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Lezing Leo Fijen 
over zijn boeken
OVERVEEN - Journalist Leo Fijen geeft 
op zondag 7 oktober van 15.00 tot 
17.00 uur een lezing over zijn boe-
ken ‘Toekomst zien in de kerk’ en 
‘Mijn moeder steeds dichterbij’ in 
de katholieke kerk O.L.V. Onbevlekt 
Ontvangen aan de Korte Zijlweg 7 te 
Overveen.

Leo Fijen publiceerde deze zomer 
samen met de bekende monnik 
Anselm Grün een inspirerend en 
opvallend boek over de toekomst 
van de kerk. Fijen kerkt zelf in 
een vitale gemeenschap en zal 
voorbeelden geven voor kansen 
met geloof en kerk in de toekomst. 
Daarover zal hij spreken voor de 
pauze. Daarna zal hij vertellen 
over de zoektocht naar zijn moe-
der. Zij overleed dertien jaar gele-
den in Heemstede en hij ontdekt 
hoe zijn moeder meer en meer tot 
leven komt door de dood heen. 
Fijen schreef daarover een ontroe-
rende briefwisseling met rouwdes-
kundige Manu Keirse. Hij zal ver-
tellen over hoe het afscheid van je 
moeder jaren later nieuwe vragen 
en emoties kan oproepen. Want 
een afscheid blijft vele jaren door-
werken en wordt steeds opnieuw 
herschreven. Beide boeken zijn na 
de lezing te koop en worden gesig-
neerd door Leo Fijen. De toegang 
is gratis. x

VOGELENZANG - “Er is een prachtig 
proces geweest en daar mag je trots 
op zijn”, zegt burgemeester Roest 
in de vergadering van de gemeen-
teraad van 27 september als het 
agendapunt Vitaal Vogelenzang aan 
de orde is. “Dit ondanks de pijn in het 
hart die is uitgesproken door enkele 
raadsleden.” Met het voorstel om het 
terrein rondom De Paradijsvogel, het 
Dorpshuis en de sportvoorzieningen 
te herinrichten wordt een grote stap 
gezet in het plan om van Vogelen-
zang weer een vitale dorpskern te 
maken.

door Christa Warmerdam

Het voorstel voor herinrichting 
heeft een aantal kernpunten: Inte-
graal Kindcentrum (IKC) De Para-
dijsvogel blijft op de huidige loca-
tie en wordt verduurzaamd, het 
kinderdagverblijf Les Petits wordt 
gesloopt en verhuist in zijn geheel 
naar het gebouw van het IKC. Ook 
de bibliotheek komt in het IKC en 
Speeltuin de Duinweide verhuist 
naar een centrale plek aan de 
voorzijde van het IKC. Het tennis-
complex wordt verplaatst en krijgt 
vijf banen in plaats van de huidige 
zeven en een nieuw clubhuis. De 
voetbalclub levert één veld in en 
één veld wordt een kunstgrasveld, 
de kantine blijft. Tot slot: er komen 
72 nieuwbouwwoningen. Door 
deze nieuwbouw worden meer 
jonge gezinnen in Vogelenzang 
verwacht, wat zou moeten leiden 
tot de gewenste vitalisering.
Groot probleem voor een aan-
tal raadsleden is dat bij deze 
nieuwbouwwoningen geen soci-

ale woningbouw zal plaatsvin-
den. Henk Schell (PvdA), die 
samen met André Burger (CDA) 
veel heeft gedaan om de inwo-
ners te betrekken bij de plannen 
van Vitaal Vogelenzang verwoordt 
het als volgt: “Teleurgesteld was 
mijn fractie over de opvatting 
van de Denktank, ondersteund 
door de gehouden enquête, dat 
in de gekozen variant Vitaal géén 
plaats is voor sociale huurwonin-
gen. Daarmee nemen zij wat dit 
aspect aangaat een plaats in bui-
ten de maatschappelijke realiteit 
waarin wij te maken hebben met 
grote tekorten aan woningen in 
dit segment.” De gebruikte argu-
menten vindt hij onterecht. Over 
het argument bijvoorbeeld dat de 
inwoners van sociale huurwonin-
gen overlast zouden geven zegt hij: 
“De PvdA is van mening dat als 
het probleem gelegen is bij over-
last gevende inwoners je niet de 
woningen moet aanpakken maar 
de betrokkenen in kwestie.”
Toch wordt het plan aangenomen 
met alleen tegenstemmen van de 
raadsleden van GroenLinks, Henk 
Schell van de PvdA en Bob van der 
Veldt van het CDA. De meeste men-

sen op de publieke tribune zijn 
blij. Rolf Harder (VVD) vraagt om 
de vergadering even te schorsen: 
“Ik denk dat een aantal mensen 
opgelucht naar huis wil.” x

Vitaal Vogelenzang is
weer een stap dichterbij

Maar zonder extra sociale woningbouw

Speeltuin de Duinweide verhuist in de plannen naar een centrale plek aan de 
voorzijde van het IKC (Foto: Christa Warmerdam).

Aerdenhout • Bennebroek • Heemstede • Bloemendaal • Over veen • Vogelenzang

GIERSTRAAT 76 HAARLEM 023-5326715
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Leo Fijen (Foto: pr).

Winnaar Bon Appetit Cup 2015

Tespellaan 53 T 0252-241333
www.tespelduyn.nl

Golfen | Trouwen | Feesten | Vergaderen | Condoleances| Etc.

Menu du chef
 
(vr 5 okt.  t/m do 11 okt.) € 33,50

Salade parelgort met geitenkaas 
en biet 

of 
Pho bo soep

****
Gebakken dorade met gremolata

of
Kalfswang met een port jus

***
Cassis vanille dessert

13 oktober - De 3-stokkenwedstrijd

Accupunctuur

Chinese massage

Zijlweg 109 zw | 2013 DE Haarlem
Tel 023-5767900 | 06-19983328

www.yanghealthcentre.nl

Kan vergoed worden door 
uw zorgverzekering



Royale hoekopstelling 305 x 305 cm. Inclusief Bosch apparatuur: 
combimagnetron, kookplaat, afzuigkap, koelkast en vaatwasser. INCLUSIEF 5 APPARATEN

– e 1.500
staff elkorting

e 8.745

STAFFELKORTING 
Keukenprijs e 8001 – e 9.000
Staff elkorting: e 1.200
Keukenprijs e 9001 – e 10.000
Staff elkorting: e 1.350
Keukenprijs e 10.001 – e 11.000
Staff elkorting: e 1.500
Keukenprijs e 11.001 – e 12.000
Staff elkorting: e 1.650
Keukenprijs e 12.001 – e 13.000
Staff elkorting: e 1.800
Keukenprijs boven de e 13.001
Speciale staff elkorting*

DOOR KLANTEN

9,0Onze klanten beoordelen 
ons met:

– e 1.500

STAFFELKORTING

* Vraag naar de voorwaarden. Niet in combinatie met voorgaande acties. Drukfouten voorbehouden. 
 Alle aanbiedingen in deze krant zijn geldig t/m zondag 7 oktober 2018. 
* Vraag naar de voorwaarden. Niet in combinatie met voorgaande acties. Drukfouten voorbehouden. 

Masterclass 7 oktober
start vanaf 11.00 uur (zie www.bemmel-kroon.nl)

Koopzondagen
+ Zondag 7 oktober: 
 Zoeterwoude-Rijndijk (Rijneke boulevard)

 en Cruquius van 10.00 tot 17.00

T/m zondag 7 oktober

staff elkorting
op de laagste prijs*

KEUKENS & WITGOED

Den Haag | Neckar 24 | 2491 BD Den Haag | t 070-3206065 | Zoeterwoude/Rijndijk | Hoge Rijndijk 269 | 2382 AN Zoeterwoude/Rijndijk | t 071-5812020

Cruquius | Cruquiusplein 50 | 2142 EV Cruquius | t 023-5483060 | www.bemmel-kroon.nl
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VOGELENZANG - Bewoner Eddy Boots 
van de Leidsevaart in Vogelenzang 
maakt zich zorgen over de veiligheid 
voor zijn deur. Het stukje tussen de 
spoorwegovergang Bekslaan en de 
Centenbrug is ‘een racebaan met 
chaotische situaties.’ Hij kaartte dit 
al twee jaar geleden bij de gemeente 
aan compleet met schets met voor-
stellen voor verbetering. Nu het nog 
drukker is geworden vanwege de 
afsluiting van de Vogelenzangseweg, 
trekt hij opnieuw aan de bel.

door Marilou den Outer

Hij wijst diverse risicovolle plekken 
aan. Te beginnen bij de bocht die 
automobilisten nemen, komend 
vanaf de spoorwegovergang. “Met 
vaak grote vaart komen ze dan op 
de smalle weg van de Leidsevaart. 
Op dat punt is ook een oversteek-
plaats waar fietsen geacht worden 
op het pad aan de westkant van de 
weg te gaan rijden. Veel fietsers, 
met name wielrenners, doen dat 
niet en blijven op de weg rijden. 
De meeste bewoners op dat gedeel-
te hebben hun auto aan het water 
geparkeerd. Die oversteek is heel 
gevaarlijk, zeker als er kinderen 
bij zijn. Regelmatig worden men-
sen geschampt. Er moeten hier 
misschien eerst zware ongelukken 
gebeuren voordat er iets aan wordt 
gedaan”, aldus Boots. Hij zelf is 
voorstander van drempels, om de 
snelheid te remmen.
De gemeente gevraagd om een 
reactie laat weten dat dit gedeelte 
wel degelijk in het vizier is. “Het 
verkeerscirculatieplan van Bloe-
mendaal wordt nu geëvalueerd en 
zowel de inrichting van de krui-
sing met de Bekslaan als van het 
wegvak/fietspad naar de Centen-
brug heeft daarin topprioriteit. Het 
is opgenomen in de begroting van 

2019. Als de raad geld beschikbaar 
stelt, kunnen we van start met het 
plan”, aldus een woordvoerder.
Dit stukje Leidsevaart is een 50 
km weg omdat het de enige auto-
verbinding is tussen Vogelenzang 
en Bennebroek. “Onze focus ligt 
op de fietspaden, want die vor-
men een schakel in de doorgaande 
route van Haarlemmermeer-Ben-
nebroek-Vogelenzang-duingebied. 
De oversteek bij het spoor kunnen 
we niet veranderen, dus het blijft 
een lastige puzzel en compromis-
sen zijn onvermijdelijk. Er moet 
nog participatie met de andere 
bewoners plaatsvinden, alle input 
is welkom”, aldus de woordvoerder 
van de gemeente.
Eddy Boots is er volop mee bezig. 
Hij verzamelt reacties van mede-
bewoners van de Leidsevaart en 

gaat die sturen aan CDA-raadslid 
Bob van der Veldt, die eerder al 
vragen stelde over de tijdelijke ver-
keersdrempels iets verderop op de 
Leidsevaart. “We moeten afwach-
ten of het iets gaat opleveren,”aldus 
Boots. “We wachten het af. Ook de 
Fietsersbond is al betrokken.”
Naar verwachting zullen (hoge) 
drempels niet door iedereen 
gewaardeerd worden, want de 
huizen staan dicht op de weg en 
er rijdt best wat verkeer. Een flits-
paal is geen optie. Ten eerste beslist 
de gemeente daar niet over (is een 
opsporingsmiddel voor snelheid) 
en ten tweede is er geen indicatie 
dat politie/OM deze locatie zou-
den kiezen. Dat doen ze alleen als 
er bijvoorbeeld veel ongevallen 
gebeuren. x

“Er moeten hier misschien eerst
zware ongelukken gebeuren”

Eddy Boots trekt weer aan bel over oversteekplaats

Eddy Boots bij de gevaarlijke oversteekplaats voor zijn huis in Vogelenzang: 
"Veel fietserssteken niet over, maar blijven op de weg rijden." (Foto: Marilou 
den Outer)

Fietser gewond na botsing
tegen paaltje in Heemstede

HEEMSTEDE - Een fietser is vorige week donderdagmiddag gewond geraakt 
na een botsing tegen een paaltje. Om even na drie uur reed de man over het 
fietspad langs de Zandvoortselaan in Heemstede. Daar fietste hij door onbe-
kende oorzaak tegen een paaltje aan en kwam hard ten val. Hulpdiensten, 
waaronder een traumahelikopter, werden gealarmeerd om hulp te verlenen. 
In afwachting van de hulpdiensten schoten omstanders het slachtoffer te 
hulp. Het slachtoffer is na behandeling door de ambulancebroeders per 
ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De gealarmeerde traumahe-
likopter bleek uiteindelijk niet nodig te zijn (Foto: Rowin van Diest). x

Kleuters op pad 
in Bloemendaal
BLOEMENDAAL - Op de Sint-Theresi-
aschool zijn de kleuters en groep 
3 bij de start van het schooljaar 
begonnen met een project over 
hun woon- en leefomgeving. Bij 
de onderbouw gaat het over de 
winkels in Bloemendaal. “In de 
gang hebben we winkeltjes om te 
spelen en daar wordt veel gebruik 
van gemaakt”, vertelt leerkracht 
Marjolijn Duker. “En wat is er dan 
leuker dan leerzame ervaringen 
op te doen in de omgeving van 
de school?” Vorige week dinsdag 
deden de kinderen een speur-
tocht gelopen in de winkelstraat 
van Bloemendaal. “De onderne-
mersvereniging heeft ons enorm 
geholpen én verwend. We moesten 
op zoek naar producten in win-
kels die daar helemaal niet thuis 
hoorden. Zo stond er een plant in 
de speelgoedwinkel, stond er een 
fietspomp bij de groentewinkel en 
hing er een broek aan een haakje in 
de fietsenwinkel. We werden ver-
wend met een blokje kaas, een sap-
pige appel en een mooie bloem en 
nog veel meer. De kinderen hebben 
genoten, veel geleerd en bedanken 
de Bloemendaalse winkeliers in 
het bijzonder Bert Waardijk voor 
hun gastvrijheid en hulp en inzet”, 
besluit juf Marjolijn. x

 

Vlooienmarkt 
in Heemstede
HEEMSTEDE - Op zondag 7 oktober 
wordt een grote rommelmarkt 
gehouden in Sportcentrum Groe-
nendaal aan de sportparklaan 16 
te Heemstede. In deze sportaccom-
modatie wisselen die dag weer 
vele gebruikte goederen na loven 
en bieden van eigenaar. Het aan-
bod op een rommelmarkt is altijd 
divers en verrassend: van oude obli-
gaties tot een authentiek houtsnij-
werk of een leuk kledingstuk. De 
vlooienmarkt is open van 09.30 tot 
16.00 uur en de toegang bedraagt 
2,50 euro. Kinderen tot en met 11 
jaar en onder begeleiding hebben 
vrij entree. Voor meer informatie 
of reserveringen kan men bellen 
naar organisatieburo Mikki (0229-
244739 of 0229-244649. Of kijk op 
www.mikki.nl. x
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De Spaargeld B.V.

