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Inleiding 

 
In 2022 hebben we onze activiteiten om politiek Heemstede en inwoners op de 
hoogte te houden van de ontwikkelingen in het Manpadslaangebied voortgezet. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben een politieke verschuiving 
opgeleverd in Heemstede. Er heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met 
de nieuwe wethouder voor het Manpadslaangebied, zij heeft de ambitie om in 2023 
samen met de ontwikkelaars met een plan te komen dat kan worden uitgevoerd. 
Omdat de voortgang vanuit de gemeente langzaam gaat, hebben we in 2022 geen 
activiteit voor inwoners en belangstellenden gehouden. 
 
 
Gemeente 
De gemeente heeft in november een marsroute voor “Natuurpark Manpad” 
gepubliceerd. Deze gaf ons bestuur geen aanleiding om een reactie te geven in de 
commissie Ruimte. Deze marsroute is door de gemeenteraad unaniem aangenomen. 
 
Het wachten is nu op de toegezegde participatienota. Dan weten we wanneer wie bij 
het vervolg van de marsroute wordt betrokken. 
 
 
Activiteiten om de doelstelling te bereiken 
 
Tijdens het kennismakingsgesprek hebben we wethouder uitgenodigd voor een 
bezoek en wandeling in het Manpadslaangebied. Deze heeft in november 
plaatsgevonden. 
De ontvangst met koffie en koek was op het basketbalveld bij de Linge. Er waren ook 
een twaalftal donateurs van onze stichting bij aanwezig.   
Tijdens het gesprek met deze bewoners en tijdens de wandeling waren haar 
uitspraken duidelijk dat ze in deze collegeperiode eindelijk een stap wil maken om 
het gebied een recreatieve functie te geven met beperkte woningbouw. Uiteraard 
blijft onze Stichting bezwaar maken tegen woningbouw. Wij hebben al eerder in een 
nota die aan de gemeenteraad is aangeboden met cijfers aangetoond dat met een 
beperkt budget er een recreatief natuurgebied voor de inwoners van Heemstede 
mogelijk is zonder woningbouw. Wij hebben de wethouder op deze notitie attent 
gemaakt.  
Ook hebben we haar opnieuw gewezen op de deplorabele toestand van de 
bollenschuur aan de Manpadslaan, een gemeentelijk monument. 
 
 
 
Publiciteit 
 
Voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 is een interview met bestuursleden 
verschenen in het Haarlems Dagblad. 
De Stichting heeft voor de verkiezingen een vergelijking gemaakt over de 
standpunten van de verschillende partijen over hun wensen en ideeën voor het 



2 
 

Manpadslaangebied. Die gegevens zijn onder andere gebruikt voor een advertentie 
in het Heemsteeds Weekblad. 
Een folder is daarna in de Rivierenbuurt huis aan huis verspreid. 
 
Deze folder hebben we ook uitgedeeld op de jaarmarkt in Heemstede waar we 
samen met de Historische Vereniging en Kom in Mijn Tuin een marktkraam hadden. 
 
Er is een website en een Facebook-pagina waarop regelmatig berichten worden 
geplaatst. Het bestuur wordt bij het plaatsen van berichten ondersteund door Willem 
Jan Wiebosch.  
 
Er zijn in 2022 5 nieuwsbrieven verzonden. 
 
Contacten met anderen over het gebied. 
Er heeft een gesprek met medewerkers van de provincie plaatsgevonden onder 
andere over de wens om van het Manpadslaangebied een NNN-gebied te maken. 
De NNN-status geeft een gebied een extra natuurbescherming, maar helaas ziet de 
provincie er voor het Manpadslaangebied geen reden voor. 
Over de gevolgen van de nieuwe stikstof maatregelen konden de medewerkers geen 
uitsluitsel geven. 
 
Er zijn contacten gelegd met de Stichting Groei Maar. Zij wilden onze steun om een 
deel van de kassen vast te gaan gebruiken om groente te telen met en voor 
bewoners. Daar wilden de ontwikkelaars jammer genoeg niet aan meewerken. 
 
 
Bestuur 
Het bestuur heeft in het verslagjaar 8 keer vergaderd 
 
Het bestuur bestond in 2022 uit:  

● Maria Wiebosch-Steeman, voorzitter 
● Leon de Laat, vicevoorzitter 
● Martijn Siereveld, penningmeester 

 
Het bestuur wordt bijgestaan door enkele adviseurs, die onbezoldigd meewerken. 
In 2022 heeft But Klaassen afscheid van ons genomen in verband met zijn verhuizing 
naar een andere regio. Wij hebben hem op passende wijze bedankt voor zijn 
bijdragen aan ons bestuurswerk. 
Wij hebben Eric de Zeeuw bereid gevonden zijn plaats in te nemen. 
Tjeerd Kampstra en Jaap Verschoor waren ook in 2022 onze zeer gewaardeerde 
adviseurs. 
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Financieel verslag 
 

              

  2022           
  uitgaven begroting resultaat   begroting 2023   
  Vergoeding bestuur € 0.00 € 0.00   € 0.00   
  Beheer kosten € 0.00 € 0.00   € 0.00   
  Bankkosten € 160.00 € 154.07   € 166.00   
  Website en domeinnaam € 53.00 € 52.80   € 63.00   
  Drukwerk € 150.00 € 280.00   € 0.00   
  Adviseurs € 150.00 € 0.00   € 0.00   
  Attenties derden € 50.00 € 30.00   € 50.00   
  Advertenties krant € 300.00 € 484.00   € 300.00   
  Informatieavonden € 300.00 € 47.50   € 350.00   
             
  totaal uitgaven € 1,163.00 € 1,048.37   € 929.00   
              
  tekort 2022 -€ 63.00 -€ 230.88   -€ 129.00   
             

  totaal € 1,100.00 € 817.49   € 800.00   

             

  Inkomsten begroting resultaat   bedrag   
  donaties 2022 € 1,100.00 € 767.49   € 800.00   
  donaties 2021   € 50.00       

             

  totaal € 1,100.00 € 817.49   € 800.00   
              

 
 

            

  Balans 31 december 2022       
  ACTIVA   PASSIVA     
  Liquide middelen € 2,601.73 Eigen vermogen € 2,792.61   
  Vlottende activa € 0 tekort 2022 -€ 230.88   
      donaties 2023 € 40   
  Vasta activa € 0       
  Totaal € 2,601.73 Totaal € 2,601.73   
            

 
 
 
De ANBI-status werd in 2017 aangevraagd en is toegekend.  


