uitvaartverzorger Brokking
en Bokslag, waar ze de nazorg
deed. Sinds kort heeft Smit haar
eigen uitvaartbedrijf. Ze berekent een uurtarief voor haar begeleiding.

trouwerij op verschillende locaties plaatsvinden. Zowel de vorm
als het persoonlijke contact worden tegenwoordig erg op prijs
gesteld. De kist door familieleden laten dragen, helpen met de
opbaring en de overledene wassen en aankleden. Niets moet,
maar het kan wel en geeft vaak

Afscheid wordt persoonlijker
De behoefte om een uitvaart
persoonlijker te maken is volgens haar ontstaan in de tachtiger jaren, toen de eerste Aidspatiënten hun eigen begrafenis
zelf gingen regisseren. Sindsdien is er sprake van een doorbraak. “Toch schrik ik er nog van
als ik merk dat veel mensen niet
weten dat het ook anders kan
dan een traditionele uitvaart.
Zo kan een uitvaart, net als een

veel voldoening. Vooral achteraf.
Ik geef ze het vertrouwen dat ze
het kunnen, maar hou wel goed
in de gaten waar de echte behoefte ligt.”
Smit ziet de uitvaartverzorging
als een logisch gevolg van haar
werk in de zorg. ”Ik voelde me
altijd erg betrokken bij mijn patiënten en het proces van hun
ziekte. Eigenlijk heb ik me nog
nooit zo de verpleegkundige
gevoeld die uitvaarten doet als
nu.”
De dood van een kind vormt een
apart hoofdstuk. “Het ergste wat
je als ouder kan overkomen is je
kind begraven. Het verdriet grijpt
mij erg aan. Ik ben zelf ook moeder. Toch zie je dat ook in die gevallen ouders meer kunnen dan
ze voor mogelijk hielden. Je hebt
altijd de zorg gehad voor je kindje, dus waarom niet als het over-

Uitverkocht
Heemstede - De voorstelling van Tg Dorst met de
Brönte Sisters op zaterdag
9 januari in De Luifel is uitverkocht.

leden is, vertel ik ze dan. Tijdens
het sluiten van de kist trek ik me
dan vaak terug. Het is zo’n intiem moment. Dat is niet voor
mij weggelegd, maar voor de
ouders, broertjes en zusjes.”
Kinderen zijn belangrijk
Ineke Smit benadrukt het belang
van het betrekken van jonge kinderen bij de uitvaart. ”Vroeger
hielden we ze er liever buiten.
Die wijsheid is inmiddels achterhaald. Ik geef ze, in overleg met
de ouders, liefst een belangrijke taak. Samen met mij voor de
stoet uitlopen of een stukje voorin de rouwwagen meerijden. Het
lijkt ogenschijnlijk zo klein, maar
is voor kinderen heel indrukwekkend. Het geeft ze het gevoel
dat ze nodig zijn die dag. Dat

Open Dag en
gratis topbadminton
Regio - Wie het nieuwe jaar ingaat met sportieve ambities, kan op zondag 3 januari tussen 9.30 uur en 12.30 uur
terecht bij badmintonclub Duinwijck. Dan houdt de grootste badmintonvereniging van Nederland een open dag om
belangstellenden kennis te laten maken met de snelste
racketsport ter wereld. Aansluitend is er gratis toegang tot
het Eredivisie duel van regerend landskampioen Duinwijck
tegen BC Invictus uit Waddinxveen (aanvang 14.00 uur).
De dag zal vanaf 16.30 uur voor Duinwijckers en oudDuinwijckers worden afgesloten met de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in clubhuis ‘t Duinpannetje.
Potentiële leden krijgen tijdens de open dag uitleg over de beginselen van de sport en kunnen zelf overslaan. Ook is er meer
informatie te verkrijgen over een lidmaatschap. Bij inschrijving
ontvangt ieder nieuw lid een gratis racket en gratis trainingen.
Duinwijck heeft het gehele jaar de beschikking over de eigen
badmintonhal. Potentiële seniorenleden die niet naar de open
dag kunnen komen zijn dagelijks welkom in de ochtenduren dan
wel in de avonduren. De gastvrouw of gastheer zal u van nadere
informatie voorzien en u kunt proefspelen. Potentiële jeugdleden
tot 12 jaar zijn welkom op woensdagmiddag en oudere jeugdleden op zaterdagmiddag voor informatie en een proefles.
De Duinwijckhal bevindt zich aan het Badmintonpad 1 in Haarlem, schuin tegenover de Kennemer IJsclub aan de overzijde van
de Westelijke Randweg. Rackets en shuttles zijn aanwezig.

Vissenbescherming:
Nog een lange weg te gaan
zal ze altijd bijblijven, denk ik.”
Iris van der Helm schrijft: Toen
mijn zoon overleed, wilde ik hem
helemaal niet begraven of cremeren, niets van dat alles. Ik wilde hem gewoon bij me houden.
Zelfs erover praten wilde ik niet.
Ineke gaf ons alle ruimte en liet
ons zelf het tempo bepalen. Als
er een beslissing genomen moest
worden en we waren er nog niet
aan toe, deden we het gewoon
de volgende dag. Dat hebben we
als erg fijn ervaren. Vrienden die
op de begrafenis waren vroegen
later: wie was die vrouw die de
kinderen zo mooi bij alles betrok,
een familielid of zo? Maar dat
was Ineke.
Voor meer informatie: www.inekesmituitvaartverzorging.nl of
telefonisch: 06 54661799.
Mirjam Goossens

Heemstede – De Vissenbescherming is in Heemstede gehuisvest. Zij zet zich sinds 2000
in om mensen diervriendelijker
en respectvoller met vissen om
te laten gaan. Het gaat slecht
met de vissen, zo schrijft de
Vissenbescherming in haar mededelingenblad. “Iedere dag
worden er ruim 100 miljoen
vissen op een nare manier gedood. De oceanen raken leeg
met alle kwalijke gevolgen van
dien voor dier en milieu. Uiteindelijk ook voor de mens zelf”,
aldus het blad. Toch gloort er
hoop. “We merken dat de belangstelling voor vissen in het
algemeen met sprongen vooruit gaat en dat de bereidheid om
meer met het welzijn van vissen rekening te houden groeiende is.” De Vissenbescherming
houdt zich bezig met informeren over bewustzijn, gedrag en
pijnbeleving van vissen. Zij on-

derhoudt contacten met media,
wetenschappers en politici om
het onderwerp onder de aandacht te brengen. In haar mededelingenblad is te lezen wat
de Vissenbescherming in de afgelopen tijd heeft ondernomen
om vissen te beschermen. Eerder vroeg zij bisschop De Korte
(bisdom Groningen en Leeuwarden) het propageren van vis op
vrijdag (naar katholiek gebruik
om in plaats van vlees deze dag
vis te eten) niet te propageren.
Als antwoord daarop bracht de
bisschop naar buiten voorstander te zijn van een vis- en vleesloze dag. Ondanks deze ‘opsteker’ vindt de stichting dat “er
nog een lange weg te gaan is”.
Stichting
Vissenbescherming
heeft een website: www.vissenbescherming.nl en is per post
bereikbaar via: Postbus 26, 2100
AA Heemstede.
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Strandtent werd clubhuis...