Ook volgend jaar blijft de belasting 
die je moet betalen over je spaar-
geld in box 3 ontzettend hoog in 
vergelijking met de spaarrente die je 
ontvangt. Het hebben van spaargeld 
kost daardoor veel geld. Ook telt 
je spaargeld mee bij het verkrijgen 
van voorzieningen van de overheid, 
bijvoorbeeld je eigen bijdrage bij 
het verpleegtehuis. De spaargeld 
BV vormt een veilig en goedkoop 
alternatief voor het aanhouden van 
spaargeld. 

Lezingen spaargeld B.V. 2018
Vanaf 2013 verzorgen wij gratis 
toegankelijke lezingen over de 
spaargeld BV. De lezingen zijn druk 
bezocht en omdat ook dit jaar de 
spaargeld BV dé oplossing biedt, 
organiseren wij opnieuw lezingen. 

U wilt ook een lezing bijwonen?
Op website, www.notaristimmers.nl, 
vindt u alle data van de lezingen. 
Als u een lezing wilt bijwonen op ons 
kantoor, neemt u dan telefonisch con-
tact met ons op via 0252- 41 40 08 of 
e-mail naar info@notaristimmers.nl.
De lezingen zijn vrijblijvend en van-
zelfsprekend staat er na afloop een 
hapje en drankje voor u klaar.
 
Minder belasting betalen
“Een veilige en handige manier om 
de belastingdruk op je vermogen 
te verlagen en je vermogen veilig te 
stellen voor eigen bijdragen, is het 
onderbrengen van je vermogen in 
een spaargeld BV”, vertelt de notaris. 
In vorige bijeenkomsten werd ge-
vraagd of de overheid het opzetten 
van een spaargeld BV wel toestaat. 
‘Ja’, antwoordt de notaris. “Er zijn 
Kamervragen over de spaargeld 
BV gesteld en de staatssecretaris 
bevestigde dat de Hoge Raad heeft 
aangegeven dat belastingplichtigen 
zelf mogen kiezen voor de optie die 
voor hen fiscaal het meest voordelig 
is. Ook bij Prinsjesdag 2018 is hierin 
geen verandering gekomen.”
 
Creatief
Notariskantoor Timmers werkt al 
jaren met de spaargeld BV en heeft 
vele handige toepassingen ontwik-
keld. Tijdens de lezing zal notaris 
Timmers onder meer het volgende 
toelichten: het onderbrengen van 
een aan je kinderen verstrekte lening 
in een spaargeld BV (zodat geen box 
3 heffing betaald hoeft te worden 
over de verstrekte lening); het schen-
ken van aandelen van de spaargeld 
BV aan de kinderen en toch de baas 
blijven over de BV; het later bijstorten 
van geld in de spaargeld BV zonder 
dat je hiervoor notariskosten hoeft te 
maken; het opnemen van geld uit de 
spaargeld BV zonder dat je notaris-
kosten hoeft te maken; het combine-
ren van beleggen in box 3 met geld 
uit de spaargeld BV zonder dat je 
last hebt van de box 3 heffing; het 
kopen van een huis met een lening 
uit de spaargeld BV, waarbij je kunt 
kiezen of je de eigenwoningforfait 
wilt betalen.
 
Beschikken over je geld
Als oprichter van de spaargeld BV 
blijf je de baas over het geld van de 
BV. Je kunt dit geld er makkelijk uit 
halen. Tijdens de lezing zal notaris 
Timmers uitleggen hoe eenvoudig 
dit is.

Deze rubriek wordt verzorgd door 
mr. Rob Timmers, notaris in Lisse. 
Tel: 0252 414008. Reacties: 
notaris@notaristimmers.nl. 
Voor meer informatie: 
www.notaristimmers.nl of 
facebook\notariskantoorTimmers.

(ingezonden mededeling)



Heb je wat � jd over voor 
een ander?
Dan ben je méér dan welkom bij
Humanitas Zuid-Kennemerland.

Als vrijwilliger bied je een ander tijdelijk een steun 
in de rug. Zodat die ander na verloop van tijd 
weer zelfstandig verder kan.

Meer weten? Bel 023 576 3440 of
kijk op humanitas.nl/zuid-kennemerland
zuid-kennemerland@humanitas.nl

SUP SALE!

Tuday Sports, uw wintersport specialist, Nijverheidsweg 17, 
Heemstede, tel 06-3901 3070   www.tudaysports.nl

25% korting op alle onderhoud!

Einde SUP seizoen, uitverkoop van boards, peddels
en accessoires. NU VOORDEEL!

Kortingen van 15-50% op SUP boards en peddels

Start Wintersportseizoen
KOZIJNEN

vervangen?
Scherpe prijs en hoge
kwaliteit. Afgelakt met

Sikkens!
Hout, kunststof en

aluminium! Alles HR++!
Bel of mail voor offerte

0634427375 -
info@grundelbouw.com

INKOOP
POSTZEGELS, MUNTEN , 

VERZAMELINGEN - NALATENSCHAPPEN
GOUD & ZILVER, (dagkoersen)

Ook bestek en sieraden
Winkel: Camplaan 8  HEEMSTEDE 023 5477444 

hg@stampdealer.nl
Open woensdag-zaterdag

maandag & dinsdag op afspraak

“HOLLANDS GLORIE”
Postzegel- en Muntenhandel

SPAANS
Vrijblijvend intakegesprek
door Spaans sprekende

lerares. Groot
accent op spreken en

verstaan zonder te
blokken op

grammatica.
06-23006716

SCHILDERSVROUW!
Het adres voor al uw schilder- en sauswerk 

op een nette en professionele manier. 
Tevens stucwerk mogelijk! Het adres waar 

netheid vooraan staat!

Bel voor een afspraak:
06-15374002

www.amparo-onderhoud.nl

Iedere uitvaart krijgt bij ons de grootst
mogelijke persoonlijke zorg

Wanneer er iemand overlijdt staat de wereld even stil voor de nabestaanden. 
Het verdriet is intens, maar in korte tijd moet er ontzettend veel geregeld en 
georganiseerd worden. Uitvaartcentrum Haarlem verzorgt met aandacht en respect 
de uitvaart. Voor kostbare momenten rondom de uitvaart, maar ook als een 
troostvolle herinnering. Het ervaren team van Uitvaartcentrum Haarlem staat dag 
en nacht klaar om u zoveel mogelijk te ondersteunen en adviseren bij alle belangrijke 
beslissingen die u moet nemen rondom een begrafenis of crematie. Zo kunt u in alle 
rust rouwen en afscheid nemen van uw dierbare.

Uitvaartcentrum Haarlem
Parklaan 36, Haarlem | 023 532 87 50

Uitvaartzorgcentrum Zandvoort
Tollensstraat 67, Zandvoort | 023 571 32 78

Uitvaart Zorgcentrum IJmuiden
Dokweg 39, IJmuiden | 0255 511 190

Directe hulp na overlijden: 
023 532 87 50 (dag en nacht)

www.uitvaartcentrumhaarlem.nl

Autosloperij 
Treffers
Inkoop loop-, 

sloop- en schade auto’s, 
motorfietsen
Verkoop van 
onderdelen

Afgifte RDW 
vrijwaringsbewijzen

Tel. 023-5325211, Hendrik Figeeweg 35
Haarlem-Waarderpolder

Vrouw zoekt werk
in de huishouding
 en strijkwerk etc.

 Met 9 jaar ervaring.
 € 10,- per uur. 

Met goede ref. van  
Mevr. Anouk. 

Tel. 06-845 146 27

VERLOREN!
Dierbare gouden oorring verloren
 tijdens wandeling op di 25 sept in 

het bos van Leyduin.

Vanaf Vogelenzangseweg 
ri. Gasterij Leyduin. 

Hopelijk heeft iemand hem 
gevonden!

I. van Duin, 06 -24 72 52 12



HEEMSTEDE - “Duurzaam, sociaal en 
veilig Heemstede”. Dit is het devies 
van het afgelopen voorjaar nieuw 
aangetreden college van HBB, Groen-
Links en PvdA. Ook in de begroting 
die binnenkort aan de gemeenteraad 
wordt gepresenteerd zijn dit belang-
rijke kernthema’s. “Het is een ambi-
tieus programma met veel nieuw 
beleid”, aldus wethouder Nicole 
Mulder (GL) op een persbijeenkomst 
afgelopen week. Het college wil meer 
aandacht voor duurzaamheid, buur-
tinitiatieven faciliteren, meer partici-
patie met inwoners en antwoord vin-
den op de vraag: wat is de identiteit 
van Heemstede?

door Marilou den Outer

Maar om eerst met een brandende 
vraag te beginnen: gaat de onroe-
rende zaakbelasting omhoog? Als 
het aan het college ligt niet, alleen 
een stijging met inflatiecorrectie, 

van 2,4%. De rioolheffing stijgt met 
slechts 0,25%. Over de afvalstoffen 
heffing kan het college nog geen 
zekerheid geven, omdat de raad 
nog moet besluiten over een motie 
over ‘minder afval’ en de proef 
met afvalscheiding in de wijk Mer-
lenhove. Voorlopig is de stijging 
geraamd met 4,2%.
De bredere ambities van het col-
leges zijn in de concept begroting 
opgenomen onder de noemer 
Nieuw Beleid. Duurzaamheid staat 
voor 2019 voor een kleine 150.000 
euro op de begroting met onder 
meer het opstellen van plannen 
voor energietransitie en ecolo-
gisch beleid. Een ‘routekaart’ 
voor energietransitie wordt eind 
dit jaar verwacht. Ook wordt geld 
uitgetrokken voor meer partici-
patie door inwoners. Op gebied 

van duurzaamheid en participatie 
komen er elk 0,5 fte aan personeel 
bij. Ook wordt er voor twee ton een 
reservepot opgebouwd voor nieu-
we initiatieven.
Het college vindt het niet meer dan 
logisch dat meer wordt geïnves-
teerd in participatie. Burgemees-
ter Astrid Nienhuis: “De wereld 
verandert, de mensen worden 
steeds mondiger en nemen vaker 
zelf initiatief.” Wethouder Sjaak 
Struijf: “Mensen organiseren zich 
niet alleen meer via een politie-
ke partij maar ook via Facebook. 
Hen meer bij het beleid betrekken 
levert uiteindelijk meer draagvlak 
en dus betere besluitvorming op.” 
Als voorbeeld noemen zij opnieuw 
het Havenlab-project uit de vori-
ge periode, waarbij samen met 
inwoners een nieuw plan voor het 
Havengebied is ontwikkeld. In de 
begroting heet deze participatie 
‘samen doen wat bij Heemstede 
past, de identiteit van Heemstede’. 
Annelies van der Have, wethouder 
namens HBB: “We willen graag 
vaststellen: wie zijn wij als dorp, 
wat leeft er onder de inwoners? Dit 
verstevigt de samenhang onder de 
inwoners en vergemakkelijkt het 
contact.”
Behalve wat betreft het ‘nieuw 
beleid’ verschilt de begroting 
niet veel van vorig jaar. De omzet 
is ruim 54 miljoen, een miljoen 
minder dan in 2018. Nieuw zijn 
de huurinkomsten van het ver-
bouwde bibliotheekgebouw dat nu 
Plein1 heet. Dat brengt in 2019 een 
kleine twee ton aan huurinkom-
sten op. Een vernieuwd exploitatie-
contract met Sportplaza levert de 
gemeente in 2019 een voordeel op 
van 70.000 en 140.000 jaarlijks tot 
2024. En op gebied van duurzaam-
heid is één leuk voordeeltje reeds 
binnen. Dankzij invoering van 
ledverlichting zijn de kosten voor 
elektra met 8.000 euro gedaald.
Op 29 oktober wordt de begroting 
op raadscommissieniveau bespro-
ken. Op 8 en 9 november volgt 
behandeling in de raad. x

Begroting Heemstede in teken
van ‘duurzaam, sociaal en veilig’

Gemeente wil inwoners ook bereiken via Facebook

Het nieuwe college wil meer participatie door inwoners en probeert hen bij-
voorbeeld ook te bereiken via Facebook (Foto: Marilou den Outer).

