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Verkiezingen: hoe denken de partijen in Heemstede over cultureel erfgoed?
Monumenten Heemstede krijgen innovatief schildje
Twee nieuwe monumenten in Heemstede
Paasconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest

Verkiezingen en cultureel erfgoed
In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart heeft het bestuur van
de HVHB de politieke partijen in Heemstede een aantal stellingen / vragen voorgelegd met
betrekking tot lokaal cultureel erfgoed. Het zijn thema’s die onze vereniging en onze leden ter
harte gaan en die ook zijn opgenomen in ons Beleidsplan 2018-2021.
Het is verheugend om te constateren dat alle partijen graag bereid waren mee te doen.
Het bestuur heeft de antwoorden letterlijk overgenomen, en dus geen inhoudelijke redactie
gepleegd. Het gaat ons er louter om u te informeren over de standpunten van de partijen op
het gebied van cultureel erfgoed. Eerder gepubliceerd in HeerlijkHeden, nu in de nieuwsbrief.
Voor de vragen en de antwoorden, zie bijlage ‘Verkiezingen en erfgoed’.

Monumenten Heemstede krijgen digitaal schildje
Nog meer monumentennieuws. Op donderdag 22 maart onthult wethouder Christa Kuiper een
nieuw soort monumentenschildje in Heemstede, op de Oude kerk aan het Wilhelminaplein.
Deze schildjes bevatten een NFC-tag en een QR-code. Zo kun je via je smartphone informatie
krijgen over het monument. Deze informatie staat op de website van de Historische Vereniging
Heemstede-Bennebroek (HVHB).
De monumentenschildjes zijn een gezamenlijk project
van de gemeente en de HVHB, die ook samen de
kosten voor hun rekening nemen. In eerste instantie
worden er schildjes geplaatst op en rond het net
heringerichte Wilhelminaplein (Oude kerk, Van
Schagen van 1890, Heemstede’s belang, Achterweg
e.a.). Later komen andere monumenten aan de beurt.

Twee nieuwe monumenten
Nog meer monumentennieuws: dankzij de HVHB is Heemstede sinds enkele weken twee
nieuwe gemeentelijke monumenten rijker:
- Een bungalow aan de Burgemeester Van Doornkade 4 (bouwjaar 1955-1956)
- Het station Heemstede-Aerdenhout (bouwjaar 1958)
In november 2015 rondde de Heemsteedse architectuurhistoricus Wim de Wagt zijn
inventarisatie ‘Wederopbouwarchitectuur in Heemstede’ af, de jaren 1945-1965 dus.
Deze inventarisatie was een initiatief van de HVHB.
Twaalf panden en ensembles daaruit heeft de HVHB bij de gemeente voorgedragen voor een
beschermde status. Uiteindelijk zijn dat er twee geworden – mede in overleg met de
bewoners. We hadden natuurlijk op meer gehoopt, maar het is een eerste mooie stap en het
toont aan dat de waardering voor het gebouwde erfgoed uit deze periode groeit.
Voor meer informatie over deze gebouwen en de complete inventarisatie, raadpleeg op onze
site het rapport van Wim de Wagt: http://hv-hb.nl/topic-wederopbouwarchitectuur/

Burgemeester Van Doornkade 4 (foto Theo Out)

Paasconcert / voorjaarsconcert Heemsteeds Philharmonisch Orkest
Het nu 51 jaar oude Heemsteeds Philharmonisch Orkest geeft op Paaszondag 1 april zijn
voorjaarsconcert, in de Pinksterkerk aan de Camplaan in Heemstede (een rijksmonument). Op
het programma staan het Concerto de Aranjuez van Joaquin Rodrigo en de 3e symfonie van
Robert Schumann.
Voor meer informatie, zie www.hpho.nl

Andere activiteiten HVHB
Zie, zoals gebruikelijk, onze website: http://hv-hb.nl/topic-jaarprogramma_2018/

We zien u graag op een van onze bijeenkomsten!
Jaap Verschoor, voorzitter@hv-hb.nl