25 jaar Tennisvereniging HBC
Heemstede - Op 11 december
1985 is de oprichtingsvergadering gehouden van tennisverenging HBC. Dat is dus in december 2010 om precies te zijn 25
jaar geleden. Als het aan de tennisvereniging ligt, gaat dit heugelijke feit niet ongemerkt voorbij.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie die op 3 januari a.s. gehouden wordt, zal door een speciale officiële handeling de start
worden gemarkeerd van het jubileumjaar en aandacht worden
besteed aan de jubileumactiviteiten die het komende jaar gepland zijn.
De tennisvereniging HBC is
met 150 leden begonnen op 6
kunstgras banen met verlichting. De gemeente Heemstede heeft medewerking verleend
bij het aanleggen van deze banen op de voormalige ligweide van het Zwembad Groenendaal aan de Sportparklaan. Na
twee jaar gespeeld te hebben
zonder een geschikte kleedaccommodatie werd toestemming
verleend voor het tijdelijk plaatsen van een door de tennisvereniging aangekochte strandtent. Deze strandtent fungeerde als kantine en kleedruimte. In
1988 is door veel zelfwerkzaam-

heid van de leden van de tennisvereniging de strandtent vervangen door een schitterend clubhuis. In 2007 is het park gerenoveerd en uitgebreid met een 7e
baan en het clubhuis weer aangepast aan de eisen van deze
tijd en het voortdurende groeiend aantal leden. Dat de tennisvereniging in een behoefte voorziet, blijkt uit het huidige aantal
leden van totaal 800, waarvan
280 enthousiaste jeugdleden
die het tennisspel onder de knie
proberen te krijgen.
De jubileumcommissie van de
tennisvereniging is al gedurende een half jaar druk bezig met
het maken van een aantrekkelijk feestprogramma voor het
komende jubileumjaar. Naast
het sportieve (tennis) aspect zal
er gedurende het hele jaar ook
aandacht zijn voor andere gezellige activiteiten op het tennispark.
Het eerste weekend in maart
staat een groot openingstoernooi gepland voor alle leden van
de club van jong tot oud. Voor
de jeugd zal er in september een
speciaal feestweekend worden
georganiseerd met een overnachting op en rond het tennispark. Op 25 september wordt er
een groot feest georganiseerd

voor de senior- en dagleden van
de tennisvereniging.
Als afsluiting van het jubileumjaar wordt op zaterdag 11 december, de oprichtingsdatum
van de tennisvereniging, een
receptie gehouden.
Naast de genoemde activiteiten
zal er ook gedurende het gehele jaar de mogelijkheid geboden
worden om speciaal vervaardigde jubileumartikelen aan te
schaffen. Dit alles bedrukt met
een voor het jubileumjaar ontwikkeld clublogo. Om dit geheel
aan activiteiten ook financieel
mogelijk te maken is er een club
van 25 opgericht. Door het storten van 25 euro wordt men lid
van de club van 25 en zo sponsor van een aantal jubileumactiviteiten.
Behalve genoemde jubileumactiviteiten zullen ook alle andere jaarlijkse toernooien, zoals de
clubkampioenschappen in juni
en het parktoernooi in september gewoon plaatsvinden. En
het jaarlijkse HBC-Open, waar
ook door leden van andere tennisverenigingen aan deelgenomen kan worden, zal in augustus normaal doorgaan.
2010 zal een druk maar vooral
ook gezellig jubileumjaar worden bij tennisvereniging HBC.

Eerlijke mensen, ze bestaan nog

700 Euro in geldboom!
Heemstede - Op dinsdag 10
november jl. zagen passanten op de Binnenweg een aantal figuren bij de geldautomaat
van de Rabobank. Ze gedroegen zich verdacht en dus namen
ze contact op met de politie. Die
kon een aantal ‘skimmers’ aanhouden. De ‘figuren’ bleken een
groot aantal gekopieerde passen en een fors geldbedrag in
hun bezit te hebben. Maar niet
al het gestolen geld hadden ze
bij zich. Blijkt...! Woensdagochtend 11 november keek Max
Wenzel (13) uit Heemstede uit
zijn slaapkamerraam en zag op
de heg van de buren een groot
aantal briefjes van 50,- euro liggen. Hij verzamelde alle brief-

jes. In totaal haalde hij bijna
700,- euro uit de ‘geldboom’. In
de avond, na overleg met zijn
moeder, zijn ze samen naar het
politiebureau gegaan om aangifte van de gevonden schat te
doen. Op de vraag aan Max of
hij heeft getwijfeld om het geld
terug te brengen, reageerde hij
spontaan: “Heel even misschien,
maar ik wil graag advocaat worden, dus terugbrengen van zoveel geld was voor mij vanzelfsprekend.”
Max werd voor zijn eerlijke daad
beloond door Arthur Stricker
van de Politie Kennemerland en
Anja Vogelzang, teamleider van
het kantoor van de Rabobank in
Heemstede.

bruggen, overzien´ toont alle veelzijdigheden van Bart Jonker als kunstenaar: met name als
schrijver, dichter en fotograaf.
Zijn gevoel voor observatie en
oog voor detail in de brede zin

des woords kenmerkt zich duidelijk in al zijn creatieve expressie. Zijn grote voorliefde en passie voor Italië en Portugal (Lissabon en Madeira), keren regelmatig terug als thema in zijn werk,
zoals deze expositie laat zien.

Visuele poëzie, expositie Bart Jonker
Heemstede - Van 8 januari tot
en met 5 mei 2010 zal Heemstedenaar Bart Jonker exposeren
in de Keizerskroon van de Fablo tennishal in Haarlem met zijn
poëzie getroffen in foto´s. Deze expositie met ´visuele poëzie´ draagt de naam ´Overwegen, overbruggen, overzien´.
Bart Jonker werd geboren te
Amsterdam in 1969 en is vooral
bekend als schrijver en dichter.

Agressief groepje
Heemstede – Een 16-jarige
jongen uit Heemstede is zondag
27 december gewond geraakt
aan zijn hoofd. De jongen fietste
op de Kleine Houtweg in Haarlem omstreeks half vijf ‘s ochtends toen hij werd aangesproken door een groep jongeren. Zonder duidelijke aanleiding sloeg een van hen met
vermoedelijk een fietsslot tegen
zijn achterhoofd. Het slachtoffer
moest de wond in het ziekenhuis laten behandelen. De politie
is meteen op zoek gegaan naar
het groepje in de directe omgeving, zonder resultaat. De zaak is
in onderzoek.

Zijn gedichten verschenen voor
het eerst in de jaren negentig in
de verzamelbundels `Verborgen
dichters in Heemstede´, uitgegeven door de Openbare bibliotheek van Heemstede.
In 2002 verscheen zijn bundel
´Onvoltooid verlangen´, gevolgd
door de bundel ´Ontgrenzing´ in
2008.
Hij publiceert regelmatig in de
lokale krant ´de Heemsteder´, in
de door hem opgerichte rubriek
´Dichtstorten´: een open podium
voor dichters. Hiermee hoopt

hij de liefde voor poëzie bij het
grote publiek te stimuleren. Hij
neemt regelmatig deel aan gelegenheidspublicaties, zoals bijvoorbeeld `de Haarlemse Dichtlijn`. Hij schuwt evenmin een kritische kijk op de maatschappij
en steekt zijn scherpe pen niet
onder stoelen of banken, zoals
blijkt uit het sonnet `de patient´
en het gedicht ´Afghanistan`,
beide gepubliceerd op de website ´Wat U Zegt` van dagblad ´de
Telegraaf´ (www.wuz.nl).
De expositie ´Overwegen, over-

Het adres van de Fablo tennishal is: Marcelisvaartpad 11 te
Haarlem
(Ramplaankwartier),
tel.nr. 023-5100537 en is de gehele week geopend van 8.00 tot
22.00 uur.