REGIO - Spaarnelanden is, zo is te 
lezen op een affiche op de pont, op 
zoek naar mannelijke of vrouwelij-
ke schippers in het bezit van Klein 
Vaarbewijs I. Mail naar rbroekhui-
zen@spaarnelanden.nl of bel 023-
7517256. Het is vrijwilligerswerk, 
waar wel een onkostenvergoeding 
tegenover staat. Het gaat om 2 
diensten van 4 uur per week. Ook 
kan het zijn dat er buiten het roos-

ter gevraagd wordt om in te vallen. 
Met het Spaarneveer kunnen fiet-
sers en voetgangers zonder omweg 
het Spaarne oversteken. De af- en 
aanmeervoorzieningen bevinden 
zich ter hoogte van de Belgiëlaan 
en de Spaarnelaan. De pont vaart 
op werkdagen van 7.00 tot 19.00 
uur, op zaterdag van 8.00 tot 19.00 
uur en op zondag van 9.00 tot 19.00 
uur. De overtocht is gratis. x

Spaarneveer op zoek
naar nieuwe schipper

Het Spaarneveer (Foto: Christa Warmerdam).

REGIO - Voor een goede integratie 
van vluchtelingen en statushou-
ders in ons land is het leren van de 
Nederlandse taal zeer belangrijk. 
In de regio Zuid-Kennemerland zijn 
tientallen taalcoaches actief die één 
op één met hen aan de slag zijn om 
de taal onder de knie te krijgen. Het 
gaat dan om een extra steuntje in 
de rug bij de reguliere lessen die zij 
al volgen. De stichting die dit alles 
coördineert is op zoek naar nieuwe 
vrijwilligers.

door Marilou den Outer

De Stichting Taalcoaches Zuid-Ken-
nemerland helpt met het leggen 
van contact tussen een vluchte-
ling en een vrijwilliger. De taal-
coach maakt vervolgens zelf een 
afspraak en gaat met hem of haar 
in gesprek. Gerard Wentholt, voor-
zitter van de stichting: “Taalcoa-
ches spreken in de regel een keer 
per week af met een vluchteling, 
meestal bij de mensen thuis. Het 
gesprek kan gaan over het huis-
werk of de les van de vorige keer. 
Of ze lezen samen in de lokale 
kranten, of bekijken een handige 

website. Maar ze kunnen bijvoor-
beeld ook samen naar de super-
markt gaan en de verschillende 
groentes benoemen. Eigenlijk 
maakt het niet uit, als het maar 
tot taalverwerving leidt. De een 
wil extra oefenen met spreken, 
de ander heeft hulp nodig met 
grammatica, en weer iemand 
anders worstelt met lezen of met 
het alfabet. Wel is het belangrijk 
dat een taalcoach minimaal 1 uur 
per week beschikbaar is. Meer 
mag natuurlijk ook als beide par-
tijen dat willen.” Gerard Wentholt 
voegt eraan toe dat de stichting 
momenteel vooral op zoek is naar 
vrouwelijke vrijwilligers.
De stichting biedt de vrijwilligers 
extra activiteiten aan om hen te 
helpen bij het coachen. Daarover 
meer op taalcoacheszuidkenne-
merland.nl. Wie meer wil weten 
over het taalcoach-schap of zich 
wil aanmelden kan dat doen bij 
de coördinator van de Stichting 
Taalcoaches Zuid- Kennemerland, 
Clara Wittop Koning (06-8150 
0886). Aanmelden via de website 
kan ook. x

Taalcoaches gezocht
voor vluchtelingen

Taalcoaches tijdens een meet and greet bijeenkomst (Foto: pr).

NieuwsWoensdag 3 oktober 2018 BLOEMENDAALS NIEUWSBLAD 5

OVERVEEN - De gemeenteraad van 
Bloemendaal bespreekt in de com-
missievergadering van dinsdag 16 
oktober een plan voor de ontwikke-
ling van circa 105 huurappartemen-
ten aan de Westelijke Randweg 1 te 
Overveen. Dit gebied ligt ten oosten 
van de Randweg, tussen de zoutop-
slag van de Provincie Noord-Hol-
land, het volkstuinencomplex en 
het spoor. De appartementen zijn 
bestemd voor jongeren van 18 tot 28 
jaar. Voor de realisatie van dit plan 
is een bestemmingswijziging naar 
wonen nodig.

Ontwikkelaar Wibaut heeft samen 
met AIVM de grond aan de Wes-
telijke Randweg 1 gekocht van de 
provincie Noord-Holland. Het plan 
heet 1828 en moet voorzien in 
betaalbare woningen voor jonge-
ren, waaraan een grote behoefte 
is. “Uitgegaan wordt van een lang-
gerekt gebouw dat aan de noorde-
lijke kant vijf lagen telt en naar de 

kant van de volkstuinen geleidelijk 
afloopt tot twee lagen”, aldus de 
gemeente Bloemendaal. “Aan de 
appartementen van 20, 30 en 50 
m2 worden groepsruimten toege-
voegd. Denk aan een wasbar waar 
je je kleren kunt wassen, maar 
die tegelijk ook leuke ontmoe-
tingsplek is. Verder komen er col-
lectieve sportvoorzieningen, een 
fietsvoorziening met mogelijk een 
reparatieruimte en een gemeen-
schappelijk terras. De appartemen-
ten kunnen in de toekomst relatief 
makkelijk heringedeeld worden.”
Door de ligging van het plange-
bied leent 1828 zich volgens de 
gemeente uitstekend voor een 
pilot met duurzame mobiliteit. 
“Daarom is er een lage parkeer-
norm van 0,5 parkeerplaats per 
woning. De woningen worden niet 
op het aardgasnetwerk aangeslo-
ten. Al deze elementen sluiten aan 
bij de duurzaamheidsvisie van de 
gemeente.” x

Raad bespreekt plan voor
huurwoningen jongeren



HEEMSTEDE - Aan de statafel bij de 
koffie, voorafgaand aan de infor-
matieavond over de verkeersveilig-
heid van het kruispunt Camplaan en 
Dreef vat een inwoner het dilemma 
al samen: dit is een ingewikkelde 
kwestie die niet een-twee-drie is 
op te lossen. Erna volgt een avond 
vol ideeën en commentaren aan-
geleverd door een kleine tachtig 
aanwezigen. De gedeelde wens is 
aan het eind duidelijk: komsnel met 
snelheidsremmende maatregelen 
op de Dreef.

door Marilou den Outer

De avond was een vervolg op een 
vergelijkbare avond in juli 2017. 
Vervolgens is een participatie-
groep aan de slag gegaan en die 
kwam met drie mogelijke vari-
anten om de kruising veiliger te 
maken. Bureau Goudappel Cof-
feng onderzocht welke effecten 
de varianten op verkeersstromen 
in een ruimer gebied zouden 
hebben. Uit de conclusies van 
Goudappel Coffeng is af te leiden 
dat variant 3, een ovale rotonde 
(voor een gewone rotonde is geen 
ruimte genoeg) op de kruising de 
veiligste optie is. De fietspaden 
moeten dan wel aan de buitenzij-
den worden aangelegd. Voordeel 
van de ovatonde: deze zorgt niet 
voor belasting van andere Heem-
steedse wegen, maar daardoor 
blijft de Camplaan zelf wel even 
druk.
De participatiegroep heeft een 
andere voorkeur: een halve afslui-

ting van de kruising (variant 1). 
Daar zijn dan wel aanvullende 
maatregelen nodig zoals een 
extra zebrapad aan de noordzijde 
en verplaatsing van de zebra op de 
Camplaan zodat deze zichtbaar-
der is voor auto’s. Beide zebra’s 
zouden moeten worden voorzien 
van led-verlichting op de grond. 

Ook de bochten op de kruising 
moeten krapper, aldus de partici-
patiegroep, zodat automobilisten 
gedwongen worden langzamer 
te rijden. De onderzoekers van 
Goudappel Coffeng tonen zich 

minder enthousiast over de halve 
afsluiting van de kruising. Deze 
levert voor fietsen geen groot 
voordeel op, en bovendien wordt 
er dan meer verkeer in de Post-
laan verwacht en die is daar niet 

op berekend, zo waarschuwen zij.
Na de pauze zijn de aanwezigen 
aan de beurt. Allerhande sugges-
ties en kritiek worden geuit, bij-
voorbeeld dat er te weinig is geke-
ken naar de effecten op veiligheid 
in omliggende straten mocht 
het kruispunt drastisch worden 
gewijzigd. Maar ook is er een 
veelzeggende constatering: ‘Bui-
ten de spits is het kruispunt het 
onveiligst. In de spits is het zo’n 
chaos dat iedereen wel langzaam 
móet rijden en goed oplet.’ Dat 
leidt vanzelf tot een suggestie uit 
de zaal waar veel mensen de han-
den voor op elkaar krijgen: kies 
voor een afremmende maatrege-
len, zoals drempels. En een extra 
zebra op de Dreef zodat automo-
bilisten al veel eerder zien dat ze 
een gevaarlijke kruising naderen. 
Dat zijn maatregelen die snel en 
eenvoudig te realiseren zijn. En 
dat is een wens van veel meer 
aanwezigen: Snelle actie. Nu.
Wethouder Nicole Mulder aan 
het slot: “Fijn, ik merk toch een 
consensus vanavond.” Ze merkt 
op dat er bovendien aan een 
integraal verkeersplan voor de 
gemeente wordt gewerkt. Ze geeft 
aan dat alle inbreng van de avond, 
mondeling en op schrift, wordt 
meegenomen in het uiteindelijke 
advies van college aan de raad. 
Die moet er fiat aan geven. Hoe 
lang gaat dat duren, wil iemand 
uit de zaal weten. “Een kwestie 
van enkele maanden”, aldus de 
wethouder. x

Bewoners willen snel maatregelen
op kruispunt Camplaan en Dreef

Enkele bewoners overleggen over de situatie op het kruispunt Camplaan/Dreef 
(Foto: Marilou den Outer).

REGIO - Dit jaar heeft Meerlanden weer een bedrag van 
55.000 euro in het Meerlandenfonds gestort om sportver-
enigingen en goede doelen te ondersteunen. Vrijwilligers 
van goede doelen en sportverenigingen uit het verzor-
gingsgebied van Meerlanden (waaronder Bloemendaal 
en Heemstede) kunnen tot 1 november aanstaande een 
aanvraag indienen via www.meerlanden.nl/inschrijven. 
“Meerlanden staat middenin de maatschappij. Wij zorgen 
samen met bewoners, bedrijven en gemeenten voor fijne 
buurten, waar het prettig wonen en werken is. Vrijwilligers 
van goede doelen en (sport)verenigingen werken hier ook 
hard aan mee. Daarom steunen wij hun initiatieven met 
ons Meerlandenfonds,” zegt Angeline Kierkels, algemeen 
directeur van Meerlanden. “Dit jaar zullen wij nog meer 

kijken naar hoe verenigingen en goede doelen zich bezig 
houden met het verbeteren van milieu en buurt en naar het 
bevorderen van welzijn van mensen. Uiteindelijk zijn we 
samen verantwoordelijk voor die prettige leefomgeving. 
Ik roep daarom ook alle vrijwilligers op om een aanvraag 
te doen uit het Meerlandenfonds.” Voor goede doelen is 
de maximale bijdrage 2.500 euro en voor (sport)vereni-
gingen maximaal 1.000 euro. Begin december ontvangen 
de aanvragers bericht over toekenning dan wel afwijzing. 
De uitreiking van het Meerlandenfonds is op 13 december. 
Op de foto de gelukkigen van vorig jaar (Foto: pr). x

Meerlanden opent inschrijving
voor Meerlandenfonds 2018
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OPENBARE VERGADERINGEN

Alle vergaderingen van de gemeenteraad en de raadscommissies zijn live te 

volgen via gemeenteraad.bloemendaal.nl. Ook kunt u de vergaderingen 

achteraf terugkijken en de (concept)agenda’s van komende vergaderingen 

inzien. 

Raad: Raadszaal, donderdag 27 september 20:00 uur. Concept-agenda: 

Benoeming lid Rekenkamercommissie Bloemendaal, Vitaal Vogelenzang, 

Subsidieverordening algemene voorzieningen specifieke doelgroepen 

Bloemendaal, STOPOZ (Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid 

Kennemerland), Voorstel afsteken vuurwerk rondom de jaarwisseling, 

Vergaderschema 2019, Benoeming commissiegriffier/plaatsvervangend 

griffier, Benoeming dhr Slewe tot lid van de commissie Bestuur en 

Middelen

Beeldvormende avond: Klooster Euphrasia (Dennenheuvel 8), 

donderdag 4 oktober 19:30 uur. Concept-agenda: ntwerpbestemmingsplan 

Dennenheuvel.

