
Met ondertekening van dit formulier geeft u aan de sport- en speelvoorzieningen aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede te willen behouden.

Deze petitie zal op 15 november worden aangeboden aan de leden van de gemeenteraad.
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Bedankt voor uw steun!
Namens de Stichting voor behoud van speel- en sportvoorzieningen Constantijn Huygenslaan
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Bewoners van de Dich- 
tersbuurt in Heemstede 
zijn woedend op de ge
meente. Die is van plan 
het speelveld en het bas- 
ketbalplein aan de Con
stantijn Huygenslaan op 
te offeren aan semiper- 
manente woningen voor 
statushouders.
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Laat de speeltuin en het sportveld aan de Constantijn Huygenslaan niet verdwijnen!
De gemeente Heemstede heeft het voornemen om op het speelveld aan de Constantijn Huygenslaan in Heemstede voor een periode van minimaal 10 jaar containerwoningen te plaatsen.
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streven juridisch een scheve scimu. 
Heemstede heeft het betredende 
stuk grond tumeUik in tebruan 
ïoxo voor eea symbolisch bedrag 
(4000 euxo) gekocht van dc provin- 
de onder de voorwarde dat de bc- 
stemming ttlct wijzigt- eMet het 
plaatsen van woonunits verandert 
de bestemming* dus dat mag hele 
maal niet. Er staat een boete van
500.000 euro op bü overtreding*> al

dus Welzem

Overvallen
Dc omwonenden voelen zich over
vallen door het zeer recente smnj- 
veo dar ze van dc gemeente hebber» 
ontvangen. Dat «s een uitnodiging 
voor een ‘mloopbifeenkomst op 
maandag U oktober. Drie dagen l a
ter neemt de gemeenteraad een be
slissing. Hekken „Wc voelen ons 
voor het blok iem. Ik snap dat sta
tushouders ergens moeten worden 
gehuisvest, maar op deze num ie r 
wordt het ene probleem oplost 
door een .into probleem te tre- 
eren.’ Een deel vin de omwonenden 
spreekt dinsdagavond in tijdens dc 
raidKommissievergidering Si- 
tneolcving. wur het voorstel sin 
het college vin B en W wordt Vu

digdoorkmderemookmtdcl’ogei- srichting.<W ^e“«bJ”n hSXXdd. Consunwn

buurt en AerdenhouÖ gebruik tan geen spnikc - . is cco vin de grootste opatbire ni« de .-Jitge plek die de g. _
wordt gemiakt- m illeryl is een mensen hripe .. „„u ^riie- speeltuinen vin Heemstede" Ildus op het oog heet voor •'
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Bouke vinder^, Chr^n Bek^rdiu Bo^

blyven.

Stichting
Orodar ’jjewone' huurwoningenin

Heemstede • De omwonenden 
zijn sinds dikeen week op de hoogte 
t-in het voornanen om woonunits 
op een deel vin het bssketbiiplein 
en het voetbalveld must despeelcoc- 
stei.'cn neer te zetten. De woningen 
zi>n bedoeld voor stitusltouders die 
opeen lijdeltikc locatie in Heemste
de zijn ondergebrachn Zij moeten 
d»ar vertrekken omdat met bewo
ners van de Sportpirklun en de 
Kalms nmmlaan is afgesproken dit
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