Alleen
Alleen
roeit in neerwaartse stroom
steeds verder heen
Door dit weerbarstig water
bitter en koud
hoopt hij later
te worden verlost
van eeuwig enkelvoud
Foto (Breil sur Roya, Frankrijk).
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Nieuwjaarsconcert en prijsuitreiking
Minerva-cultuurprijs
Heemstede - Elk jaar wordt
door de Heemsteedse Kunstkring het nieuwe jaar ingeluid
met een feestelijk nieuwjaarsconcert in de Oude Kerk aan het
Wilhelminaplein te Heemstede.
Op zondagmiddag 10 januari om
14.00 uur wordt een concert ge-

geven door twee jonge getalenteerde musici: de 15-jarige
Ella van Poucke en haar 17-jarige broer Nicolas van Poucke.
Beiden hebben een eerste prijs
in de nationale finale van het
Prinses Christina Concours gewonnen: Nicolas in 2006 en
Ella in 2008.
Het concert zal worden geopend
met 3 Fantasiestucke op.73 en
het Adagio en Allegro op. 70
voor cello en piano van Robert
Schumann.
Daarna zal Nicolas soleren met
de Variaties op een thema van
Paganini opus 35, boek I. van
Johannes Brahms. Vervolgens
zullen Ella en Nicolas het concert afsluiten met Traumerei en
Abendlied van Schumann en
Lied Ohne Worte op. 109 van
Felix Mendelssohn.
Direct na het concert zal de Minerva-cultuurprijs 2009 worden uitgereikt aan Cees Thissen,
componist, dirigent en organisator van o.m. de muziekprojecten
‘Pablo Neruda’.

Voorafgaand aan het concert is
de kerk al open vanaf 13.30 uur.
Het concert zal ca. een uur duren. Na het concert en de prijsuitreiking wordt in de Pauwehof (naast de Oude Kerk) het
glas geheven op het nieuwe jaar.
Voor leden van de Heemsteedse
Kunstkring is het concert gratis.
Voor niet-leden is de entree 10
euro (incl. nieuwjaarsdrankje).

Muziektheater

La Pat: Erinnerung
Heemstede - Als La Pat overweldigde Patty Trossèl begin
jaren negentig de Nederlandse
podia met haar prachtige composities, uitzonderlijke stembereik en bijzondere verschijning. Zij bewandelt sindsdien
haar weg eigenzinnig, authentiek, gepassioneerd en onvoorspelbaar.
La Pat brengt, bijna twintig jaar
na haar debuut, een voorstelling gefundeerd op haar cd
‘Erinnerung’. Veelal Duitstalig en grotendeels gebaseerd
op gedichten van Rainer Maria Rilke. Dat repertoire staat
centraal in deze voorstelling,
aangevuld met oud en nieuw
werk. Het extravagante van
haar eerste cd ‘Eine Frau fur

die Liebe’ heeft plaatsgemaakt
voor een intensiteit en intimiteit waarbij Rilke’s teksten op
haar lijf geschreven lijken en
je zonder opsmuk feilloos raken. Patty begeleidt zichzelf op
de piano en wordt bijgestaan
door violist Ton Trossèl en een
gastzangeres. Info: www.lapat.
nl en www.theaterdeluifel.nl
Wanneer
Vrijdag 8 januari is deze voorstelling te zien in Theater de
Luifel, Herenweg 96 in Heemstede. Aanvang: 20.15 uur.
Kaartverkoop van maandag t/
m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur
en 45 minuten voor aanvang.
Telefonisch reserveren via
theaterlijn: (023) 548 38 38.

Kerkdiensten
PKN

Muziek op schoot
nu ook in Heemstede
Heemstede – Muziekcentrum
Zuid-Kennemerland start in
januari 2010 met de cursus
Muziek op Schoot in Heemstede. Op jonge leeftijd starten met
muziek maken en luisteren, kan
een belangrijke ondersteuning
zijn in het ontwikkelingsproces
van jonge kinderen. Om die re-

den is deze cursus al jarenlang
een succes in Haarlem. En gaat
daarom bij voldoende belangstelling in januari (startdatum 18
januari) ook in Heemstede van
start.
Voor meer informatie en aanmelden kun je kijken op www.
mzk.nl/muziekopschoot.

Veteranencafé Heemstede
Heemstede - Op dinsdag 5
januari wordt het eerste Veteranencafé gehouden van 2010.
Dat vindt plaats vanaf 16.00 uur
in De Eerste Aanleg, op de hoek
van de Kerklaan en Raadhuisstraat.
Sinds 3 september 2007 is in
Heemstede een veteranencafé geopend. De Eerste Aanleg is gebouwd in 1894 als aan-

legplaats voor de trekschuiten
met zand en bleekgoed. Eigenaar Kees Heger en zijn medewerkers doen er alles aan om de
veteranen zo gastvrij mogelijk te
ontvangen.
Bent u oorlogsveteraan en
woont u in Heemstede of omgeving, dan bent u van harte welkom.

Heemstede – Op Oudjaarsdag, donderdag 31 december,
houdt de Protestantse Gemeente (PKN) een dienst met ds. Molendijk. Deze gaat van start om
19.30 uur en vindt plaats in de
Oude Kerk op het Wilhelminaplein. In de Pinksterkerk is geen
dienst. Op zondag 3 januari is er
in de Oude Kerk om 10.00 uur
dienst met ds. Arie Molendijk.
(Kinder Anders-dienst, Spiegeltent en Reflection; met crèche).
In Kennemerduin vindt om 10.30
uur een dienst plaats met Henk
Koetsier. Geen dienst in de Pinksterkerk.

Diensten
Oud & Nieuw

Heemstede – Op Oudjaarsdag,
donderdag 31 december, vindt in
de Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein een Oudejaarsviering plaats. Deze begint om
19.00 uur. Ook op 1 januari is er
dienst. Om 9.00 uur kunt u aanwezig zijn bij een eucharistieviering. Om 10.30 uur is er weer
één, dan met samenzang.
In de Bavokerk aan de Herenweg zijn er ook diensten op Oudjaarsdag en Nieuwjaarsdag. De
Oudjaarsviering is 31 december
om 19.00 uur. Een woordcommunieviering met P. Visser en medewerking van Harmonie St. Michael. Op 1 januari wordt om
10.00 uur een woordcommunieviering gehouden met P. Visser.
Tevens samenzang.

La Pat (Patty Trossel), foto: Mirjam van der Linden.