Beeldvormende avond: Gemeentehuis, donderdag 11 oktober 

19:30 uur. Concept-agenda: Themasessie voor raadsleden en duo-

commissieleden over de Begroting 2019, Burger aan het woord, Themasessie 

communicatie

Commissie Grondgebied: Raadszaal, dinsdag 16 oktober 20:00 

uur. Concept-agenda: Park Vogelenzang anterieure overeenkomst, 

beeldkwaliteitsplan - tweede keer geagendeerd, Landgoed Dennenheuvel, 

anterieure overeenkomst, stedenbouwkundig plan Volkstuinencomplex en 

het ontwerp bestemmingsplan - tweede keer geagendeerd, Kweekduin - 

Bloemendaalseweg 166, Plan 1828, Afwijzen stal en schuur Elswoutshoek, 

Bestemmingsplan Brouwerskolkweg 2 - vaststellen ontwerp 

bestemmingsplan, Huisartsenpraktijk HOED te Overveen

Commissie Samenleving: Raadszaal, woensdag 17 oktober 

20:00 uur. Concept-agenda: Begroting 2019

Commissie Bestuur en Middelen: Raadszaal, donderdag

18 oktober 20:00 uur. Concept-agenda: Begroting 2019, Collegeprogramma, 

MRA werkplan en begroting 2019 (doorgeschoven uit cie juni, op verzoek 

van Liberaal Bloemendaal)

AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WABO)

Aerdenhout
 Distellaan 8, 1 boom (kappen) (20/09)

 Koekoeksweg 3, 12 bomen (kappen) (24/09)

  Vogelenzangseweg 9, vervangen van het garagegebouw op het landgoed 

Koekoeksduin (18/09)

 Zandvoorterweg 18, 1 boom (kappen) (21/09)

Bennebroek
 Piet Heinlaan 12, 1 boom (kappen) (17/09)

Bloemendaal
  Aelbertsbergweg 3, verplaatsen en verbreden van de noodtrap naar 

balkon (14/09)

 Duinlustparkweg 31, 1 boom (kappen) (25/09)

  Krullenlaan 17, wegnemen van een bestaande uitbouw en groter 

aanbouwen van een gebruiksdeel t.b.v. de woning (19/09)

Overveen
 Militairenweg 21, aanleggen van een inrit (24/09)

 Oranje Nassaulaan 32, 2 bomen (kappen) (19/09)

 Ruysdaelweg 1, 1 boom (kappen) (24/09)

 Zeeweg 60, een weg aanleggen of veranderen (19/09)

De vermelde datum is de datum van binnenkomst van de aanvraag bij de 
gemeente.

Publicatie van de ingekomen aanvraag betekent NIET dat vergunning wordt 
verleend of zal worden geweigerd. De besluiten op de aanvragen worden ook 
gepubliceerd met daaronder vermeld het desbetreffende rechtsmiddel.

** Postadres: Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN (WABO)

Aerdenhout
 Burgemeester Bas Backerhof 2, 1 berk (kappen) (21/09)

 Burgemeester Imminkhof 3, 2 dennen en 1 spar (kappen) (21/09)

 Gezina van der Molenlaan 9, bouwen van een kelderingang (14/09)

  Zandvoorterweg 37, 5 eiken, 2 lindes, 2 taxussen, 1 esdoorn (kappen) 

(21/09)

 Zwarteweg 7, 5 taxussen en 3 coniferen (kappen) (21/09)

Bennebroek
 Narcissenlaan 36, wijziging van de gevel (12/09)

 Schoollaan 64d, plaatsen dakramen boven de kapel (12/09)

Bloemendaal
 Duinlustparkweg 9a, plaatsen van dakramen op zolder (20/09)

  Hoge Duin en Daalseweg 18, 2 dennen, 1 eik (kappen per direct, 

herplant 3 bomen stamomtrek 12-14) (25/09)

 Iepenlaan 9, 2 berken (kappen per direct) (20/09)

 Iepenlaan 92, plaatsen van een zwembad (25/09)

 Iepenlaan 106, 4 dennen en 1 lariks (kappen) (25/09)

 Parkweg 18a, veranderen/vergroten van de woning (14/09)

Gemeente Bloemendaal
  Noodkap van verschillende (bijna) dode bomen op de volgende plekken 

(kappen per direct) (datum):

 Prins Hendriklaan t.o. nr. 158, 1 dode els 

 Gemeente werf brouwerskolk nr. 2, 2 populieren  

 Schulzlaan voor huis nr. 9, 2 acacia's  

 Elswoutlaan voor poortgebouw, 1 dode linde  

 Bijweglaan voor 31, 2 dode elzen 

 Oscar Mendliklaan hoek fietspad, 1 zeer slechte Eik

 Leidsevaart, 5 dode en bijna dode kastanjes: t.o. huis nr 36, t.o. huisnr 86,

 t.o. huisnr 144, t.o. huisnr 150, t.o. huisnr 154 

Overveen
  Joan Mauritsplein 6, uitbreiden van de woning op de 2e verdieping 

(20/09)

 Kennemerpark 128, 1 linde (kappen) (25/09)

 Oranje Nassaulaan 22, 1 plataan (kappen) (21/09)

De vermelde datum is de verzenddatum.

Een omgevingsvergunning voor het aanleggen, slopen, wijzigen 
gemeentelijk monument en/of kappen treedt in werking op de dag na af loop 
van de bezwarentermijn. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
gedurende zes weken na de verzenddatum schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar maken bij burgemeester en wethouders*. De indiener van een 
bezwaarschrift kan ook verzoeken om een voorlopige voorziening, zoals 
schorsing, bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland 
(sectie bestuur**). Dit kan ook digitaal via http://loket.rechtspraak.nl/
bestuursrecht. Daarvoor is wel een elektronische handtekening nodig 
(DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. De 
inwerkingtreding van een omgevingsvergunning voor het vellen van een 
houtopstand wordt opgeschort totdat de termijn van indienen van een 
bezwaarschrift van zes weken is verstreken of, indien bezwaar is gemaakt, op 
dit bezwaar is beslist.

* Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen.
** Postadres: Postbus 1621 2003 BR Haarlem.

BEKENDMAKINGEN

Vaststelling beleidsregels waardevolle bomen en 
houtopstanden Bloemendaal 2018
Bij besluit van 11 september 2018 heeft het college van burgemeester en 

wethouders de Beleidsregels waardevolle bomen en houtopstanden 

Bloemendaal 2018 vastgesteld. Hierin is geregeld dat waardevolle bomen en 

houtopstanden in de hele gemeente Bloemendaal aangewezen kunnen 

worden, en ook wat de criteria daarvoor zijn. De Beleidsregels waardevolle 

bomen en houtopstanden Bloemendaal 2018 treden met ingang van 

dinsdag 25 september 2018 in werking. Per die datum zijn de Beleidsregels 

Waardevolle bomen en houtopstanden gemeente Bloemendaal 2010 

ingetrokken. De nieuwe beleidsregels liggen vanaf dinsdag 25 september 

gedurende zes weken ter inzage. U kunt de regeling inzien bij de receptie 

van de gemeente Bloemendaal, op werkdagen tussen 8.30 uur en  17 uur. 

De regeling is ook in te zien via www.overheid.nl/lokale_wet_en_

regelgeving_uitgeb 

Geheimhouding persoonsgegevens
Graag attenderen wij op de mogelijkheid van geheimhouding van uw 

persoonsgegevens die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). 

Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die een publiekrechtelijke 

taak uitvoeren zoals belastingdienst, sociale verzekeringsbank en 

waterschappen.

U kunt vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of 

instanties door te geven. Dat kan voor uzelf maar ook voor uw minderjarige 

kinderen.

Wie gebruiken uw gegevens

Overheidsinstanties zoals belastingdienst en UWV gebruiken uw 

persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze 

organisaties gegevens verstrekt worden.

Aan wie worden geen gegevens verstrekt

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of 

particulieren.

Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

•  advocaten tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke 

procedure. In dit geval zal de gemeente een belangenafweging maken 

tussen uw belangen en de belangen van de organisatie. Hiervan wordt u 

altijd op de hoogte gesteld;

•  niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- 

en muziekverenigingen;

• de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).

Hoe vraagt u geheimhouding aan?

•  schriftelijk: onder vermelding van uw geslachtsnaam, voornamen, 

geboortedatum en -plaats en adres. U moet dan ook een kopie van een 

geldig identiteitsbewijs meesturen. U stuurt dit op naar gemeente 

Bloemendaal, afdeling Burgerzaken, Postbus 201, 2050 AE Overveen;

•  persoonlijk aanvragen aan de balie Publiekscentrum in het 

gemeentehuis in Overeen of bij het Centraal Servicepunt in 

Bennebroek. Neem dan wel een geldig identiteitsbewijs mee.

• online via de website www.bloemendaal.nl. met uw DigiD.

Na ontvangst wordt uw aanvraag in behandeling genomen en verwerkt. 

U krijgt een schriftelijke bevestiging.

Openingstijden en vragen

Voor de openingstijden verwijzen wij u naar de website www.bloemendaal.

nl en voor vragen kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 14023.

Kent u iemand die de krant niet ontvangt?
Voor alle inwoners die het Bloemendaals Nieuwsblad niet krijgen biedt het 

Bloemendaals Nieuwsblad de volgende alternatieven aan:

1.  Het Bloemendaals Nieuwsblad is gratis af te halen op diverse punten in 

de gemeente. In ieder dorp binnen de gemeente is er tenminste 1 

af haalpunt. Af haalpunten zijn te vinden op http://buijzepers.nl/

af haaladressen/

2.  U kunt de krant digitaal inzien via http://buijzepers.nl/archief-

bloemendaals-nieuwsblad/.

3.  In uitzonderlijke gevallen kunt u de krant per post ontvangen. Criteria 

hiervoor zijn:

 •  U kunt de krant niet digitaal lezen, omdat u bijvoorbeeld geen pc 

hebt

 •  U kunt de krant niet ophalen bij een af haalpunt, omdat u 

bijvoorbeeld slecht ter been bent

 •  U heeft 3 achtereenvolgende weken niet-bezorging gemeld bij Buijze 

Bestelnet, telefoon 071-3619323 of via de website http://buijzepers.nl/

geen-krant-ontvangen-3/

      Zodra de krant weer wordt bezorgd, stopt de verzending per post.

WIE, WAT, WAAR

Spreekuur: elke eerste donderdag van de maand houden de 

wethouders spreekuur. Meer informatie hierover vindt u op https://

www.bloemendaal.nl/over-de-gemeente/college-van-burgemeester-en-

wethouders/. Wilt u een afspraak maken met de burgemeester? Stuur dan 

een e-mail met de reden van uw verzoek naar secretariaat@bloemendaal.nl 
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OVERVEEN - Op zondag 7 oktober 
organiseert het IVN Zuid-Kenne-
merland weer de jaarlijkse Padden-
stoelendag, in samenwerking met 
Staatsbosbeheer en Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland. Dit evenement 
over de wereld van schimmels en 
paddenstoelen vindt plaats op het 
landgoed Elswout in Overveen. De 
dag zal gevuld zijn met excursies, 
PowerPoint-lezingen, puzzeltoch-
ten en veel informatie en activitei-
ten over paddenstoelen. Leuk voor 
jong én oud.

Paddenstoelen kun je het hele 
jaar door vinden. Maar vooral in 
de nazomer en in de herfst zie je 
ze het meest. Ook zijn er in som-
mige jaren meer paddenstoelen 
dan in andere jaren. Dat heeft te 
maken met de temperatuur en de 
hoeveelheid regen. Soms komen 
ze na een regenbui heel snel 
tevoorschijn. Ze schieten dan als 
paddenstoelen de grond uit.
 
Geheimzinnig
Door het plotselinge verschijnen 
en de snelle groei hebben pad-
denstoelen iets geheimzinnigs. 
Vroeger werden ze met het boven-
natuurlijke in verband gebracht, 
vandaar namen als heksenboleet, 
duivelsbrood en heksenkring. 
Paddenstoelen groeien ook lang 
niet altijd op dezelfde plek. Soms 
blijven ze jarenlang weg om dan 
opeens weer op te duiken. Een 
zoektocht naar paddenstoelen 
is dus altijd een ontdekkings-
reis. Heeft deze informatie je 

nieuwsgierig gemaakt en wil je 
nog meer over paddenstoelen te 
weten komen? Dan moet je zon-
dag 7 oktober zeker naar de IVN 
Paddenstoelendag komen. Het 
programma is van 10.30 tot 16.00 
uur. Er worden doorlopend Pad-
denstoelenexcursies gehouden 

onder leiding van een natuurgids. 
Vanaf 11.00 uur is er om ieder heel 
uur een PowerPoint-lezingen van 
20 minuten.
Ook staan verschillende kinderac-

tiviteiten op het programma. Om 
12.30 uur en om 14.30 uur is er 
een kinderexcursie voor kinderen 
tot en met 12 jaar (zonder ouders). 
Verder is er een puzzeltocht voor 

het hele gezin, een paddenstoe-
lenknutseltafel in het Koetshuis, 
zijn er sprookjesfiguren te vinden 
in het bos, zijn er verhalenvertel-
lers van vertelkring De Schatkist 
aanwezig en kun je zelf kaarsen 
rollen van bijenwas met imker 
Pim Lemmers. Er zijn meerdere 
excursies tegelijk. Voor de inde-
ling in excursiegroepen, ook voor 
de kinderexcursies, aanmelden 
bij de IVN-excursiekraam. Alle 
activiteiten zijn gratis.
 
