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Najaarsbijeenkomst HVHB
Op donderdag 19 november 2015 houden we onze Najaarsbijeenkomst in Het Trefpunt aan het
Akonietenplein in Bennebroek. Het programma begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur bent u
welkom voor koffie of thee.
Architectuurhistoricus Wim de Wagt houdt met veel fotomateriaal een inleiding over nieuwe
monumenten, gebouwd in Heemstede en Bennebroek tijdens de wederopbouwperiode (19451965). Een aantal ervan wordt door de HVHB voorgedragen voor plaatsing op de gemeentelijke
monumentenlijst. Daarna vertonen we historisch filmmateriaal uit particulier bezit en zal Juan
Christoffels laten zien hoe het Sint Luciaklooster in Bennebroek wordt gerestaureerd en
omgebouwd tot een complex van gezinswoningen en appartementen.
Na afloop, rond 21.45 uur, is er zoals gebruikelijk de gelegenheid tot napraten onder het genot van
een drankje en een hapje. Leden en niet-leden zijn van harte welkom, toegang is gratis.
Informatieavond over Manpadslaangebied
gaat niet door
In HeerlijkHeden 166 hebt u kunnen lezen dat op
25 november een discussieavond zou plaatsvinden
over het Manpadslaangebied. Die vindt echter geen
doorgang. De kerngroep Manpadslaangebied, die de
gemeente in dit dossier adviseert, heeft in november
overleg met de verantwoordelijk wethouder. Zolang
dat overleg nog loopt, is het niet opportuun een
parallelle discussie te starten over het gebied.
Standpunt van de HVHB is en blijft: het gebied moet
open blijven, en eventuele bebouwing bij voorkeur
aan de noordzijde.

Manpadslaan, een van de oudste wegstructuren
van Heemstede

Van onze partners
8 november (zondag): Lets Tango met Harmonie St. Michael
Zuid-Amerikaans programma van de Harmonie St. Michael in de Pinksterkerk aan de Camplaan.
Meer informatie op www.stmichael-heemstede.nl.
18 november (woensdag): Heemstede herdenkt
Herdenkingsavond op de Algemene begraafplaats aan de Herfstlaan. De begraafplaats is sfeervol
verlicht en er is muziek. Gelegenheid om een kaarsje op het graf van een dierbare te plaatsen.
Om 19.00 en 20.00 uur herdenkingsdienst in de aula. Meer informatie op www.heemstede.nl.
29 november (zondag): Concert Heemsteeds Philharmonisch Orkest
In de Pinksterkerk luidt het HPO zijn 50-jarig jubileumjaar in met een romantisch najaarsconcert.
Meer informatie op www.hpho.nl.
HVHB op Dickensmarkt zondag 13 december
De HVHB is met een stand
aanwezig op de Dickensmarkt,
zondag 13 december op het
Wilhelminaplein. De markt
wordt georganiseerd door de
Rotary Heemstede in
samenwerking met winkeliers
en ondernemers. In
kerstachtige sfeer kunt u met
ons spreken en ook profiteren
van onze aantrekkelijke
feestmaandaanbieding.
Dickensmarkt Wilhelminaplein en Camplaan Heemstede
HVHB werkt mee aan Cultuurplan en Welstandsnota
De afgelopen maanden zijn we als HVHB nauw betrokken geweest bij de Cultuurnota 2016-2019
van de gemeente Heemstede. Deze wordt de komende maanden afgerond. Cultuur- en
monumentenbehoud krijgt een belangrijkere plaats in het beleid van de gemeente en dat vinden
we als HVHB een goede zaak. Het gaat hierbij niet enkel om behoud, maar ook om restauratie van
monumenten (bijvoorbeeld op de Algemene begraafplaats), vergroten van de zichtbaarheid van
monumenten en uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst.
Ook de nieuwe Welstandsnota, die binnenkort wordt vastgesteld, is belangrijk omdat hier criteria
worden vastgelegd over wat wel en niet is toegestaan bij nieuwbouw, verbouwingen en
aanpassingen. Daarom hebben we als HVHB ook intensief meegewerkt aan deze nota. Belangrijke
wijziging ten opzichte van de huidige situatie is dat gebiedsgericht welstandsbeleid een belangrijke
pijler wordt. Daarbij wordt een bouwplan niet alleen op zichzelf beoordeeld, maar ook getoetst aan
de omgeving. Het beleid is dus gericht op ensembles en op historische lijnen. Denk aan BinnenwegRaadhuisstraat, de Dreef, Wilhelminaplein e.o. Niettemin blijft de HVHB kritisch. Een strak
uitgevoerd welstandsbeleid voorkomt immers verrommeling.
Bomen op de Heemsteedse Dreef
Op de Vrijheidsdreef zijn ze verdwenen, maar op de
Heemsteedse Dreef staan ze nog: prachtige bomen.
Theo Out, hoffotograaf van de HVHB, verzorgde dit
jaar Bomen op de Heemsteedse Dreef, een fotoboek
over de bijzondere beplanting op onze eigen Grand
Avenue. Inclusief cd met muziek van de Heemsteedse
componist Michel Duijves.
€ 19,95. Verkrijgbaar bij Boekhandel Blokker
en bij Theo Out zelf: t.a.out@planet.nl.