Kleurige expositie in Bosbeek
Heemstede - Vanaf 8 januari
tot en met 25 februari exposeren
Coby Schonenberg en Joke Lotterman in zorgcentrum Bosbeek
aan de Glipper Dreef 209 met
gevarieerd werk. De expositie is
dagelijks te bezichtigen van 9.00
uur tot 19.00 uur aan de Glipper
Dreef 209 te Heemstede.
Coby schildert met acryl en gemengde technieken. Zij laat zich
inspireren door kleur, vorm en

gevoel. Haar kleurrijke werk is
abstract en soms figuratief.
Joke heeft zich, na een aantal jaren aquarel, bekwaamd in
het acrylschilderen. Ze laat zich
inspireren door foto’s en kleuren die in de natuur voorkomen. Haar schilderijen bestaan
uit tientallen lagen verf aangevuld met zand, steentjes of ander materiaal. Beiden zijn verbonden aan studio’A in Haarlem
en exposeren regelmatig.

‘Tulpen in het veld’ van Coby Schonenberg
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Expositie ‘Los Zand’
Bennebroek - In januari 2010
gaat de schildersgroep SALZ
werk exposeren in het voormalige gemeentehuis van Bennebroek. De expositie zal worden verzorgd door de Stichting
Tentoonstellingen Bennebroek.
SALZ staat voor ‘Schildersatelier Los Zand’ en bestaat uit
vijf enthousiaste kunstschilders
uit Bennebroek en Heemstede. Ad Wilmont uit Heemstede
richtte de stichting op in maart
2006. De eerste schilderlocatie
van de groep was de Meelmolen in Heemstede. Sinds februari
2008 schildert de groep in Lisse,
waar elke woensdagmiddag samen geschilderd wordt. Helaas
is de oprichter van de groep,
Ad Wilmont, in juli 2009 overleden. De Bennebroekers zijn: Jan
Francies Boelen, Annemiek Loof
en Harry de Vries en in Heemstede woonachtig zijn Saskia
van Doesburg en Ted Kroft. De
schilders van Los Zand maken

acryl- en olieverfschilderijen en
hun werk is zeer divers, figuratief en abstract. Er zullen ook
enkele driedimensionale objecten in steen van Saskia van
Doesburg en enkele modellen in
maquettevorm van Jan Francies
Boelen tentoongesteld worden.
Tevens zullen er ook de laatste
schilderijen van Ad Wilmont te
zien zijn.
Deze eerste expositie van Los
Zand zal op donderdagavond 7
januari 2010 om 20.00 uur worden geopend door Walter Mathijssen uit Bennebroek. Belangstellenden zijn van harte welkom
op deze avond.
De expositie is vervolgens te bezichtigen van vrijdag 8 januari t/
m dinsdag 2 februari, op werkdagen, alle ochtenden van 8.30 12.30 uur en op woensdagmiddag van 13.30 - 17.00 uur. Het
adres is: Bennebroekerlaan 5 te
Bennebroek.

Kinderdisco ‘Winterwonderland’
Heemstede - Het is weer tijd
voor de Winterwonderlandkinderdisco! Dansen, rennen,
snoepjes, limo en de leukste
liedjes van het moment. Ouders mogen in het begin van de
avond even mee naar binnen,
maar daarna: eruit!. Zij kunnen
intussen in de Luifel aan de bar
wat drinken en praten of even
naar huis.Alle bezoekertjes krijgen een kaartje. Hiermee kunnen zij twee keer een bekertje

limonade halen en 1 keer een
zakje snoep. Op dit kaartje komt
ook het thuis-telefoonnummer
en hun naam te staan, mocht
er wat zijn dan kunnen wij het
thuisfront altijd bereiken.
Deze kinderdisco (6-10 jaar) is
op zaterdag 9 januari van 19.0021.00 uur in de jongeren ruimte
Plexat bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede. Entree:
2,- euro (inclusief limonade en
1x zakje snoep).
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Film voor volwassenen
De ﬁlm Mama Mia gaat over een vrouw die aan
de vooravond van haar huwelijk op zoek gaat
naar haar vader.
Datum: maandag 25 januari.
Voor deze ﬁlm geldt:
Locatie: Zorgcentrum Meerleven, Witte de Withlaan 1 te Bennebroek.
Aanvang: 14.45 uur, zaal open 14.30 uur.
Kosten: volwassenen 4,- euro, kinderen 1.- euro
p.p. incl. consumptie.
Aanmelden: 5845300.
Cursussen
Mobiel bellen op donderdag 14, 21 en
28 januari
Studenten van het Nova College geven de cursus. Locatie: voormalige gemeentehuis
Kosten: 10,- euro excl. Kofﬁe/thee.

Zoveel te beleven in Viëtnam

Bennebroek – Culturele Kring
Bennebroek organiseert dinsdag 12 januari een dia-presentatie over Viëtnam. De avond begint om 20.00 uur (zaal open om
19.30 uur), vindt plaats in Het
Trefpunt aan het Akonietenplein
en kost voor niet-leden 5 euro.
De Viëtnamezen zijn een vriendelijk, hard werkend en leergierig volk. Een inwoneraantal van
84 miljoen, waarvan 50% niet ouder is dan 33 jaar – de naoorlogse babyboomers. Hun geschiedenis bevat invloeden uit China, Frankrijk en India. Veel daarvan is tot op heden terug te vinden. Prachtige steden zoals Hanoi, Ho Chi Minh Stad (Saigon),
Hoi An en Hué herbergen deze
invloeden en geschiedenis. My
Son en Nha Trang zijn het ook
waard om aandacht te krijgen.

Vooral de Viëtnamezen zelf laten een indrukwekkende indruk
achter op elke reiziger die dit
volk leert kennen, en die openstaat voor hun cultuur religie en
hun ijver, om samen het land
weer op te bouwen en de oorlogen achter zich te laten. Ook
de natuur doet mee met diezelfde veerkracht van opnieuw beginnen, na de vreselijke vernietiging van de jaren zestig en zeventig in de vorige eeuw. Je blijft
genieten van de prachtige Nationale Parken met regenwoud,
zeldzame planten en dieren,
karstbergen die uit zee oprijzen,
witte zandstranden en vissersbaaien. In het noordelijk berggebied leven kleurrijke cultuurvolkeren met hun eigen leefwijze, taal en gebruiken. Er is zoveel te beleven in Viëtnam…..

“ ...en bevalt Bloemendaal?”

Burgemeester Ruud Nederveen
in Trefpuntcafé
Bennebroek - Op vrijdag 8 januari - het Trefpuntcafé bestaat
dan 10 jaar - spreekt Ruud Nederveen, burgemeester van
Bloemendaal, in het Trefpuntcafé Bennebroek. In juli 2009
verliet hij de Amsterdamse gemeenteraad voor het burgemeesterschap in Bloemendaal.
Hij was op dat moment ook
directeur van het DOD, brancheorganisatie voor de dans. Deze
mix van kunst en politiek vindt u
terug in zijn studie en loopbaan.

Dichtstorten
Dichtstorten is een open
podium voor dichttalent.
Wilt u ook een eigen gedicht in de Heemsteder
publiceren, dan kunt u dit
e-mailen naar dichtstorten@yahoo.com.
Per
post kan ook: de Heemsteder, Visserstraat 10,
1431 GJ Aalsmeer.