Kraampjes
Naast de activiteiten zullen er ook 
een aantal kraampjes met produc-
ten zijn. Zo worden er bijvoor-
beeld biologische paddenstoelen 
en heerlijke soep verkocht bij de 
kraam van Portabella, is er de 
mogelijkheid om de verse appels 
van Landgoed Elswout te proeven 
en verkoopt Pim Lemmers eigen 
diverse honingsoorten.
Toegang tot het landgoed en par-
keren zijn gratis. Vooraf reserve-
ren is niet nodig. Er is een beperkt 
aantal parkeerplaatsen beschik-
baar en langs de weg parkeren is 
verboden. Indien mogelijk raadt 
de organisatie daarom aan om op 
de fiets te komen. Inloop vanaf 
10.30 uur bij Landgoed Elswout, 
Elswoutslaan 12a, Overveen. Meer 
informatie via IVN Zuid-Kenne-
merland, website www.ivn.nl/
zuidkennemerland of Nationaal 
Park Zuid-Kennemerland, web-
site www.np-zuidkennemerland.
nl en tel. 023-5411123. x

Op ontdekkingsreis naar
paddenstoelen op Elswout

De kinderen gaan samen met een natuurgids op zoek naar de mooiste pad-
denstoelen (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - Tijdens het vragen-
halfuur van de gemeenteraadsverga-
dering van 27 september komt Mark 
Doorn (VDB) terug op de uitvoering 
van een motie die in mei 2018 door 
de gemeenteraad van Bloemendaal is 
aangenomen. “Er zou op een zo kort 
mogelijke termijn onderzoek gedaan 
worden naar een alternatieve locatie, 
te weten, de Noord-West hoek van 
park Caprera.”

door Christa Warmerdam

VDB is benieuwd naar de voortgang 
van dit onderzoek, zeker nu er een 
huurcontract is afgegeven voor de 
huidige plek van de mast maar 
vooral omdat Bloemendaal-Noord 
nog steeds kampt met slechte dek-
king van het 4G-netwerk, ook van 
het KPN-netwerk.” Met ‘de huidige 
plek’ bedoelt Doorn de parkeer-
plaats bij restaurant De Uitkijk. 
KPN had de nieuwe zendmast 
nodig, omdat ze niet langer gebruik 
kan maken van de mast van de 
protestantse radio-omroep Radio 
Bloemendaal. Die zender is digitaal 
gegaan en had haar antenne aan de 
Hoge Duin en Daalseweg niet meer 
nodig. Ook heeft VDB gehoord 
“dat men voornemens is om een 
extra kleine mast te plaatsen in de 
monumentale schoorsteen op het 
PZ-terrein. Wij zijn benieuwd of dit, 
gezien het monumentale karakter 
van de schoorsteen wel mogelijk en 

wenselijk is.”
Wethouder Henk Wijkhuisen geeft 
een toelichting: “Er is een aan-
tal bijeenkomsten geweest met 
betrokkenen zoals omwonenden, 
Stichting Ons Bloemendaal en 
KPN. Men heeft gekeken naar wat 
een geschikte locatie zou zijn. De 
meeste uitgekozen plekken ble-
ken na meting door KPN subopti-
maal, totdat men uitkwam op het 
Bloemendaalse Bos. Daar zou het 
beste bereik voor de regio gehaald 
worden. Maar dat geldt in minde-
re mate voor Bloemendaal-Noord. 
Daar komt het verhaal vandaan 
over de schoorsteen op het PZ-ter-
rein. Daar zou het beste bereik 
gerealiseerd kunnen worden voor 
Bloemendaal-Noord. De hamvraag 

is: wil je dat? Daar zijn we nog niet 
aan toegekomen. Alleen de meting 
is verricht en daar zegt de KPN ja 
op. We gaan nu verder met het uit-
werken van de locatie in het Bloe-
mendaalse Bos.”
Wijkhuisen heeft nog een aanvul-
ling: “De huidige mast functioneert 
voldoende met behulp van de omge-
vallen zendmast, die het overigens 
nog steeds doet. Daar loopt het con-
tract echter eind van dit jaar af en 
we weten nog niet of we dan al een 
zendmast in het Bloemendaalse 
Bos hebben.” De plek in de Noord-
West hoek van park Caprera is afge-
vallen. Deze bleek suboptimaal. x

Nog geen nieuwe plek
zendmast Bloemendaal

De Haan geeft 
verhaallezing

BLOEMENDAAL - Carmen de Haan 
(foto) van Praktijk voor Commu-
nicatie en Centrum voor Inner-
lijke Vrede geeft op zondag 7 
oktober van 14.00 tot 16.00 uur 
de verhaallezing ‘Haal de kolder 
uit je kop’ in het St. Rapha?lkerk-
je aan de Popellaan 1 in Bloe-
mendaal.. “Je voelt je ellendig en 
je denkt dat dit nooit meer over 
gaat. Je zit diep in de penarie en 
bent bang dat hier geen oplossing 
voor is. Zomaar een paar situaties 
die je buitengewoon onzeker en 
somber kunnen maken. Maar als 
je ophoudt je gedachten over je 
situatie serieus te nemen en je 
beseft dat je slechts lijdt op basis 
van een verhaal dat je telkens 
in je hoofd afdraait dán komt er 
licht in de duisternis. Hardnek-
kige angst kan in één klap ver-
dwijnen”, aldus De Haan. In deze 
lezing gaat ze experimenteren 
met nieuwe manieren van den-
ken en zal ze “alles inzetten om 
je te overtuigen”. De entree is 9 
euro, dit is inclusief koffie/thee/
fris en schrijfgerei. Reserveren 
niet nodig (Foto: pr). x

Lezing in Kapel 
over Kabbalah
BLOEMENDAAL - Op zondag 7 okto-
ber zal Kees Voorhoeve een lezing 
verzorgen in De Kapel aan de Pot-
gieterweg 4 te Bloemendaal. Het 
thema is ‘Kabbalah en de zin van 
het leven’. “Kabbalah is een inspi-
rerende mystieke stroming bin-
nen de Joods-Christelijke traditie 
en toont zich als een krachtige 
levenskunst om te zorgen voor 
een evenwichtig, vreugdevol en 
rechtvaardig leven”, aldus de orga-
nisatie. Aan de hand van de ‘Boom 
des Levens’ zullen verschillende 
aspecten van deze levenskunst 
verhelderd worden en concreet 
worden gemaakt naar het dage-
lijkse leven. De lezing begint om 
10.30 uur. Na afloop kan men vra-
gen stellen. x

(Foto: Christa Warmerdam).
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BLOEMENDAAL - Café ‘t Hemeltje in 
Bloemendaal (Bloemendaalseweg 
102) organiseert komend week-
end het Hemelse Muziekweekend. 
Op zaterdag 6 oktober vanaf 
21.30 uur is ‘Sixty Pound te gast, 
zij staan garant voor samenzang, 
rock ‘n roll en hits uit de jaren 
60. Op zondag 7 oktober is het 
van 14.30 tot 17.30 uur de beurt 
aan ‘Flowertown Jazz Band onder 
leiding van rasartiest Adam 
Spoor. De band speelt Oude Stijl 
Jazz (meer info: www.bloemen-
daaljazz.nl). x

Muziekweekend 
in ‘t Hemeltje



VOGELENZANG - De Open Eettafel in 
Vogelenzang bestaat 20 jaar, en dat 
wordt donderdag 4 oktober gevierd 
met extra feestelijk eten. De eetta-
fel op elke eerste donderdag van 
de maand heeft een stabiele groep 
bezoekers. Ze krijgen er een uitge-
breide warme maaltijd voor 8 euro, 
maar vooral ook is het een gezellig 
samenzijn. An van Aken was vanaf 
het eerste uur coördinator. Nu heeft 
ze een stapje terug gedaan, is offi-
cieel gastvrouw, maar is nog altijd 
nauw betrokken bij de organisatie.

door Marilou den Outer

En ze is er druk mee. Zo gaat tij-
dens het interview de telefoon: 
een mevrouw die al langer niet 
bij de eettafel is geweest, maar dit 
jubileum niet wil missen. Heeft 
ze nog een betalingsmachtiging 
lopen, wil ze weten. Voor die 
vraag verwijst An van Aken haar 
naar Welzijn Bloemendaal. Dat 
is de organisatie die de open eet-
tafel nu faciliteert. Verder drijft 
het helemaal op vrijwilligers, een 
coördinator en acht gastvrouwen. 
De oudste is 90 jaar.
Deze open eettafel komt voort 
uit een eerder initiatief in Voge-
lenzang in het bejaardentehuis 
van destijds. Toen dat afgebroken 
werd vroeg de pastor An om een 
nieuwe eettafel op te zetten, in het 
gebouwtje naast de RK kerk. Dit 
kan de indruk wekken dat het een 
kerkelijk gebeuren is. Maar dat 
wil An nadrukkelijk tegenspre-
ken. “Iedereen is welkom, van elk 
geloof of zonder geloof.” De eetta-
fel begon destijds met vijf perso-
nen, maar nu zijn het gemiddeld 
twintig tot vijfentwintig. Op hoog-
tijdagen, zoals de kerstbrunch 
komen er vaak wel meer dan veer-
tig. De meesten wonen in Vogelen-
zang, maar er is ook een mevrouw 
die met een busje uit Aerdenhout 
komt, en deelnemers uit Hillegom. 
De eettafel begint om twaalf uur, 
het eten wordt rond een uur of half 
een geserveerd. Het natafelen kan 
wel tot half drie duren. Soms is er 
iemand jarig en wordt er getrak-
teerd, en gezongen. Elk lustrum 
wordt overigens gevierd. An laat 

de administratieboeken zien die 
zij al die jaren heeft bijgehouden. 
Van elke eettafel alle namen van 
deelnemers en de bedragen.
Het menu is eigenlijk niet zo veel 
veranderd in de afgelopen twintig 
jaren. Soep, aardappelen, vlees, 
een toetje en een glaasje wijn. 
Favorieten zijn wel duidelijk aan 
te wijzen: “Hachee met rode kool 
vinden de meesten geweldig. Dat 
maak je thuis ook niet zo snel. 
Een stoofpotje is ook gewild.” Het 
eten wordt bereid door de kok van 
woonzorgcentrum Parkwijk in 
Hillegom. Speciaal voor dit jubi-
leum komt er nu een maaltijd op 
tafel die 2 euro meer mag kosten, 
net iets extra’s dus. De deelne-
mers betalen het vaste bedrag van 

8 euro, Welzijn Bloemendaal past 
de rest bij. De vrijwilligers zorgen 
voor feestelijke servetten en extra 
bloemen.
Bloemen staan overigens altijd op 
de tafels. Daarvoor heeft An zich al 
vanaf het begin voor ingespannen. 
Ook trouwens voor een menu dat 
meer was dan spek met kapucij-
ners. “De mensen laten ook weten 
dat ze het waarderen, die gezellige 
aankleding en dat lekkere soepje. 
Daar komen ze voor. En dat geeft 
mij en alle andere vrijwilligers 
natuurlijk een blij gevoel.” Opge-
ven voor deelname aan de Open 
Eettafel in Vogelenzang kan bij 
Susan Koelers via tel. 023-5848890, 
met het verzoek ook de voicemail 
in te spreken als die aanstaat. x

Open Eettafel Vogelenzang
viert haar 20-jarig bestaan

“Iedereen is welkom, van elk geloof of zonder geloof”

An van Aken is al die 20 jaar al betrokken bij de Open Eettafel in Vogelenzang 
(Foto: Marilou den Outer).

BLOEMENDAAL - In de eerste helft van 
oktober is de piek van de jaarlijkse 
vogeltrek. Grote aantallen vogels 
zijn onderweg van het koude noor-
den naar het warme zuiden. Het 
parcours van de belangrijkste tre-
kroute gaat pal over de kust van 
Zuid-Kennemerland heen. Vooral 
in de vroege uurtjes zullen er een 
horde aan vogels over en langs 
het gebied vliegen. Dit bijzondere 
herfstverschijnsel kan men van 
dichtbij meemaken. Op zondag 7 
oktober zal een natuurgids van 
IVN Zuid-Kennemerland op ‘t 
Kopje van Bloemendaal te vinden 
zijn met een telescoop. Hij voorziet 

de bezoekers graag van tekst en 
uitleg over de verschillende vogels 
en hun seizoensgebonden reis. 
Dankzij de locatie van de toren is 
er een schitterend panorama over 
de regio en is de trek uitstekend 
te volgen. Deelname is gratis en 
vooraf aanmelden is niet nodig. 
Inloop is mogelijk vanaf 08.00 uur 
bij de Koningin Wilheminatoren, 
op ‘t Kopje van Bloemendaal, aan 
de Hoge Duin en Daalseweg. De 
gids zal tot 11.00 uur aanwezig 
zijn. Meer informatie via het Nati-
onaal Park Zuid-Kennemerland, 
www.np-zuidkennemerland.nl of 
tel. 023-5411123. x

Vogeltrek bekijken op
Kopje van Bloemendaal

De vogeltrek is goed te zien op 't Kopje van Bloemendaal (Foto: pr).

BLOEMENDAAL - André Burger neemt 
tijdelijk het voorzitterschap van bur-
gemeester Roest over voor de behan-
deling van een vuurwerkverbod tij-
dens de gemeenteraadsvergadering 
van 27 september. Dit omdat Roest 
zelf portefeuillehouder is. Richard 
Kruijswijk (GroenLinks) trapt de dis-
cussie af: “Er ontstaat steeds meer 
draagvlak in de samenleving voor een 
vuurwerkverbod. De meningspeiling 
onder onze inwoners laat ook zien dat 
51 procent het eens of helemaal eens 
is met een vuurwerkverbod.”

door Christa Warmerdam

Rolf Harder (VVD): “We willen 
niet betuttelen. Aan de andere 
kant begrijpen we heel goed dat 
mensen met rieten daken bange 
dagen beleven. En dat er ongeluk-
ken gebeuren en dat er rotzooi 
achterblijft.” Het college stelt voor 
om de dorpskernen van Bloemen-
daal en Aerdenhout aan te wij-
zen als gebied waar het afsteken 
van vuurwerk verboden is. Har-

der: “We hebben in het verleden 
regels opgesteld en zijn daar niet 
te handhavend mee omgegaan. Het 
voorstel zoals nu gedaan door het 
college, daar kunnen we ons niet 
mee verenigen. We willen eigen-
lijk gewoon alles bij het oude laten. 
Maar we willen ook iets doen voor 
de bezorgde burgers.”
De VVD stelt voor twee extra hand-
havers in te huren voor de perio-
de drie dagen voor oud en nieuw 
tot en met Nieuwjaarsdag en een 
meldpunt voor vuurwerkklachten 
in te richten. Roest pleit voor een 
gedeeltelijk verbod: “Ik ben verant-
woordelijk voor de veiligheid en je 
wil niet meemaken dat er een ern-
stige calamiteit plaatsvindt. Zeker 
nu het vuurwerkgebruik steeds 
zwaarder wordt. Het voorstel van 
de VVD is mooi en gesloten en 
ik hoop dat het breed gedragen 
wordt, want dan maken maken we 
in ieder geval meters op dit gebied.” 
Het voorstel wordt uiteindelijk met 
12 tegen 5 stemmen aangenomen 
(Foto: archief). x

Geen vuurwerkverbod in
gemeente Bloemendaal
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HEEMSTEDE - Op woensdag 10 okto-
ber geeft Esther van Diepen om 
11.00 uur een boekpresentatie over 
haar boek Power mom bij Boekhan-
del Blokker op de Binnenweg in 
Heemstede.

