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Plaatsing blaashal hockey
Op 11 november ontving u het collegebericht ‘stand van zaken diverse sport’. Daarin werd vermeld 
dat de blaashal hockey uiterlijk in week 48 (uiterlijk vrijdag 3 december) geplaatst zou worden. De 
plaatsing van de blaashal is echter tot nader order uitgesteld in verband met een gat dat ontstaan is 
in de hoek van veld 4 bij MHC Alliance op sportpark Groenendaal. Dit is het veld waarop de blaashal 
geplaatst wordt. Er zal eerst onderzoek moeten plaatsvinden hoe dit gat ontstaan is. Dit onderzoek 
vindt deze week plaats. Om gerichter onderzoek te kunnen doen en uit voorzorg is ook één van de 
lichtmasten van veld 4 tijdelijk weggehaald. 
 
Uitvoering lokaal sportakkoord
In hetzelfde collegebericht werd melding gemaakt van het lokaal sportakkoord. Een regiegroep 
bestaande uit diverse (sport)partners uit Heemstede buigen zich over de diverse activiteiten die 
worden aangevraagd in het kader van het lokaal sportakkoord en stellen daarvoor budget 
beschikbaar. De gemeente zit ook in de regiegroep. In totaal is er € 80.000 beschikbaar. Het lokaal 
sportakkoord heeft inmiddels een vliegende start gemaakt en er zijn al 11 projecten goedgekeurd 
voor een totaalbedrag van € 5.500. Uiteraard zal bij de uitvoering van de verschillende 
activiteiten/projecten rekening worden gehouden met de dan vigerende coronamaatregelen. 

Digitaal cultureel platform www.beleefheemstede.nl
Na de ontwerpfase is nu de bouw van het digitale culturele platform in volle gang. Het is de 
bedoeling dat er voor de kerst een ‘zachte lancering’ is. De site werkt dan nog niet geheel, maar is 
wel al te bezoeken en culturele partners kunnen de pagina’s dan delen met hun achterban. De 
partners werden op 2 december tijdens een digitaal koffiemoment informeel bijgepraat en daarbij 
was er ook veel onderlinge uitwisseling. Er ontstonden direct al ideeën hoe de partners door 
samenwerking elkaars activiteiten kunnen versterken. Los van het ‘instrument’ (beleefheemstede.nl) 
vonden de partners het prettig om in breder verband met elkaar te praten en brainstormen over het 
culturele aanbod in Heemstede.

http://www.beleefheemstede.nl/