Het goud is verdronken:
de banken zijn
in reddingsboeien
geslagen
blijf echter dromen
van die blauwe horizon
waar bloemen bloeien
kijk door het glas heen:
en zie een gouden jaar komen
Prettige feestdagen
en een ‘gouden’ 2010!
Bart Jonker

“…en bevalt Bloemendaal?” Aan
de hand van deze vraag zal Nederveen vertellen wat hem inspireert en beweegt. U bent 8
januari vanaf 20.00 uur welkom
in het Trefpuntcafé. Om 20.30
uur start het gesprek met Nederveen. Het Trefpuntcafé kunt
u vinden aan het Akonietenplein
in Bennebroek.
Op www.trefpuntcafe.nl kunt u
alvast wat meer lezen over de
spreker van de avond.

Seniorennieuws Bennebroek
Aanmelden: 5845300.

Aanmelden bij locatie Bennebroek: 5845300

Fotobewerking op donderdag 14, 21 en
28 januari
Studenten van de mediaopleiding van het Nova
College leren u hoe u op de computer uw foto’s
kunt verbeteren.
Locatie Nova College, Zijlweg 203, Haarlem
Kosten: 10,- euro excl. kofﬁe/thee.
Aanmelden: 5845300.

Blijf in beweging!
Duinwandeling van 1 uur: maandag 4 januari
om 10.00 uur vanaf ingang ’t Panneland.

Kofﬁe Plus-ochtend.
De duinen, onze achtertuin
Bert Roebert wil zijn kennis over de Amsterdamse Waterleidingduinen met u delen op dinsdag 12 januari om 10.30 uur.
Locatie: het voormalige gemeentehuis
Kosten: 3,- euro incl. kofﬁe/thee.
Aanmelden: 5845300.
Winkelen
Iedere vierde vrijdag van de maand van 14.00
tot 16.00 uur
De bus van Welzijn Bloemendaal haalt u rond
14.00 uur op en brengt u naar een gezellig winkelcentrum in de omgeving. Om 16.00 uur wordt
u weer thuisgebracht. Begeleiding kunt u zo nodig bij ons aanvragen.
Kosten: 5,- euro p.p.

Nordic Walking in de duinen. Op dinsdag 5
januari en iedere zaterdag. Start om 10.00 uur
vanaf ingang ’t Panneland
Winterwandeling van ca. 7 km: woensdag 27
januari om 10.00 uur vanaf locatie Bennebroek.
Voor deze activiteiten behoeft u zich niet aan
te melden.
Meer Bewegen voor Ouderen
Iedere maandagmorgen in het Medisch Centrum
van de Geestgronden. Om 9.00 uur en om 11.00
uur is er conditietraining. Om 10.00 uur is er
een rustiger uur. Informatie en aanmelding bij
locatie Bennebroek.
Beperkte openingstijden
Van maandag 28 t/m donderdag 31 december is
het kantoor van Welzijn Bloemendaal geopend
van 9.00 tot 11.00 uur. Houdt u daar rekening
mee met het aanvragen van vervoer.
Het WMO loket is open op 28 december open
van 9.00-12.00 uur.
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Genieten van Christmas Carols
in Kinheim

Inzicht in je kwaliteiten!

Cursus Persoonlijke effectiviteit

Heemstede - Persoonlijke effectiviteit heeft te maken met
de overeenstemming tussen de
binnen- en buitenkant van jezelf. Je kunt het ook omschrijven
als: goed in je vel zitten. Effectief ben je als eigen keuzes gemaakt durven te worden. Zelfstandige keuzes, die niet ongunstig beïnvloed worden door gevoelens van stress, angst, door
ideeën over ‘hoe dingen horen’ of ‘wat anderen verwachten’. Wanneer je je vrij voelt om
te handelen naar eigen inzicht,
wordt de effectiviteit van handelen verhoogd. Je staat dan meer
voor wat je doet!
Persoonlijke effectiviteit kan op
veel en verschillende manieren

Heemstede - In de centrale hal
van Serviceflat Kinheim speelde het Notus Trio een uur lang
traditionele Christmas Carols.
De bewoners genoten vanaf de
begane grond en vanaf diverse
balustrades van deze welkome
bijdrage aan de kerstsfeer.
Het Notus Trio bestaat uit drie
dames die op fluit, fagot en althobo spelen.
Het Notus Trio speelt
Christmas Carols.

Eten met de VVD voor 100 euro
Heemstede - Op dinsdag 5
januari 2010 biedt de VVD
Heemstede de gelegenheid tijdens een sponsordiner persoonlijk van gedachten te wisselen met het prominente VVD lid
de heer Frank de Grave. Ook zijn
echtgenote Dorienke de GraveVerkerk (namens de VVD lid van
Provinciale Staten van NoordHolland) en Pieter van de Stadt
(wethouder en lijsttrekker voor
de VVD Heemstede en hoofdbestuurslid van de VVD) zijn ook
aanwezig.
De heer De Grave was namens

de VVD wethouder in Amsterdam en Minister van Defensie. Nu is de heer De Grave bestuursvoorzitter van Artis.
Het diner wordt georganiseerd
bij de VVD voorzitter thuis (aanvang ca. 19.30 uur) en de opbrengsten van dit sponsordiner
komen geheel ten goede aan de
komende Gemeenteraadscampagne van de VVD Heemstede.
Voor deelname wordt een bedrag van 100 euro of meer gevraagd. Er zijn slechts tien plaatsen beschikbaar dus meld u snel

Sensoor Haarlem ook tijdens
jaarwisseling bereikbaar
Regio - Telefonische hulpdienst
Sensoor Haarlem is ook de jaarwisseling bereikbaar. In tegenstelling tot veel andere organisaties zijn de vrijwilligers van Sensoor zijn ook tijdens de feestdagen telefonisch bereikbaar
voor iedereen die juist dan een
steuntje in de rug nodig heeft.
Mensen die bijvoorbeeld even
willen praten over hun zorgen,
eenzaamheid, of verdriet. Bellen met Sensoor kan anoniem
en vertrouwelijk.
Sensoor Haarlem is werkzaam
in de regio’s Zuid- en Midden-

aan bij de voorzitter via sander.
kranenburg@hotmail.com.

Kennemerland en Haarlemmermeer. Vorig jaar voerden de vrijwilligers ruim 9100 gesprekken.
Het telefoonnummer van Sensoor Haarlem is 023 - 5 471 471.
Dat nummer kan 7 dagen per
week, 24 uur per dag worden
gebeld. De hulpdienst is ook bereikbaar via het landelijke nummer 0900 – 0767 (5 cent per minuut). Het is ook mogelijk om te
chatten met een vrijwilliger van
Sensoor. Dat kan via www.sensoor.nl.
Meer informatie over Sensoor
Haarlem is te vinden op www.
sensoor.nl/haarlem

Baldadige kennis
Heemstede - Bij een bewoonster
van een flat aan de Brabantlaan
is vorige week woensdag een
ruit vernield. Volgens de vrouw
had een kennis van haar dit gedaan. Toen agenten bij de woning
kwamen was de man weg maar
toen hij korte later terug kwam
kon hij wel worden aangehouden.
Het gaat om een 38-jarige Haarlemmer. De man is meegenomen
naar het bureau en ingesloten.
De politie maakt proces-verbaal
opgemaakt.

worden vergroot. Eén van die
manieren is het doen van opdrachten in het kader van creatieve coaching. Door creatieve
coaching maak je gebruik van
eigen, reeds aanwezige, vermogens. Verstand en gevoel, creativiteit en verbeelding worden
aangesproken. Zo kom je bij
diepere lagen van jezelf.
Door de thema’s die aan bod
komen krijg je meer inzicht in
kwaliteiten, maar ook in valkuilen en patronen. De cursus Persoonlijke Effectiviteit van 5 lessen wordt gegeven door Ellis
Middelhuis bij Casca in de Luifel, Herenweg 96, Heemstede en
start op maandag 18 januari van
20.30 tot 22.30 uur.