Voor veel moeders is het één van 
de grootste uitdagingen: een gezin 
runnen, hard werken en ook nog 
tijd vinden voor jezelf. De neiging 
om zichzelf op de laatste plaats 
te zetten is voor velen vaak groot. 
Maar dat hoeft niet! Met haar 
boek Power mom helpt Esther van 
Diepen de werkende moeder in 
vijf stappen naar meer energie en 
een betere balans in haar leven. 
Power Mom is een handboek voor 
elke moeder die op zoek is naar 
de juiste balans in haar leven. Dit 
komt niet vanzelf, hiervoor is een 
goede planning, discipline en dui-
delijke focus nodig. Auteur Esther 
van Diepen, onderneemster en 
zelf moeder van vier, heeft goede 
manieren gevonden om die juiste 
balans te vinden en schreef daar-
om dit boek. Power mom neemt 

moeders aan de hand en leert ze 
tijd te nemen voor zichzelf. Kom 
erachter hoe je een goede balans 
tussen werk, gezin en jezelf het 
beste kan realiseren. Vanuit jouw 
persoonlijke motivatie ga je aan 
de slag om in vijf stappen de per-
fecte balans te vinden. Per stap ga 
je jezelf sterker, gezonder en meer 
uitgerust voelen. Zo kun je meer 
genieten van je tijd als moeder, 
carrièrevrouw, partner en vriendin.
In het boek staan veel prakti-
sche lifehacks, gouden tips en 
inspirerende verhalen over sport, 
voeding, ontspanning, werk en 
gezin. Ook lees je ervaringsver-
halen en krijg je tips van andere 
Power moms zoals ex-volleybalster 
Manon Nummerdor Flier, voormalig 
politica Nine Kooiman en direc-
teur Lelystad Airport Hanne Buis. 
Esther van Diepen woont in Heem-
stede, is moeder van vier en met 
haar bedrijven Mom in Balance en 
SHE Performance ondersteunt ze 
wereldwijd werkende en ambitieu-
ze moeders. x

Esther van Diepen presenteert
boek Power mom bij Blokker
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TUINBEDRIJF
D.VERGERS
sierbestrating

schuttingen plaatsen
gras leggen

en nog veel meer
EEN MOOIE TUIN
VOOR EEN PRIMA

PRIJS
bel vrijblijvend
0651402604

*  Bovenstaande prijzen zijn inclusief CV-toestel, btw, montage, alle aansluitingen binnen 1 meter van het toestel, inlaatcombinatie, gaskogelkraan, overstortventiel, 
vul-/aftapkraan, vulslangpakket, expansievat en gevel- of dakdoorvoer. Meer informatie? Neem contact met ons op.

VERVANG NU UW CVKETEL

Alweer als ‘beste uit de test’ !

NU VOOR

€ 1.550,-
inclusief
montage
en btw

NU VOOR

€ 1.650,-
inclusief
montage
en btw

NU VOOR

€ 1.750,-
inclusief
montage
en btw

RUIT
KAPOT?

071
3619350

Herenweg 35 Noordwijk

SINDS 1898

UW TOILET VERSTOPT?
Bel P.C. v.d. Wiel B.V.

* Rioolontstopping
* Reparaties en aanleg van rioleringen en drainages
* Legen van septictanken en vetvangers
* Dakbedekking en loodgieterswerk
* Maai- en groenvoorzieningswerk
* Machinaal straatvegen, milieuvriendelijk onkruidborstelen
* Gladheidsbestrijding

Hillegommerdijk 448 2144 KV Beinsdorp

0252 - 51 74 06�

TRAPSTOFFERING
13 treden inkl. tapijt 

loon en lijm met 
projekttapijt € 300,-

open trap prijs op 
aanvraag.

Ook voor traplopers. 
Hein Kruider.nl

Leiderdorp
Tel. 06 23 150 817
Tel. 06 12 272 425

Kamer te huur
Voor 1 persoon 

€ 400,-- inclusief 
gas, water en licht.

De verfspecialist

Sint Jeroensweg 20 
Noordwijk 

071 3612352

BELONING € 250,= BELONING
Wie kan mij in contact brengen met:

Dhr. C.M. van Klaveren uit Rijnsburg?

Van Klaveren is geboren tussen 1963 en 1968 en 

werkzaam in de bloemen/bollen.

Van Klaveren huurde in 2008 een schuur/koelcel in de 

Kerkstraat 40 te Noordwijk.

Wie weet er over wie ik het hier heb? 

Zou u dan a.u.b. contact met mij op willen nemen?

06-54756184/ broekhof@hotmail.nl

Wekelijks in juli 
t/m september

Gratis afgesloten
parkeergelegenheid

Onze dagtochten zijn 
incl. culinaire invulling

Voor alle dagtochten dient u vooraf telefonisch te reserveren.
zie onze website www.partyboot.nl

5 dagtochten/rondvaarten

Special!
Rondje Zuid-Holland

Wo. 13 augustus volgeboekt.
Wegens succes extra tocht op vrijdag 

8 augustus. Vertrek: 10.00 uur Leiderdorp
Aankomst: 19:30 uur Leiderdorp

Uiteraard kunt u bij ons ook terecht voor 
uw bruiloft, personeelsfeest, 

seniorenreis etc.
Groene Hart Cruises het gehele jaar door 

dé Ambiance voor uw evenement.

rolstoel
vriendelijk

Wij verkopen alle merken
SCOOTERS

nieuw en 2e hands, tegen
de scherpste prijzen. www.

vanderham-trading.com
tevens onderhoud en

schade-reparatie.
Van der HamTrading,

Grevelingstraat 71 Lisse
tel. 0252-421516.

 

PVC STROKEN
vanaf 25,95 M2

Slijtvast,20 jaar garantie
Voelt warm aan, bestand

tegen vocht, en geluidsarm
Nieuw Brede Lange planken

Rotteveel Interieur
St.Jeroensweg 8 Noordwijk
071-3617425/0622494410

Zie ook facebook.com
rotteveelinterieur

Gezocht: zat. + zon.
medewerker m/v voor

SNACKWAGEN
in Noordwijk, voor het
hele jaar, 12.00-20.00
uur. Tel: 06-20987680.

Krant online lezen? Dat kan via buijzepers.nl/archief.
Krant niet ontvangen? Lees hem digitaal of ga naar een afhaalpunt voor  

een gedrukt exemplaar en meld uw bezorgklacht via buijzepers.nl/de-verspreiding.

Inwoners van de gemeente Bloemendaal die Bloemendaals Nieuwsblad niet ontvangen  
en niet in staat zijn om de krant digitaal te lezen of op te halen bij een afhaalpunt  

kunnen de krant per post ontvangen.

A F H A A L P U N T E N
AERDENHOUT 
Albert Heijn, Zandvoortselaan 169
Mans Tabakszaak, Zandvoortselaan 157 

HEEMSTEDE 
Coop de Koning, Glipperdreef 10
Bruna, Binnenweg 125
Plus, j. van Goyenstraat 21-23
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1
De Pijp, Raadhuisstraat 30
Versmarkt van der Weijden, Amstellaan 5 

VOGELENZANG 
De Winter, Vogelenzangseweg 274a
Coop Hulsbosch, Deken Zondaglaan 55

BENNEBROEK 
Bakkerij Ted, Bennebroekerlaan 39
Slijterij Zwetsloot, Schoollaan 24b
The Read Shop, Zwarteweg 24
Centraal Service Punt, Kerklaan 6 
Peut, Rijksstraatweg 3

OVERVEEN 
Albert Heijn, Bloemendaalse weg 240
Primera, Bloemendaalse weg 234

BLOEMENDAAL
Boekhandel PapYrium, Bloemendaalseweg 78
Gemeentehuis, Bloemendaalseweg 158
Rutte Delicatessen, Bloemendaalseweg 20
Gebo Gelato, Bloemendaalseweg 104

Bloemendaals Nieuwsblad Heemsteeds Nieuwsblad

Magazijnverkoop
Dameskleding

Van uitsluitend Duitse topkwaliteit.

Open elke vrijdag en zaterdag.
Openingstijden 10.00 – 17.00 uur.

Gratis parkeren, gratis koffie.
Pinnen mogelijk.

H. van der Linden  
Oude Kruisweg 37  
2142 EE Cruquius      
Tel. 023-5291405



BLOEMENDAAL - “Een volle raadszaal, 
de democratie leeft”, opent burge-
meester Elbert Roest de raadsverga-
dering van 27 september. “Ik zie de 
Vogelenzangse vlag hier hangen. Dus 
één onderwerp heeft in ieder geval 
de belangstelling.” Roest bedoelt 
hiermee het agendapunt over Vitaal 
Vogelenzang. Niet alleen de publieke 
tribune is gevuld, ook alle raadsle-
den zijn aanwezig. “We zijn met een 
full house, dat is enorm mooi”, zegt 
Roest. Hij weet op dat moment nog 
niet wat er zich die avond zal gaan 
afspelen.

door Christa Warmerdam

Bij het agendapunt mededelingen 
neemt Marylies Roos (HvB) het 
woord: “Ik kan niet meedoen aan 
besluitvorming over project Voge-
lenzang zonder dat ik weet waar 
ik het over heb. Er wordt infor-
matie achtergehouden. Het gaat 
bovendien te snel, er wordt druk 
uitgeoefend. Een project waar onze 
inwoners ruim twee jaar mee bezig 
zijn geweest kun je niet in een 
week afraffelen. Het gaat over twee 
à drie miljoen euro van al onze 
inwoners. Ik wil dat niet op mijn 
geweten hebben, daar ben ik geen 
raadslid voor geworden. Ik verlaat 
deze vergadering en wens mijn 
collega-raadsleden veel morele en 
vooral ook wettelijke wijsheid.” 
“Waarvan akte”, zegt burgemees-
ter Roest.
Bij het vragenhalfuur komt Rob 
Slewe (HvB) terug op een incident 
uit december 2017 toen zijn hui-
dige fractiegenoot Marielys Roos 
door haar collega-raadsleden bekri-
tiseerd werd. Uiteindelijk leidde dit 
tot schorsing van de vergadering 
en inzet van politie. “Volgens onze 
informatie zaten er twee politie-
agenten op de tribune. Wanneer 
is besloten tot politie-inzet, wie 
waren er bij dit besluit betrokken 
en is dit besproken in het Presidi-
um? En vindt u de inzet van politie 
en de actie van de heer Burger, als 
nestor van de Raad, niet wat buiten-

proportioneel aangezien mevrouw 
Roos alleen maar heeft gezegd dat 
de houding van de vorige griffier, 
weinig medewerkend was?” Bur-
gemeester Roest antwoordt: “Er is 
een discussie geweest die ik heb 
ervaren als een ordeverstoring en 
heb ik de vergadering geschorst. 
Daarna heb ik het met alle fractie-
leiders op mijn kamer besproken. 
Bij herhaling zou ik ingrijpen. Toen 
ik mijn kamer uitging heb ik een 
medewerker gevraagd de politie te 
bellen om stand-by te zijn voor het 
geval de ordeverstoring gecontinu-
eerd zou worden.”
Slewe is niet overtuigd: “Dit is 
een volledig geënsceneerd verhaal 
geweest.” Waarop Roest antwoordt: 
“Dat is een beledigende insinuatie. 
Daar is geen sprake van.” De ove-
rige raadsleden onderschrijven het 
feitenrelaas van de burgemeester. 
“Ik zeg dat het buitenproportioneel 
is om politie in te zetten voor een 
raadslid.” Na deze woorden gezegd 
te hebben, staat Rob Slewe op uit 
zijn stoel. “U vertrekt ook mijn-
heer Slewe? Waarvan akte”, sluit 
Roest af. De vergadering wordt 

voortgezet zonder de fractieleden 
van Hart voor Bloemendaal. x

 

Avond over 
‘creatief leven’
HEEMSTEDE - Julie Koch en Marij-
ke Coert spreken op donderdag 
4 oktober om 20.00 uur bij WIJ 
Heemstede in de Luifel (Herenweg 
96, Heemstede) over ‘Creatief leven 
- Stap voor stap naar een leven zon-
der eenzaamheid’. De avond staat 
in het teken van de landelijke week 
tegen de Eenzaamheid. Julie Koch 
en Marijke Coert hebben de post 
hob-opleiding tot Specialist Een-
zaamheid gevolgd bij Faktor5 en 
vertellen graag over de cursussen 
Leef! en Creatief Leven. In deze 
cursussen leren de deelnemers 
om zowel nu als in de toekomst 
hun eigen leven (opnieuw) vorm te 
geven. Deze avond is bedoeld voor 
iedereen die in de eigen leefomge-
ving of in het werk te maken heeft 
met mensen die eenzaam zijn en 
hier graag meer over willen weten. 
De entree is 5 euro, aanmelden kan 
via www.wijheemstede.nl en tel. 
023-5483828. x

