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BeleefHeemstede.nl / digitaal cultureel platform 
Op 4 november is het ontwerp van het cultureel platform gepresenteerd aan de culturele partners. 
Het platform heet Beleef Heemstede. Alle partners waren enthousiast en er werden direct 
verbindingen gemaakt. Het platform wordt nu technisch gebouwd, de tips en ideeën van de partners 
worden daarbij verwerkt. Het platform wordt zo snel mogelijk opgeleverd met een ‘zachte lancering’ 
in december, zodat inwoners vanaf de feestdagen online kunnen zien wat er allemaal te doen is in 
Heemstede. In het begin van het nieuwe jaar is de officiële opening van het platform.

Verwacht resultaat sociale Werkvoorziening Paswerk 2021
Door de coronacrisis verwacht Paswerk over 2021 een tekort van rond de 3 ton voor de 4 GR 
gemeenten samen. Hierbij is al rekening gehouden met de extra Corona compensatie vanuit het Rijk. 
Het aandeel voor Heemstede in het tekort komt neer op ongeveer 8 procent: € 24.000. De 
verwachting is dat de eigen reserve van Paswerk voldoende is om het tekort te dekken. Het 
definitieve financiële resultaat en de dekking daarvan wordt opgenomen in de jaarrekening van de 
GR Paswerk.

Nieuwe directeur Participatiebedrijf 
We zijn blij met de benoeming van Jeroen Coops door het bestuur van Paswerk tot directeur van het 
nieuwe Participatiebedrijf van de regio Zuid-Kennemerland. Het participatiebedrijf ontstaat per 1 
januari aanstaande door de samenvoeging van het grootste deel van de bedrijfsactiviteiten van 
Paswerk en Werkpas Holding. 

Kledingcadeaukaart 2021
Zoals gemeld bij de begroting reiken we ook dit jaar weer kledingcadeaukaarten uit voor kinderen uit 
gezinnen met een laag inkomen (€ 100 per kind). De inwoners met een laag inkomen die bij ons 
bekend zijn krijgen een automatisch bericht. Zij kunnen de kaarten eind november ophalen, zodat ze 
er desgewenst vóór het Sinterklaasfeest nog gebruik van kunnen maken. Vervolgens kan de kaart de 
hele maand december nog worden aangevraagd. Binnenkort komt hiervoor aandacht in de pers.

Mantelzorgdag 10 november
Op 10 november vond de Heemsteedse mantelzorgdag plaats. Dit jaar is gekozen om de 
mantelzorgers voor een ochtend, middag of avondprogramma uit te nodigen in de Raadzaal voor 
ontspanning en gezelligheid. Mantelzorgers werden in het zonnetje gezet door de wethouder en 
kregen een voorstelling van kleinkunstenaars. Daarna konden de mantelzorgers onder het genot van 
diverse hapjes en drankjes met elkaar in gesprek. Ook waren twee mantelzorgconsulenten van 
Tandem en een casemanager dementie van de Zorgspecialist aanwezig om met de mantelzorgers in 
gesprek te gaan. Na afloop werd de jaarlijkse attentie aan de mantelzorgers uitgereikt. In totaal 
waren er ongeveer 120 mantelzorgers. De mantelzorgers die niet in de gelegenheid waren om langs 
te komen op de mantelzorgdag kunnen vanaf 11 november bij Loket Heemstede de attentie ophalen. 
 

Voormalig Postkantoor Binnenweg 160
Op 25 oktober is het verzoek ontvangen om het voormalige postkantoor aan de Binnenweg 160 aan 
te wijzen als gemeentelijk monument. Dit verzoek is namens de Historische Vereniging Heemstede-
Bennebroek, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypers Genootschap gedaan. De gemeente is 
zich aan het beraden hierover en u wordt geïnformeerd zodra er meer bekend is.



Bijeenkomst sociale coalitie
Dinsdag 9 november vond voor de zesde bijeenkomst met de sociale coalitie plaats. Er zijn vier 
nieuwe netwerkpartners (Tandem, Humanitas, stichting nabestaandenzorg en Questio) aangesloten 
en de plannen worden steeds concreter. Op 14 december staat de laatste van het jaar gepland.