Feestmaandaanbieding
Op zoek naar een leuk cadeau voor
de feestdagen? Wie bij de HVHB vóór
24 december voor € 15,- of meer aan
boeken bestelt, krijgt van ons een
boekenbon van € 5,- cadeau. Voor de
volledige aanbieding, zie p. 49 van het
pas verschenen nummer van
HeerlijkHeden (nr. 166).
Wat te denken van Groenendaal of
Binnenweg & Raadhuisstraat? € 19,95
voor leden, € 24,95 voor niet leden, en
dus een boekenbon van € 5 cadeau.
Actie uitsluitend via de HVHB: stuur voor
informatie en verkoop een mail naar
aathoolen@ziggo.nl of via www.hv-hb.nl

Binnenwegboek en Groenendaalboek

HeerlijkHeden 166
Zojuist verschenen: ons kwartaaltijdschrift met artikelen over Moderne monumenten, de
grafkapel van Van Vollenhoven op de Algemene Begraafplaats in Heemstede die dringend
gerestaureerd moet worden, bijnamen in Bennebroek, de grote grafkelder in de Oude Kerk aan
het Wilhelminaplein, het afscheidsalbum van dominee Korff met schitterende tekeningen, de
jubilerende zaalsportvereniging GSV (70 jaar) en de geschiedenis van de kwakelbrug over het
Heemsteeds Kanaal. Verkrijgbaar in de boekhandels in Heemstede en Bennebroek.
Inzendingen Erfgoedprijs 2016
U kunt dit najaar alvast nadenken over uw nominatie voor de Burgemeester David Eliza van Lennep
Erfgoedprijs 2016. Tot 1 februari aanstaande kunnen nominaties worden ingediend. Dit voorjaar
won de Trambrug in Bennebroek. Wordt het in 2016 een Heemsteedse winnaar? We zien uw
suggesties graag tegemoet. Kijk ook op http://hv-hb.nl/topic-winnaar_erfgoedprijs_2015/.
Goede voornemens
Nog geen lid van de HVHB? Zet nu dat goede voornemen eens om in actie en geef u via
www.hv-hb.nl op als lid. Voor slechts 18 euro per jaar (meer geven mag ook) krijgt u dan in 2016
vier keer een prachtig tijdschrift over monumenten in en de geschiedenis van Heemstede en
Bennebroek en steunt u bovendien behoud van cultureel erfgoed.
Of geef een lidmaatschap cadeau. Leuker dan een chocoladeletter of sokken!
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