 

Kussen maken 
in de Molenwerf
HEEMSTEDE - Op woensdag 10 okto-
ber is het weer tijd voor de Knut-
selclub voor kinderen van 5 tot en 
met 10 jaar bij WIJ Heemstede in de 
Molenwerf aan de Molenwerfslaan 
11 in Heemstede. Een kussen om te 
knuffelen? Of om op te slapen? Of 
misschien om cadeau te even? Zeg 
jij het maar… Zeker weten dat het 
mooi wordt, wat het ook voor kus-
sen gaat worden. Iedere woensdag 
kunnen kinderen superleuke en 
originele kunstwerken maken van 
klei, papier, hout en stof, die vaak 
te maken hebben met de jaargetij-
den of de feestdagen. De knutsel-
club is van 13.30 tot 15.00 uur Kos-
ten zijn 5 euro per keer, een kaart 
voor 5 keer knutselen kost 22,50 
euro. Graag de kinderen per keer 
aanmelden via 023-5483828. Op 
woensdag 17 oktober gaan de kin-
deren een boekenlegger maken. x

Fractieleden HvB lopen weg
uit gemeenteraadsvergadering

“Er wordt informatie achtergehouden”

Het was weer eens een hectische 
raadsvergadering in het gemeente-
huis van Bloemendaal (Foto: Christa 
Warmerdam).

heemstede - De gemeente Heem-
stede organiseert samen met de 
politie woensdag 10 oktober van 
14.00 tot 16.00 uur een voorlich-
tingsbijeenkomst over babbel-
trucs in de burgerzaal van het 
raadhuis aan het Raadhuisplein 
1 in Heemstede. Diefstal door een 
‘babbeltruc’ komt steeds vaker 
voor: onbekenden bellen aan en 
gebruiken een mooie smoes om 
binnen te komen. Vervolgens 
stelen zij geld en andere waarde-
volle bezittingen. Hoe kan men 
zo’n babbeltruc aan de deur her-
kennen en vooral: hoe voorkom je 

slachtoffer te worden? Twee poli-
tieagenten in opleiding hebben 
onderzoek gedaan in een buurt in 
Heemstede naar dit onderwerp. Ze 
hebben veel gesprekken gevoerd 
met inwoners en werden met open 
armen ontvangen. Niemand vroeg 
om legitimatie. Genoeg aanleiding 
om op interactieve wijze voorlich-
ting te geven over diefstal aan de 
deur. Naast de voorlichting is er 
ruimte voor vragen en is er een 
kleine informatiemarkt. Vanaf 
13.45 uur staat de koffie/thee klaar 
en om 14.00 uur opent de burg-
meester de bijeenkomst. x

Informatiemiddag
over babbeltrucs 

Dzmano uit Georgië
in Huis te Bennebroek

HEEMSTEDE - Het is heerlijk nazome-
ren afgelopen vrijdag 28 en zaterdag 
29 september op de Raadhuisstraat 
en de Binnenweg in Heemstede. Voor 
de eerste keer organiseert de winke-
liersvereniging het evenement ‘Bella 
Italia!’.

door Christa Warmerdam

Twee dagen lang staat alles in het 
teken van Italië. De winkelstraat 
hangt vol met de groene, rode en 
witte vlaggetjes. In de winkels zijn 
er leuke aanbiedingen en er kan 
natuurlijk geproefd worden van 
Italiaanse producten. Bij opticien 
Lukx hangt een opvallende poster 
in de etalage met daarop een foto 
van de beroemde film van Fran-
cis Ford Coppola ‘The Godfather’. 
Marlon Brando kijkt het winke-
lende publiek aan met onder hem 
de tekst: ‘I’m gonna make you an 
offer you can’t refuse’. Zeg daar 
maar eens nee tegen.
De kinderen kunnen zich uitle-
ven met kleurpotloden op een 
‘dansend mannetje’. Het papieren 
mannetje moet eerst helemaal 

ingekleurd worden voordat hij 
in de lucht kan dansen. De zon 
laat zich regelmatig zien en op de 
terrasjes worden Italiaanse kof-
fie en broodjes mozzarella geser-
veerd. Projectkoor Pablo Neruda 
verzorgt rondom het middaguur 
de muziek. Het koor geeft alvast 
een voorproefje van het concert 
‘Emily op liefde en dood’. In dit 
project staan het leven en werk 
van de Amerikaanse dichteres 
Emily Dickinson centraal. Voor de 
productie ‘Emily op liefde en dood’ 
zijn dertien teksten geselecteerd 
uit de ruim 1700 gedichten die 
Emily Dickinson heeft geschre-
ven. De muzikale leiding is in 
handen van Cees Thijsen. Aan dit 
project werkt ook de Heemsteedse 
zangeres en soliste Yvonne Weijers 
mee. De première van ‘Emily op 
liefde en dood’ is op 9 november 
in de Oude Kerk in Heemstede 
maar is al helemaal uitverkocht. 
Wel zijn er nog kaarten voor 11 en 
18 november in de Nieuwe Kerk in 
Haarlem te bestellen. Meer infor-
matie: www.neruda.nl. x

Heerlijk nazomeren tijdens
‘Bella Italia!’ in Heemstede

Projectkoor Pablo Neruda verzorgde de muziek (Foto: Christa Warmerdam).

BENNEBROEK - De Georgische mannen van van Dzmano zingen op vrijdagavond 12 
oktober om 19.30 uur in Huis te Bennebroek. Ze treden voor het eerst op in Neder-
land. Dzmano bestaat uit Davit Tabatadze, Archili Kapanadze, Vasil Begishvili 
en Zurab Inasaridze, de vier begeleiden zichzelf op de panduri (een Georgisch 
snaarinstrument). De polyfone of meerstemmige Georgische zang is eeuwenoud 
en staat op de werelderfgoedlijst. Het kwartet maakt deel uit van het koor Msk-
heti in Akhalsikhe in Georgië. Dit koor was een aantal maanden geleden te zien 
en te horen in het tv-programma ‘Wie is de Mol’, opgenomen in de grotten van 
Wardzia. De entree bedraagt 15 euro, dit is inclusief een consumptie (Foto: pr). x
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Pinksterkerk aan Camplaan in Heemstede 
verkocht aan Stadsherstel Amsterdam

VierkolomKop

HEEMSTEDE - Goed nieuws voor Heem-
stede: de Pinksterkerk aan de Cam-
plaan is verkocht aan Stadsherstel 
Amsterdam en behoudt zijn functies. 
Stadsherstel gaat aanpassingen 
maken aan het gebouw en het ver-
huren. Het meest opgelucht zullen 
vooral zijn de drie orkesten die de 
kerkzaal gebruiken. Hen was eerder 
verteld dat ze moesten omkijken naar 
andere ruimten, maar die bleken niet 
voorhanden in Heemstede. Zij mogen 
blijven.

door Marilou den Outer

Blij is bestuurslid Hugo Hölscher 
van het Symfonisch Blaasorkest 
SBO dat de verbouwing pas plaats 
vindt in de komende zomervakan-
tie. De repetities zijn al in volle 
gang. “Erg fijn, er wordt rekening 
gehouden met ons.” Ook de huis-
werkbegeleiding blijft in het pand. 
De Pinksterkerk werd door het 
kerkbestuur van PKN Heemste-
de te koop gezet. Omdat het nog 
maar een keer per maand voor 
diensten werd gebruikt en de 
Oude Kerk toereikend is. Het is 
een rijksmonument uit 1956/1957 
en is een ontwerp van architecten-

bureau Chr. Nielsen. Niet iedereen 
kan overigens de ‘betonnen bak’ 
aan de Camplaan 18 waarderen. 
Maar in het oog springt altijd de 
glas-in-betongevel. Binnen zorgt 
deze voor bijzondere lichtval van 
zeventig kleurentinten, dat is het 
werk geweest van Berend Hendriks 
(1918-1997).
Voor Stadsherstel is dit de eerste 
aankoop van een naoorlogs monu-
ment. Deze particuliere onder-
neming verwerft, restaureert en 
verhuurt al sinds 1956 monumen-
tale panden. In Heemstede kocht 
zij enkele jaren geleden het wapen 
van Heemstede aan het Wilhel-
minaplein en verbouwde het tot 
appartementen. Daarvoor ontving 
Stadsherstel de Erfgoedprijs van 
de lokale historische vereniging 
HVHB. “Dat ons eerste wederop-
bouw monument een kerk is, ver-
baast me niet”, zegt adjunct-direc-
teur Michiel van der Burght. “Vrij-
wel alle monumentale gebouwen 
vanaf de tweede helft vorige eeuw 
verkeren in goede staat. Zo ook de 
kerken. Maar door de leegloop van 
die gebouwen moeten zij herbe-
stemd worden om ze te behouden. 
Daar zet Stadsherstel zich voor in 

bij de Pinksterkerk.” In 2010 kreeg 
de Pinkersterk officieel de status 
‘rijksmonument’, omdat het een 
karakteristiek voorbeeld is van 
naoorlogse kerkenbouw. Onder het 
bewind van toenmalige staatsse-
cretaris Plasterk werd het in 2007 
opgenomen in de voorlopige lijst 
van 100 topmonumenten uit de 
wederopbouwperiode 1940-1958.

De Pinkster heeft twee verdiepin-
gen. Boven is de ruime kerkzaal, 
onderop is een souterrain met ver-
schillende vertrekken. De boven-
zaal kan ook worden gehuurd 
voor buurtactiviteiten en verga-

deringen. In het souterrain wordt 
vanaf januari 2019 Rozemarijn, 
een antroposofische zorginstelling 
gevestigd. Rozemarijn verzorgt 
zowel dagbesteding als woon- en 
werkgelegenheid voor kinderen en 
(jong) volwassenen met verstande-
lijke of meervoudige beperkingen 
en/of psychiatrische kwetsbaar-
heid. Om bovenstaand gebruik in 
het gebouw mogelijk te maken, 
past Stadsherstel op enkele plaat-
sen het niet-monumentale interi-
eur aan. Michiel van der Burght: 
“Dat gaat om kleine dingen als 
extra toiletten, een goede afschei-
ding tussen verschillende ruimtes, 
meer niet.”
Niek Vernooy, voorzitter van Har-
monie St.Michael is blij met de nieu-
we verhuurder. “Wij repeteren niet 
in de Pinksterkerk, maar geven er 
al sinds de jaren 90 regelmatig con-
certen. We hebben in 2013 zelfs 
met de andere Heemsteedse orkes-
ten bijgedragen aan maatregelen 
ter verbetering van de akoestiek. 
We hopen van harte dat de zaal 
goed geschikt voor ons blijft en 
betaalbaar.” Ook het Heemsteeds 
Philharmonisch Orkest maakt 
gebruik van de kerkzaal. x

De orkesten kunnen blijven gebruik 
maken van de kerkzaal (Foto: Marilou 
den Outer).

’’Het Zwaantje’’
vraagt te koop: Antiek, curiosa

oude inboedels
Dag. geopend van 14.00-18.00 uur

Camplaan 5 Heemstede
Tel. 023-5290810 / 06-28448760

Familie zoekt
eerlijke gebruikte

TOURCARAVAN
te koop tel: 06-31664693

 
 
 

Uw auto, fiets of  
inboedel verkopen?

Plaats een
PAPERCLIP

via de website
www.buijzeperspaperclips.nl
voor € 15,00 excl. BTW

PEDICURE
Pedicure praktijk Kollaart

in Haarlem.
Provoet erkend.

Ook Medisch pedicure.
Bel 06-46284470 of mail
info@kollaartpedicure.nl
www.kollaartpedicure.nl

Wij adviseren en realiseren  altijd een 100% maatwerkoplos-
singen. Wij werken voornamelijk voor particulieren, maar ook 
gemeentes, woningbouwcorporaties, makelaars, aannemers 
en ontwikkelaars schakelen ons in. Voor elk soort dak techniek 
zoals voor nieuwbouw en renovatie en ook reparatie en on-
derhoud zijn wij de professionele partner. Van hypermoderne 
woning tot monumentaal pand dat weer geheel in de originele 
stijl zijn dak en goten terug krijgt 

Wij vragen:
• (assistent) dakdekker en iemand die het vak wilt leren;
• Goed zelfstandig kunnen werken;
• Een afgeronde vakopleiding is een pre;
• In bezit van een geldige VCA of bereid om deze te halen;
• In het bezit van Rijbewijs B (pre).

Wij bieden:
• Fulltime baan (38 uur per week);
• Afwisselend en uitdagend werk;
• Een aangename en collegiale werksfeer ;
•  Voor de juiste persoon een goed salaris, en een goed  

pensioen.

Wil je graag voor een gecertificeerd bedrijf werken die in het 
bezit is van het KOMO procescertificaat BRL 1513 en wil je  
div. cursussen volgen solliciteer dan.

R.A. Daktechniek
Clematislaan 49, 2343VK Oegstgeest
Tel: 071-8885565 /info@radaktechniek.nl
www.radaktechniek.nl

“Op een natuurlijke manier een stralende huid”

Een mooie, stevige, strakkere en gehydrateerde huid zonder botox of fillers
Bloemendaal - de meeste mensen wil-
len zo lang mogelijk een vitale en stralende 
huid. om dat te bereiken is het belangrijk 
dat de cellen over voldoende energie be-
schikken. om de cellen te vitaliseren en 
gezond te houden is optimale, natuurlijke 
voeding uiterst belangrijk. 