Bizar
De decembermaand is altijd een tijd voor reflectie. Wie is ons ontvallen? Wij leven nog, dus….Twee namen komen onmiddellijk boven. Ten eerste natuurlijk The King of Pop Himself en Tijgertje, onze
poes. Op het eerste gezicht hebben beiden weinig gemeen.
Toen we op 25 juni op CNN de eerste berichten doorkregen dat
Michael Jackson naar het ziekenhuis was gebracht en wellicht al
dood was, verbaasde het me niks. Dat was gek eigenlijk, want iemand die net vijftig was geworden valt niet zomaar om. Maar ook
dacht ik aan dat moment bijna dertig jaar geleden. We zaten in de
auto in een sneeuwstorm op weg naar huis (het was in Canada).
De autoradio meldde dat John Lennon in New York was neergeschoten, hij was op slag dood. We waren geschokt, maar dat Lennon de AOW leeftijd niet zou halen verraste niet. Net als Michael.
Het bizarre ligt in het feit dat John Lennon niets met geweld had,
niets met wapens. Integendeel, hij was het boegbeeld van wereldvrede en Give Peace a Chance. Hij leefde zijn laatste jaren onder
de invloed van de freaky avant-garde kunstenares Yoko Ono. Net
als Lennon was Michael Jackson nog volop in leven. Hij stond aan
de vooravond van een groot aangekondigde concerttour. Dat deze
desperate comebacktour niet doorgaat, lijkt evenzeer bij zijn leven
te horen. Maar waarom werd hij niet oud? Hij had weliswaar een
zieke neus, terminaal zelfs, maar de rest van zijn lichaam was toch
niet in ontbindende staat, dachten wij.
Net zoals in 1980 speelden de radiostations dagenlang de muziek
van de overleden muzikant. En hetzelfde gevoel bekroop je weer,
dat we een zeldzaam talent voor altijd hadden verloren, twee iconen. Beiden hadden een bizarre verslaving wellicht. John Lennon
was in de ban van een dominante excentrieke vrouw en Michael
Jackson, bezeten door de plastische chirurgie.
Poes Tijgertje daarentegen was verre van excentriek en bezat geen enkel
bijzonder talent. Ze was
al veertieneneenhalf jaar
oud, praktisch een bejaarde. Tijgertje was vanaf haar
jeugd al een zondagspoes,
leuk om te zien, populair in de hele buurt, haar
zat alles mee. Zeg maar,
de Chantal Jansen onder
de katten. Nooit ziek ook.
Maar ook Chantal heeft uiteindelijk een houdbaarheidsdatum. In
tegenstelling tot veel andere huisdieren stierf ze een natuurlijke
dood, in de armen van haar baasje. De poes die als zondagskind
door het leven was gegaan, blies haar laatste adem zonder medisch ingrijpen. We begroeven haar in de stromende regen achterin de tuin onder een boom, op de plek waar ze was geboren.
Het bizarre kwam pas twee weken later. Toen op 5 december in
het sinterklaasgedicht werd verwezen naar de tuin. Mijn surprise
en bijbehorend cadeau moest ik persoonlijk opgraven in de tuin.
Schep en paraplu werden bijgeleverd. Tja, dat is dus de bizarre
humor van onze familie. Als het dierbaarste dat je in een jaar kan
verliezen de kat is, is dat best even slikken. Maar is alles weer even
in perspectief gezet.
Mirjam Goossens
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Heemstede – Inmiddels is het weer weggedooid, maar wat
hebben we een sneeuw gehad in de dagen voor (en met)
Kerst. Corrien Visser uit Heemstede legde het sneeuwlandschap prachtig vast op beeld. Zij toog met camera
naar de Waterleidingduinen.

Meditatief tekenen
Heemstede – Tony Rekelhoff
verzorgt de cursus meditatief
tekenen en schilderen. Dit gebeurt bij Casca de Luifel. Er zijn
nog enkele plaatsen vrij. Op
dinsdagavond 5 januari gaat
de cursus van start. Informatie
en opgeven via www.casca.nl
of via 023-5483828. Op vrijdagavond 8 januari organiseert Tony ‘Waarnemingen d.m.v. mediumschap en psychometrie’.
Aan belangstellenden die deze
avond willen bijwonen wordt
gevraagd een voorwerp of foto mee te nemen (evt. van een
overleden persoon). Er is ook
de mogelijkheid iets van en
voor jezelf neer te leggen.

Nieuwjaarswensen...

Liever handdruk dan zoenen
Regio - Bijna alle Nederlanders
(96%) sturen hun nieuwjaarswens per post. Het versturen van
een nieuwjaarswens per e-mail
(39%) of via sociale netwerksites
zoals Hyves (21%) is beduidend
minder populair. Dit blijkt uit een
recente peiling van TNT Post onder ruim 500 Nederlanders om te
achterhalen hoe Nederlanders
elkaar een gelukkig Nieuwjaar
wensen. De meeste nieuwjaarskaarten (90%) worden gestuurd
naar familie, gevolgd door vrienden (83%), kennissen (65%), collega’s (35%) en partners (10%).
En desgevraagd naar wie absoluut geen kaart wordt gestuurd,
geeft 10 procent van de ondervraagden aan: de werkgever in
de persoon van de baas.

Gezondheid en geluk zijn de
populairste thema’s voor een
nieuwjaarskaart. Ook opvallend
in het onderzoek is dat het bezoeken van familie op Nieuwjaarsdag ruim een derde van de
ondervraagden tegenstaat, dat
pakweg 10% een hekel heeft
aan de kater en dat eenzelfde
aantal niet blij is met het feit dat
de winkels dicht zijn op Nieuwjaarsdag. Daar tegenover staat
dat hoe ouder men is, hoe vaker
men geniet van alles rondom de
Nieuwjaarsviering.
Collega’s omhelzen
De meeste Nieuwjaarswensen
worden neutraal overgebracht
door een handdruk (47%) of alleen verbaal (10%). Drie op de

tien Nederlanders gaan een
stuk amicaler met elkaar om en
geven drie zoenen of zelfs een
omhelzing bij het overbrengen
van de Nieuwjaarswens aan
collega’s. Vrouwen willen vaker
gezoend worden door hun collega’s dan mannen. De Mexicaanse griep speelt hierbij geen
rol. Ruim drie kwart (77%) van
de Nederlanders geeft aan hier
niet bij stil te staan als zij anderen een gelukkig Nieuwjaar
wensen.
Mannen: liever niet zoenen
Ook uit het verjaardagsonderzoek dat afgelopen juli door
TNT Post werd uitgevoerd, bleek
dat zoenen op het werk, vooral bij mannen, niet erg populair

is. Het overgrote deel van de bevolking werd ook in dit onderzoek het liefst met een handdruk
gefeliciteerd. Nog wat wetenswaardigheden en feiten: Wanneer Nieuwjaarswensen via sociale media zoals Facebook of Hyves worden gestuurd, is dit vooral naar vrienden (88%) en kennissen (71%). De helft van Nederland vindt Driekoningen (6
januari) de uiterste datum waarop het gepast is om Nieuwjaarskaarten te ontvangen. Mannen
bewaren vaker hun ontvangen
Nieuwjaarskaarten dan vrouwen.
Vrouwen bewaren vaker Nieuwjaarskaarten met een zelfgeschreven boodschap. De meeste Nederlanders doen het rustig
aan op Nieuwjaarsdag en brengen de dag met familie, partner
en/of vrienden door (56%).
Tot slot: Het favoriete gespreksonderwerp tijdens de Nieuwjaarsborrel zijn de plannen voor
2010.

