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HVHB en college-onderhandelingen
De afgelopen twee weken heeft politiek Heemstede onderhandeld over een nieuw College.
Daarom heeft de HVHB op 31 mei haar standpunten en adviezen m.b.t. onderstaande thema’s
nogmaals aan de voltallige raad en het College voorgelegd. Hieronder een samenvatting,
het hele stuk leest u op http://hv-hb.nl/topic-college_onderhandelingen/
Manpadslaangebied
• Houd het Manpadslaangebied open en groen, zonder de bouw van villa’s.
(# Volgens het nieuwe coalitieakkoord zal er voorlopig inderdaad niet gebouwd worden!)

• Kies voor een geleidelijke, meer bescheiden ontwikkeling, die recht doet aan de
landschappelijke en historische kwaliteiten van het gebied.
Nieuwe aanplant Vrijheidsdreef
• Beplant de laan met één soort bomen, passend bij de cultuurhistorische kwaliteiten van dit stuk
Heemstede en conform de uitgangspunten van het in 2015 vastgestelde beheerplan Groenendaal
Winkelvisie
• Bij de verdere ontwikkeling van Binnenweg en Raadhuisstraat dient beeldkwaliteit grote
aandacht te krijgen.
• Geen extra parkeermogelijkheden op het Julianaplein.
Meer en Bosch, in het bijzonder de Irenekapel
• Integreer de Irenekapel geheel of gedeeltelijk in de voorgenomen nieuwbouw.
• Ontwikkel een concrete totaalvisie voor het gehele gebied van Meer en Bosch.

25 juni: Beleef Heemstede met pop up winkel van de HVHB
Op zaterdag 25 juni geeft een aantal Heemsteedse culturele instellingen voorstellingen op de
Binnenweg ter hoogte van de winkelgalerij (tussen Hema en Rabobank). Er komen optredens van
onder andere het Voorwegkoor en het Heemsteeds Philharmonisch Orkest en er wordt
voorgelezen.
De HVHB toont in een pop up winkel een aantal speciale video’s en oude filmpjes.
Beleef Heemstede is een samenwerking tussen de Stichting Podia Heemstede en de
Winkeliersvereniging Heemstede.

12 juli: herdenking Syb Talma (1864-1916)
Op deze dag is het honderd jaar geleden dat
Syb Talma, minister en dominee, overleden is.
Er is vanaf 9.30 uur een kleine plechtigheid in
de Oude kerk aan de Binnenweg in Bennebroek. Na afloop wordt een krans gelegd op
het monumentale graf van Talma naast de
kerk.

Het graf van Talma op de begraafplaats van de
Hervormde kerk in Bennebroek

Zie ook het artikel over Talma op onze site:
http://hv-hb.nl/content/pdf/artikel_Talma_In_de_kamer_heeft_hij_gestreden_10.pdf

Verhalen van toen
Vier leerlingen van Hageveld maakten in het kader van hun maatschappelijke stage een film
Verhalen van toen. Ze interviewden vier Heemstedenaren, die vertellen over vroeger. U kunt
de video bekijken via http://hv-hb.nl/topic-stagefilms_hageveld/

Erfgoedprijs 2016 naar pand Zijlstra/catering De Dreef
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de HVHB is
de winnaar van de Burgemeester David Eliza van
Lennep Erfgoedprijs 2016 bekendgemaakt. Er
waren drie genomineerden. De jury was lovend
over Bronsteeweg 100 (herstel karakteristiek
pand) en de Oude Kerk (renovatie en corridor),
maar de prijs ging naar Raadhuisstraat 49, het
pand Zijlstra, vroeger een kruidenier, nu een
catering. De gevel is prachtig aangepast, volgens
de jury ‘een voorbeeld voor alle winkeliers en een
juweel aan de Raadhuisstraat.’ De eigenaars van
het pand, de familie Reijn-van Lent, ontvingen een
speciaal in opdracht van de HVHB door de
Heemsteedse kunstenares Christine van der
Velden gemaakte penning.
De HVHB heeft de Erfgoedprijs in 2015 ingesteld
om een stimulans te geven aan initiatieven op het
gebied van cultureel erfgoed in Heemstede en
Bennebroek. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de
restauratie van een karakteristiek of
beeldbepalend pand, of aan herbestemming, al
dan niet in combinatie met nieuwbouw.

Huis te Vogelenzang, door Martin Bunnik
Van de hand van Martin Bunnik, vaste auteur voor HeerlijkHeden, verscheen een boek over Huis
te Vogelenzang met uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van dit landgoed en vele foto’s.
Het boek is uitgegeven door onze zustervereniging Ons Bloemendaal en verkrijgbaar bij de
plaatselijke boekhandels en via de auteur zelf (martinbunnik@quicknet.nl).
Full-color, 176 blz., € 24,95

Heemstede in het Rijksmuseum van Oudheden
De presentatie Archeologie uit je achtertuin in het RMO in Leiden bestaat uit een tien meter lange
ladenkast met daarin de meest uiteenlopende archeologische vondsten uit meer dan 120
Nederlandse gemeenten. Ook uit Heemstede, namelijk drie ronde kralen van git en één kraal van
bewerkt bot. Ze zijn gevonden bij Hageveld, waar van 1455 tot 1572 het cisterciënzerklooster
Porta Coeli stond. Deze kralen deden in het klooster dienst als rozenkransketting (paternoster).
Meer informatie: www.rmo.nl/tentoonstellingen/archeologie-uit-je-achtertuin
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