Je huid heeft dagelijks veel te verduren. Interne 
en externe invloeden zoals zon, stress en de 
verkeerde voeding kunnen de huid bescha-
digen of sneller doen verouderen. Er ontstaat 
huidveroudering, hyperpigmentatie, fijne lijn-
tjes en rimpels en huidproblemen.

dorette Salon de Beauté heeft een holisti-
sche aanpak om de huid te verbeteren, te 
verjongen én te vitaliseren!

 “de huid wordt sterker, de rimpels en fijne 
lijntjes verminderen en de huid ziet er weer 
gezonder en stralender uit”.

Dorette is gespecialiseerd in huidverjonging-en 
zich huidverbetering is opgeleid als orthomole-
culair huidspecialist. De eerste stap is een in-
take en de huidanalyse. Daarna stellen we een 
individueel en persoonlijk behandelplan op. De 
behandelingen worden uitgevoerd met behulp 
van ultramoderne apparaten, waaronder de 
exilis Protégé elite, dé meest effectieve en 
veiligste biologische behandeling. Dit appa-
raat is geschikt voor natuurlijke huidverjonging 
zonder botox of fillers. Daarnaast werken we 
ook met de Hydra Facial voor een optimale 
vochtbalans en Bio Skin light om te zorgen 
voor voldoende energie in de huid. Om het re-
sultaat van de behandelingen vast te houden 

krijgt de klant deskundige huid- en voedings-
adviezen voor thuis. Uiteraard houden we 
daarbij rekening met de leeftijd, het geslacht 
en de leefwijze.
dorette pakt huidveroudering en huidpro-
blemen bij de oorzaak aan, het mooie is dat 
je structurele, duurzame huidverbetering 
krijgt, een gezonde en stralende huid en 
een fit gevoel.

Kijk voor meer informatie op 
www.dorette.info of bel naar 023-525 26 02
ervaar nu een anti-aging behandeling voor  
€ 75, - i.p.v. € 125, -

(ingezonden mededeling)

HOVENIERS-
BEDRIJF/Stratenmaker
Onderhoud,aanleg van
uw tuin.Sierbestrating

tegelwerk,schuttingwerk,
snoeien,bemesten,

beplanten,gazonaanleg,
bomenverzorging/
verwijderen.Geheel
vrijbl.v.a, 14,50 p.u.

Tel:06-27881233

KAMER
gezocht in Haarlem,

Heemstede of
omgeving. Voor

een rustige jongen van 18,
studeert aan de vavo in

Haarlem. Max €500.
Martine:

moldewolbers@casema.nl

GEVR.KLEDING
kindkl,sportkl,schoe,douch
art,pan,servies,tv,pc,lamp
gasf,koelk,blikjeswaren,
zeep,gordijn,schoolben,
kindleesb,stripb,gereed-
schap voor kind-bej. huis
in Sur-Indo,Derde Wereld
/OostEur wordt opgehaald
tel: 023- 5292745 tot .uur

TENNISLERAREN:

JEANETTE LOCKHORST
KAPPE TENNISTRAINING
KEES HAKVOORT
TENNIS ALLROUND
TENNISSCHOOL JAAP HEESEN
TENNISSCHOOLJONKMAN.NL
MICHEL ADMIRAAL TENNIS
T.O.W.N. / MART HUVENEERS
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HEEMSTEDE - Hoorne vastgoed kan 
toch doorgaan met de plannen voor 
een nieuwe Vomar aan de Binnen-
weg. Kort geleden kwam de ontwik-
kelaar met een dagvaarding aan de 
gemeente waarin miljoenenbedra-
gen werden genoemd als mogelijke 
schade. Om niet in een eindeloze 
reeks kostbare procedures verzeild 
te raken koos het college eieren voor 
zijn geld en legde op stel en sprong 
een besluit aan de raad voor Hoorne 
zijn gang te laten gaan. Volgens het 
college staan er nu enkele ‘signifi-
cante verbeteringen’ in de plannen 
van de ontwikkelaar.

door Marilou den Outer

Normaal gesproken krijgt de raad 
een dergelijk voorstel eerst in een 
commissie voorgelegd. Maar daar 
was nu geen tijd voor. En dus werd 
het extra vergaderpunt afgelopen 
donderdag in een snelkookpan 
gelegd. De commotie was ontstaan 
doordat de coalitie voor de zomer 
een meerderheid kreeg voor een 
zogeheten voorbereidingsbesluit 
van het college. Dit om tijd te heb-
ben voor het maken van een nieuw 
bestemmingsplan en Hoorne te 
beletten een omgevingsvergun-
ning in te dienen. Gedurende het 
reces hebben gesprekken plaatsge-
vonden, waarna twee weken gele-
den de ontwikkelaar plotseling 
met de dagvaarding kwam waarin 
de gemeente onrechtmatig hande-
len werd verweten omdat er al een 
eerder samenwerkingsovereen-
komst was getekend en waarin 
een schadebedrag van ruim zes-
tien miljoen euro werd genoemd.
Volgens het college was het voor-

bereidingsbesluit “niet lichtzin-
nig genomen” en zijn er afgelo-
pen zomer “vijf constructieve 
gesprekken” gevoerd met de ont-
wikkelaar. Daarin werd duidelijk 
dat een plan zonder Vomar niet 
aan de orde kon zijn, maar waarin 
de ontwikkelaar volgens het col-
lege wel bereid was enkele verbe-
teringen aan te brengen. Zo is de 
achtergevel 6 meter naar binnen 
verplaatst zodat er meer afstand is 

met de aangrenzende woningen, 
de uitrit van de parkeergarage 
aan de Binnenweg wordt naar het 
noorden verplaatst, naar een iets 
breder deel van de straat waardoor 
meer zicht is voor alle verkeers-
deelnemers. Ook komt er een lift 
voor de nieuwe bewoners zodat ze 
ook geschikt zijn voor senioren, de 

woningen worden gasloos en het 
dak van de Vomar krijgt zonnepa-
nelen en begroeiing met sedum. 
Sociale huurwoningen komen er 
overigens niet.
Deze verbeteringen worden aan de 
plannen toegevoegd waarna het 
voorbereidingsbesluit ‘snel wordt 
ingetrokken.’ De oppositie toonde 

zich verbijsterd over deze gang 
van zaken. “In een week tijd een 
complete ommekeer in strategie, 
en nota bene HBB zélf tekent nu 
de overeenkomst”, aldus Eveline 
Stam (VVD). Volgens Yvette Schul 
(D66) was de dagvaarding te voor-
spellen en zijn de nu gepresenteer-
de verbeteringen in het plan “oude 
wijn in nieuwe zakken”. Die ver-
beteringen waren al veel eerder 
geformuleerd, stelde zij. Oscar 
Boeder (CDA) ergerde zich vooral 
aan de gang van zaken. “Ik kreeg 
dit stuk 24 uur geleden onder mijn 
neus geduwd. Waarom heeft het 
college gedurende de zomer ons 
niet actief geïnformeerd over de 
gesprekken. Ik heb daar meer tijd 
voor nodig. CDA stemde als enige 
partij uiteindelijk tegen.
Coalitiepartij HBB had weinig 
twijfels bij de afgelopen gang van 
zaken. Die partij was de verkie-
zingen in maart ingegaan met de 
belofte de Vomar tegen te houden, 
dan wel alleen met grote aanpas-
singen mogelijk te maken. “We 
moesten de kiezer onze stem laten 
horen”, aldus Rik de Valk (HBB). Er 
bleken wel degelijk opties open.” 
GroenLinks wees er bij monde van 
Eric de Zeeuw op dat de raad van 
State nog altijd uitspraak moet 
doen. Volgens de partij worden 
met de nieuwbouw geluidsnor-
men overschreden en ook het 
aantal verkeersbewegingen zijn 
te groot voor dit gebied. En: “We 
zullen zien hoe de Binnenweg er 
over tien jaar bij staat.” x

College Heemstede: “Er staan nu significante verbeteringen in plannen ontwikkelaar”

En toen kwam de Vomar er weer wél

Pand aan de Eikenlaan dat wordt gesloopt om de inrit voor de Vomar  te maken 
(Archieffoto: Marilou den Outer).

BENNEBROEK - De verkoop van de 
Gymzaal St. Franciscusschool in 
Bennebroek en het bijbehorende 
technisch rapport blijft de gemeen-
teraad van Bloemendaal bezighou-
den. Mark Doorn van VDB: “Er is 
meermalen gevraagd om een tech-
nisch rapport inzake de scheur in 
de fundering van de gymzaal. We 
hebben een brief ontvangen waarin 
een aantal constateringen is gedaan 
en nogal wat aannames die, volgens 
de brief, nader onderzocht dienen te 
worden. Van een technisch rapport 
door een erkend specialist is noch-
tans geen sprake. VDB is nu toch ook 
wel benieuwd of er een technisch 
rapport is of slechts een opsomming 
van een aantal constateringen.”

door Christa Warmerdam

Volgens wethouder Nico Heijink 
is er geen onderzoek gedaan. 
“Omdat we het verkocht hebben”, 
legt hij uit. “Er is in het rapport 
aangegeven dat er een onderzoek 
gedaan moet worden., maar wij 
hebben niet laten onderzoeken. 
Ook het asbestonderzoek heb-
ben we niet laten doen.” Hij licht 
deze beslissing toe: “Het was een 
moeilijk pand wat getaxeerd is op 
20.000 euro voor de kinderspeel-
zaal en 70.000 euro in de kantoor-
situatie. Wij hebben het bod van 
20.000 euro geaccepteerd om een 
heleboel redenen. Het pand stond 
al jaren leeg, trok vandalisme in 
de buurt aan en er is het sociale 

aspect om de buurttuin te verle-
vendigen. Het technisch rapport 
was een onderdeel van de totale 
overweging om tot deze conclusie 
te komen.”
Van Doorn is daar niet tevreden 
mee en heeft toch nog steeds inte-
resse in het bewuste rapport. “We 
hebben alleen een brief waar een 
aantal constateringen en aanna-
mes staan over een scheurende 
fundering en dat zal ongetwij-
feld de prijs van het pand hebben 
bepaald.” Rob Slewe (HvB) vindt 
het ronduit schokkend dat de wet-
houder zegt dat er een technisch 
rapport ligt. “Wij zijn bij de amb-

tenaar geweest, die had het tech-
nisch rapport ‘even vergeten’. Nu 
blijkt er zelfs helemaal geen tech-
nisch rapport te zijn.” Heijink rea-
geert: “Het rapport dat er ligt en 
dat u ontoereikend vindt, heb ik 
misschien iets te optimistisch een 
rapport genoemd. Het is een A4 
met foto’s over de slechte staat.” 
“Dus geen rapport van een erkend 
technisch bureau”, merkt Doorn 
tot besluit op. x

VDB stelt vragen over verkoop
gymzaal St. Franciscusschool

Lezing over 
Ilja Repin

HEEMSTEDE - Liselot de Jong geeft op 
dinsdag 9 oktober om 13.30 uur een 
lezing in de Luifel aan de Herenweg 
96 in Heemstede over Ilja Repin, 
de topschilder van Rusland. Repin 
(1844-1930) heeft de Russische 
schilderkunst op de kaart gezet. 
Kunsthistorica Liselot de Jong toont 
zijn carrière als beeldend kunste-
naar in de tijd van Moesorgskij, 
Tolstoj en Rubinstein. Zijn briljante 
schilderijen getuigen van een grote 
maatschappelijke betrokkenheid. 
De eerste grote overzichtstentoon-
stelling van Repin in Nederland, 
die in 2012 plaatsvond, baarde 
meteen veel opzien. Wie het schil-
derij De Wolgaslepers van Repin 
heeft gezien, zal het nooit meer 
vergeten. Ontdek het geheim van 
Ilja Repin: monumentaliteit en 
dramatische lichteffecten. Entree 
is 5 euro, reserveren wordt wegens 
verwachte drukte dringend geadvi-
seerd en kan via www.wijheemste-
de.nl en 023-5483828. x

‘Call me by your 
name’ in Luifel
HEEMSTEDE - De film Call me by 
your name (2017) is op woensdag 
10 oktober om 20.00 uur te zien 
bij WIJ Heemstede in de Luifel aan 
de Herenweg 96 in Heemstede. 
Het is de zomer van 1983 in Italië. 
Elio, een vroegrijpe 17-jarige jon-
gen brengt zijn dagen door in de 
villa van zijn ouders met het tran-
scriberen en spelen van klassieke 
muziek, lezen en het flirten met 
zijn vriendin Marzia. Op een dag 
arriveert Oliver, een charmante 
Amerikaanse student die Elio’s 
vader, een eminente professor, als 
stagiair komt helpen. Elio en Oliver 
ontdekken die zomer de onstuimi-
ge pracht van een ontwakend ver-
langen dat hun leven voorgoed zal 
veranderen. Entree is 7 euro, reser-
veren kan via www.wijheemstede.
nl en 023-5483828. x

De St. Franciscusschool in Benne-
broek (Foto: Christa Warmerdam).
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Ilja Repin was een van de topschil-
ders van Rusland.

Wintersport bij 
Tuday Sports
HEEMSTEDE - Tuday Sports start 
1 oktober weer met het winter-
sportseizoen. De supboards heb-
ben plaats gemaakt voor de ski’s 
en snowboards. Tuday Sports 
organiseert van 8 tot 11 november 
weer het ‘Winter Warm Up week-
end’, een skiweekend waarbij het 
wintersportseizoen wordt geo-
pend voor alle relaties van Tuday 
Sports. Met 80 deelnemers gaat 
het dan naar Sölden in Oostenrijk. 
Dit weekend groeide binnen twee 
jaar van 15 naar 80 personen. 
Meer info: www.turnersports.nl/
solden. Tuday Funsports & Ski is 
te vinden aan de Nijverheidsweg 
17 in Heemstede. x