De avond is van 20.00 tot 22.00
uur. Deur open vanaf 19.45 uur.
Locatie: Dr JR Thorbeckelaan
45, Heemstede. Vergoeding op
vrijwillige basis
Er is ruimte voor twaalf personen dus opgeven is noodzakelijk.
Ook op zaterdag 9 en donderdag 14 januari zijn er activiteiten. Op 9 januari is dat een
inspiratiewandeling met Els
Cramwinckel en Tony Rekelhoff door de duinen. Op donderdag 14 januari een workshop avond ‘I-Tjing presentatie en mini consult door Astrid
Zoutenbier’ Alle info op: www.
manthar.nl

Zelf maken
Vetbolletjes en
pindaslingers
Heemstede - Het is weer koud
buiten en dan kunnen de vogels
moeilijker eten vinden. Daarom
voeren we ze in de winter vaak
een beetje bij met lekkere vetbolletjes en pindaslingers.
Op woensdag 6 januari gaan de
kinderen bij de Woensdagmiddagclub pinda’s rijgen en vetbolletjes met vogelzaadjes maken. De woensdagmiddagclub is
elke woensdag van 13.30-15.15
uur bij Casca in activiteitencentrum de Molenwerf, Molenwerfslaan 11, Heemstede.
De woensdagmiddagclub kost
per keer: 3,50 euro, een kaart
voor 10x kost 30,00 euro.
Graag de kinderen van tevoren
aanmelden.
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Kerstboomverbranding
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.

schenken (gratis) warme chocolademelk.
Gewonnen prijzen kunnen direct na de
trekking worden afgehaald bij de brandweer 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 2010 van 18.00 tot
22.00 uur afgesloten voor autoverkeer. Houders
van een invalidenparkeerkaart kunnen wel op
de Vrijheidsdreef parkeren.

H E E M S T E D E
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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 nieuwjaarstoespraak. 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!

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 parkeerterrein
- 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 kinderboerderij Heemstede

HeemstedeMail
HeemstedeMail is de gratis berichtenservice van de gemeente. Word abonnee
via www.heemstede.nl en ontvang periodiek een e-mailbericht met nieuws
op maat van de gemeente.

Heemstede Jazz: wintereditie
Na het geslaagde jazzfestijn in de zomer vond
op 18 en 19 december op het Wilhelminaplein
de wintereditie van Heemstede Jazz plaats.
Hiermee kreeg het zomerse evenement hartje
winter een groots vervolg.
Uit de dit voorjaar gehouden internetdiscussie over het Wilhelminaplein is gebleken
dat inwoners van Heemstede het plein graag
meer zouden benutten voor culturele
activiteiten. Het gemeentebestuur is daarom
een warm voorstander van initiatieven als

Heemstede Jazz, die passen bij het
Wilhelminaplein. Maar nu het evenement heeft
plaatsgevonden, roept dit ook bij burgemeester
en wethouders de vraag op of het plein zich
wel leent voor happenings van deze omvang.
Daarmee wordt veel gevraagd van de
bewoners aan en om het Wilhelminaplein. Voor
toekomstige evenementen van deze omvang
zal dan ook worden uitgeweken naar een
andere locatie.

Gewijzigde openingstijden
gemeente en Loket Heemstede
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

31 december vanaf 15.00 uur gesloten.
- vrijdag 1 januari zijn alle gemeentelijke
afdelingen gesloten.
Op maandag 4 januari zijn wij vanaf
10.00 uur weer geopend voor het publiek.

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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Terugblikken en vooruitkijken
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:
burgemeester Marianne Heeremans over
dienstverlening en communicatie.

Deze week ontvangt u als inwoner van
Heemstede de nieuwe afvalkalender voor 2010.
Net als in voorgaande jaren ontvangen
gebruikers van grijze rolemmers een nieuwe
sticker bij deze afvalkalender. Deze sticker plakt
u direct op het deksel van de grijze rolemmer.
In 2010 moeten de grote rolemmers met een
inhoud van 240 liter voorzien zijn van een
lichtblauwe sticker. De kleine rolemmer heeft
een oranje sticker nodig. De stickers met
barcode vormen een controlemiddel dat
onder andere informatie geeft over het adres
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Plannen Het Overbos
Inloopavond Zorgcentrum

“De inwoner staat bij ons op nummer één.
De kwaliteit van dienstverlening is belangrijk en
daarom gebruiken we heldere taal in folders,
nota’s en andere gemeentelijke documenten.
Een voorbeeld daarvan is de inspraakfolder,
waarin staat hoe je als burger invloed op de

Stichting Sint Jacob heeft plannen voor de
bouw van een nieuw complex op de locatie
Het Overbos. Na de sloop van de huidige
gebouwen wil de stichting hier: 97 woningen
voor ouderen, 42 woningen psychogeriatrie,
een wijkcentrum en een wijkservicepunt
realiseren. Op donderdag 7 januari 2010
van 19.30 tot 22.00 uur organiseert
Stichting Sint Jacob over de plannen een
inloopavond voor omwonenden en andere
belangstellenden. Deze inloopavond vindt
plaats in Het Overbos, Burgemeester
Van Lennepweg 35.

Behandeling in commissie
Ruimte

gegeven vertrouwen te hebben in de
verdere ontwikkeling van de plannen. De
commissie Ruimte bespreekt de plannen
voor Het Overbos op maandag 11 januari
2010 om 20.00 uur in het raadhuis aan het
Raadhuisplein 1 te Heemstede.
Omwonenden zijn hiervoor persoonlijk
uitgenodigd, maar ook overige belangstellenden zijn uiteraard welkom bij deze
vergadering. U kunt tijdens de vergadering
het woord voeren over dit onderwerp.
Wilt u zich aanmelden om in te spreken?
Dit kan bij de raadsgriffie via e-mail:
raadsgriffier@heemstede.nl of telefonisch
via (023) 548 56 46. Voor meer informatie
over het plan kunt u terecht op onze website:
www.heemstede.nl.

