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KEN UW BOS

Door Ems Post     

Helaas, ook dit jaar gaat 
de ontvangst van 
nieuwe inwoners op het 
stadhuis, bekend onder 
de naam Nieuwe Inwo-
nersdag, niet door. De 
coronamaatregelen 
gooien ook dit keer 
weer roet in het eten.  
 
Niet toevallig valt de Nieuwe Inwonersdag samen met 
de (ook al grotendeels gecancelde) Open Monumen-
tendag. Het zou de gemeente de gelegenheid hebben 
geven die dag de nieuwe inwoners een tour aan te 
bieden langs de pracht en praal van ons dorp. In de hal 
van het Raadhuis zouden dan stands en kraampjes 
staan met folders en uitleg over de bieb, de sportclubs, 
de politie, Wandelbos Groenendaal en je kunt er 
kennismaken met de raadsleden van dienst. Jammer 
dat dit leuke programma voor nieuwkomers aan de 
neus van u als Heemstedenaar voorbijgaat. 

Maar...... voor u hebben we ons heerlijke Open Monu-
ment: Wandelbos Groenendaal. Gewoon open, net als 
alle andere dagen van het jaar. Niks geen kouwe drukte 
met beperkingen en rode linten. Geen afgesloten 
kamers met het bordje privé. Maar vrolijk zingende 
vogels en parkeren voor de deur. De Schotse Hooglan-
ders hebben hun beste jurken aan, de eekhoorns 
spelen verstoppertje in de boomtoppen en als extra 
vermaak kunt u paddenstoelen zoeken en fotograferen 
op oude boomstammen. Op 11 september, de Open 

Monumentendag, bent u van harte welkom om een 
route in het bos te wandelen. De gele, de rode of uw 
eigen fantasiewandeling. Met ko!e toe bij de BosBar 
van restaurant Groenendaal.

Deze rubriek komt tot stand met medewerking van 
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl.
www.wandelbosGroenendaal.nl. 

Nieuwe inwoners welkom in 
Groenendaal

Foto’s Vrienden Wandelbos Groenendaal 

Heemstede - Zwerfval nog steeds 
grote ergernis en vervuilend."Nog 
steeds liggen er verdwaalde mond-
kapjes op straat, maar met name 
peuken zijn een grote vervuiler. 
Verder zoeken mensen nog steeds de 
rust en ruimte op in de buurt en 
laten (onbedoeld) zwerfafval achter 
in de natuur en ontstaat er zwerfafval 
door illegaal bijplaatsen van (grof- en 
rest)afval bij openbare containers. 
Zwerfafval is storend, slecht voor het 
milieu en kost veel geld en tijd om 
aan te pakken. De gemeente houdt 
de openbare ruimte dagelijks 
schoon, maar wat extra hulp bij het 
schoonmaken is natuurlijk welkom."

Daarom stelt de gemeente 
Heemstede hulpmiddelen graag ter 
beschikking aan haar inwoners om 
op een veilige manier zwerfafval op 
te ruimen."Haal zaterdag 18 
september uw zwerfafvalset op."U 
kunt op zaterdag 18 september 
tussen 10.00 en 14.00 uur op de 
parkeerplaats van restaurant Groe-
nendaal terecht voor een afvalgrijper, 

veiligheidshesje, handschoenen en 
vuilniszakken. Zaterdag 18 
september geen tijd? U kunt altijd 
gedurende de openingstijden van 
het gemeentehuis een gratis afval-
grijper afhalen bij de receptie.

World Clean Up Day in Heemstede: 
wie doet er allemaal mee?
Op World Clean Up Day zijn er 
verschillende initiatieven om samen 
zwerfafval op te ruimen. Kijk op 
www.nederlandschoon.nl voor een 
overzicht en haak aan. Margreet, 
Ageeth, Hanneke en Barbara hebben 
de afgelopen tijd acties opgezet om 
zwerfafval tegen te gaan en zijn ook 
18 september weer aanwezig. Kom 
uw zwerfafvalset ophalen, loop een 
rondje mee met (een van) de dames 
of maak zelf een ommetje alleen, met 
buren of kinderen.
Heeft u een vraag? Stuur een mail 
naar afval@heemstede.nl of kom 18 
september tussen 10 en 14 uur langs 
bij de parkeerplaats van restaurant 
Landgoed Groenendaal.

Doe mee aan de World Clean Up 
Day op zaterdag 18 september

Samen zwerfaval opruimen. Foto: aangeleverd door gemeente Heemstede.

Door Joke van der Zee!
"
Heemstede – “We moeten elkaar 
makkelijker vinden. Makkelijker 
benaderbaar zijn. Meer omgevings-
bewust worden. Ga respectvoller met 
inwoners om. Persoonlijk contact en 
sneller reageren.” Dit waren enkele 
punten die naar voren kwamen 
tijdens de bijeenkomst ‘Lokale demo-
cratie’ op donderdag 2 september in 
de Burgerzaal van het raadhuis. De 
uitkomsten zijn bedoeld voor de 
‘verbeteragenda’ die gemeente 
Heemstede op 1 december dit jaar 
zal presenteren. Burgemeester Nien-
huis opende de avond en lichtte toe 
hoe die vorm zou krijgen. Een van de 
onderdelen was de vorming van 
groepjes waarin onderwerpen als 
‘vertrouwen in bestuur’ en ‘goed luis-
teren en elkaar verstaan’ aan bod 
kwamen."
"
Helpen om ‘muur’ af te breken
Van de ongeveer 50 aanwezigen was 
er slechts een handvol inwoners op 
de speciale avond aanwezig. Terwijl 
het toch juist over hen zou moeten 
gaan: burgers meer stem te geven 

om te laten meedenken en meepra-
ten over hun gemeente en wat er 
beter kan. De overige mensen in de 
zaal donderdagavond waren 
raadslid, wethouder of ambtenaar. 
Aangezien zij natuurlijk tevens 
inwoner zijn konden zij ook die pet 
opzetten. Toch ging het echt om 
inwoners van het dorp die oplopen 
tegen een lokale overheid die huns 
inziens steken laat vallen. De ge- 
meente wil helpen om de ‘muur’ die 
ontevreden inwoners ervaren af te 
breken.
Hoewel de paar dorpsgenoten in 
aantal niet groot was, was hun in- 
breng deze avond wel interessant. Zo 
was er een inwoonster die zich niet 
gehoord voelde en daarom naar 
deze avond over democratie kwam. 
Zij had een petitie aangeboden over 
het openbaar groen in de wijk waar 
zij woont. Ze vertelde dat niemand 
van de gemeente haar goed op weg 
had kunnen helpen. Een andere 
dorpsgenoot gaf aan weinig verwach- 
tingen te hebben van de bijeen-
komst. “In hoeverre hebben we wer- 
kelijk invloed?” Zijn vraag was met-
een het antwoord waarom hij op de 

uitnodiging was ingegaan. “Ik wil wel 
eens weten: hoe werkt het gemeente- 
bestuur?”"
"
Vragenlijst
Beiden kwamen ruimschoots aan 
hun trekken deze avond. Er werd in 
de sessies aandachtig geluisterd naar 
de ‘grieven’ en andere obstakels waar 
inwoners tegenaan lopen. Voordat 
de groepjes werden gevormd praatte 
gespreksleider Marije van den Berg 
de aanwezigen bij over de uitkom-
sten van de ‘quickscan’, een vragen-
lijst die 569 Heemstedenaren invul-
den over hun gemeente en haar 
bestuur. De gesignaleerde proble-
men die daaruit zijn ge#lterd, bij-
voorbeeld wanneer een goede 
communicatie of transparantie ont- 
breken, waren leidraad voor de dis-
cussiepunten in de groepssessies. "
"
De kritische inwoners die eerder 
weinig #ducie hadden in het 
gemeentebestuur leken later op de 
avond ontdooid. Praten is natuurlijk 
de weg naar beter begrijpen. Ook nu 
bleek dat de uitkomst te zijn. Maar 
daarnaast werd een nog een vinger 

op een zere plek gelegd: het is ook 
hóe je iets communiceert. “Jip en 
Janneketaal is belangrijk” zo werd 
gezegd. Voor menigeen is ambtelijke 
taal zoals we die lezen in de gemeen-
telijke aankondigingen (vergunnin-
gen etc) zeer ontoegankelijke tekst. 
Daarnaast zou een soort nazorg na 
inspraak van een probleem nuttig 
zijn. Wat is met het telefoontje of 
kritische mail gedaan? Inwoners 
geven ook aan dat de afstand tussen 
gemeente en de dorpsgenoten te 
groot is. Dat komt ook naar voren uit 
de soms koude houding van ambte-

naren, politici en bestuur, die zij 
ervaren. “En wanneer kun je bij wie 
terecht?” Aldus een vraag die aangaf 
dat het allemaal veel duidelijker kan, 
eenvoudiger en transparanter. Een 
tip die tot slot voor iedereen zou 
moeten gelden: “Wees warm, wees 
ho$elijk en leg moeilijke kwesties 
beter uit.” "

Gemeente Heemstede kan aan de 
slag om de lokale democratie nog 
dichter bij de burger te brengen. Op 
1 december komt er een vervolg van 
deze avond.

Avond lokale democratie: ‘Afstand 
gemeente en inwoners is te groot’

Tijdens de avond trad een paartje uit de tijd van Adriaan Pauw op. Zij haalden het 
Oude Postkantoor aan als ‘bestuurscultuur debacle’. “Een dooie boom achter het 
postkantoor? Een dooie democratie zul je bedoelen.” " Foto: Joke van der Zee.