Het college van B&W van Heemstede heeft
dinsdag 15 december Sint Jacob aanMarianne Heeremans
gemeente kunt uitoefenen. Ook de publieksbalie hebben we toegankelijker gemaakt. Hier
komen alle vormen van dienstverlening samen.
Bij binnenkomst zien mensen gelijk op het
scherm waar ze moeten zijn. Er zijn servicenormen opgesteld voor wachttijden, o.a. bij de
balie en voor de afhandeling van brieven en
e-mails. Uit onderzoeken naar klanttevredenheid moet blijken wat we in 2010 nog
verder kunnen verbeteren. We leggen de lat
hoog: we willen excelleren in dienstverlening!”

Rolemmerstickers bij afvalkalender
Voorzie uw grijze rolemmer tijdig van de
juiste sticker!

-

Aandacht voor de inwoner

Flexibel en gastvrij
Inwoners hebben in 2008 via de benchmark
‘waar staat je gemeente.nl’ rapportcijfers voor
de gemeentelijke dienstverlening kunnen
geven. In dit onderzoek kreeg Heemstede
gemiddeld een 7,8, toen het hoogste cijfer van
de 44 deelnemende gemeenten. Toch kan het
altijd beter volgens Marianne Heeremans. “We
hebben al de openingstijden met 40% verruimd
en elke eerste vrijdag van de maand houd ik
een inloopochtend. We hebben de filosofie van
het flexkantoor uitgewerkt. Niemand heeft nog
een eigen werkplek en alles is gedigitaliseerd,
wat een snelle samenwerking bevordert. Qua
kosten zijn we ook flexibel; we gebruiken
bestaande budgetten. Er hoefde dus geen extra
geld bij.”

H E E M S T E D E

waartoe de rolemmer behoort en of de
afvalstoffenheffing is betaald.
In januari 2010 worden de aangeboden grijze
rolemmers die nog geen juiste sticker
hebben, voorzien van een geel waarschuwingslabel. Op dit label staat het verzoek om de
sticker alsnog 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 afvalkalender?
Neem dan contact op met de afdeling
Publieksinformatie van De Meerlanden
via telefoonnummer (0297) 38 17 17.

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.

Agenda
Vergadering commissie voor bezwaarschriften
De commissie voor bezwaarschriften houdt een vergadering op donderdag 7 januari 2010 om
20.00 uur in het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 1
20.00 uur bezwaar tegen de weigering van een gehandicaptenparkeerkaart - niet openbaar 20.30 uur bezwaar tegen de afwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats- niet openbaar 21.00 uur bezwaar tegen de verleende vergunning voor het kappen van een populier op
het perceel Laan van Rozenburg 28- openbaar Voor informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de commissie, tel. (023) 548 56 07

Destructieverordening
Bij besluit van 16 december 2009 heeft de gemeenteraad de Destructieverordening
Heemstede 2010 vastgesteld. In de Destructieverordening worden ten aanzien van het
aangeven, bewaren, vervoeren en overdragen van dode gezelschapsdieren regels gesteld.
Deze geactualiseerde Destructieverordening treedt op 1 januari 2010 in werking. Per die
datum vervalt de Destructieverordening zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 29 januari,
nr. 3; gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 1993, nr. 102.
De Destructieverordening (inclusief het bijbehorende Uitvoeringsbesluit) en het bijbehorende
raadsbesluit - met daarin de belangrijkste wijzigingen - liggen voor eenieder kosteloos ter
inzage in het raadhuis. Deze documenten zijn ook digitaal te raadplegen op
www.heemstede.nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”.

Afvalstoffenverordening
Bij besluit van 16 december 2009 heeft de
gemeenteraad de Afvalstoffenverordening
Heemstede 2010 vastgesteld. Vervolgens
heeft het college op 22 december 2009
het bijbehorende Uitvoeringsbesluit vastgesteld. Deze geactualiseerde Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit treden
op 1 januari 2010 in werking. Per die
datum vervallen de Afvalstoffenverordening
Heemstede 2006 zoals vastgesteld in
raadsbesluit van 23-02-2006, nr. 10 en

het Uitvoeringsbesluit bij Afvalstoffenverordening, vastgesteld bij collegebesluit
van 2 mei 2006, nr. 10.
De Afvalstoffenverordening, het Uitvoeringsbesluit en het bijbehorende raadsbesluit
- met daarin de belangrijkste wijzigingen liggen voor eenieder kosteloos ter inzage
in het raadhuis. Deze documenten zijn ook
digitaal te raadplegen op www.heemstede.
nl onder “Bestuurlijke Informatie (RIS)”.
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Bouwplannen
het wijzigen van garagedeuren

aanvraag uitrit aan de rijlaan

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 31 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 Voorbereiding Openbare
Ruimte (Raadhuisplein 1).

Verleende lichte bouwvergunning (verzonden 21 december 2009)
het uitbreiden van een woonhuis

- Valkenburgerlaan 4B

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 31 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 bezwaar maken.
Zie kader.

Verleende lichte bouwvergunningen (verzonden 21 december 2009)
en ontheffing bestemmingsplan
2009.214

het uitbreiden van een woonhuis

- Herfstlaan 10

De bovenstaande vergunning ligt vanaf 31 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 11 februari 2010. Zie kader.

Verleende reguliere bouwvergunning 2e fase (verzonden 18 december 2009 )
2009.102
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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.

Uitritvergunning

2009.259

D E C E M B E R

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

- Billitonstraat 12-14zw

De bovenstaande aanvraag ligt vanaf 31 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).

Herenweg 57-59
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Meldpunt overlast

Aanvragen bouwvergunning
2009.269

-

het veranderen van het bedrijfspand
in bedrijfsruimte met bovenwoning

- Cloosterweg 5-7-9

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

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

Gemeentegids online?
www.heemstede.nl

Verleende reguliere bouwvergunningen (verzonden 24 december-2009)
2009.194
2009.195
2009.198
2009.199

bouwen van een stallingsgarage met
bergingen, plan RASTER
bouwen van 35 app. plandeel WIG,
plan RASTER
bouwen van 28 app. plandeel HAVEN,
plan RASTER
bouwen van een kantoorpand,
plandeel Kop, plan RASTER

- Van den Eijndekade
- Van den Eijndekade
- Van den Eijndekade
- Van den Eijndekade

De bovenstaande vergunningen liggen vanaf 31 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 bezwaar
maken. Zie kader.

Aanwijzingsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2009-1
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Heemstede hebben in hun vergadering van 22
december 2009 het Aanwijsbesluit belastingdeurwaarders Heemstede 2009-1 vastgesteld. Het besluit treedt met terugwerkende
kracht in werking op 1 juli 2009.
Meer informatie
Wanneer u meer wilt weten dan kunt u

contact opnemen met Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid, telefoon (023) 512 60 21.
Het aanwijsbesluit kunt u inzien in het raadhuis
van de gemeente Heemstede aan het
Raadhuisplein 1 of bij Gemeentebelastingen
Kennemerland-Zuid aan de Bennebroekerlaan
5 te Bennebroek. Bij de gemeente Heemstede
kunnen afschriften van het aanwijsbesluit tegen
betaling van leges worden aangevraagd.

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 burgemeester en wethouders, Postbus 352, 2100 AJ Heemstede. Een bezwaar moet zijn ondertekend en zijn
voorzien van naam en adres, datum, een duidelijke verwijzing naar het besluit en de reden van bezwaar.
Over onderwerpen waarover nog geen beslissing is genomen kunt u in die gevallen waar dit is aangegeven 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
verweten 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).

