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Wordt dit het laatste jaar dat wij van het bovenstaande unieke gezicht op Haarlem

kunnen genieten? Waarschijnlijk wef als u op woensdag G maart niet gaat stemmen voor.
het behoud van het Brouwersvaartgebied. De wijkraaà Ramplaankwartier is een groot
tegenstander van de bebouwing van dit gebied. Het waarom behoeft voor de meeste
omwonenden geen betoog. De twijfelaars onder ons raden wij aan deze krant goed te
lezen om daarna tot een verstandig oordeel te
;
De uitslag van het referendum zal mede het lot van dit gebied bepalen. Laat uw stem niet
verloren gaan. Stem tegen bebouwing van het Brouwersvaartgebied.

komen.
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Voor beter beeld en geluid. oa
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Wiikraad in aktie:
geen bebouwing Brouwersvaartgebied
)e

wiikraad heeÍt de aÍgelopen maand zijn inspanningen gericht
op de aangekondigde
'''clksraadpleging: het referendum van 6 maart r'ggt. nàn oà
kiezers worden twee vragen
'"corgelegd over wel oÍ niet bebouwen van het Bro.uwersvaartgebied en de Vereni§àe
Polders' De wijkraad is absoluut tegen bebouwing van
b.iJ;
en heeÍt
besloten om gezamenlijk met de betiokken wijkraden van de lebieden
veËnigde polders en
an!e19 belangengroeperingentot aktie over te
Doel van deze aktie is om een
duidelijk politiek signaal te realiseren door midde'Íiaan.
van de uitslag van het refendum: een
zo groot mogelijk percentage kíezers dat zich tegen de
bebouuiing rrn beide gebieden
ultspreekt' Dit proberen wij vooral te doen aan dé hand van goede
en eerlijke informatie
over beide waardevolle gebieden. Zowel het Brouwersvaartgebied
als de verenigde
Polders zijn te waardevol om het volbouwen te reóhtvaardígen,
Dat geldt nu, én in de
toekomst.
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grenzen zijn bereikt. Het uiteindelijk lot ligt daarna nog
altijd in de handen van de potitieke partijen. Hopetijk zai
de uitslag van het referendum ertoe bijdragen dàt Oe
Haarlemse politiek eíndelijk de deÍinitieve bestemming
van beide gebieden zal vaststellen, zodat ook dó
generaties die na ons komen nog van deze unieke
gebieden zullen kunnen genieten.
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Door een duidetijke stem van U tegen de bebouwing, kan
er in ieder geval vanuit de bevolking een duidelijk si-gnaat
komen om voor eens en voor altijd vast te stellen Oàt Oe
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3" : ^: ng Ramplaankwartier
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zoekt een bank die all-round is.
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bi1 de Verenigde Spaarbank aan
het goede adres. Maaru'e bieden
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u nog veel meer.
Bij ons kunt u in de meeste
kantoren tot i7.00 uur terecht,
hoeft u nooit te r'r,achten voor
drukke balies en kunt u als f'nverekeninghoucier gebruik maken
van de S-card, \\'aalrnec r,r 2J uur
per dag, 7 dagen in de u'eek, tontant gelcl kunt opnernen
Geïnteresseerd? Loop dan
even binnen bil een \ an onz-e
kantoren.

,.Ír
DeVerenigde Spaarbank
doet meer

Bij deVerenigde Spaarbank zit ugoed o
E
met al uwgeldzaken.
verenigde

-spaarbank
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TUI N BOUWG EBI ED.NOOR D :

Ztchtliin of Bouwlokatie?

l:

=

s : jere

Haarlemmer onderhand wel weet, vindt op 6

-:a: a s niet alleen de verkiezing voor de provinciale
S',::^

plaats maar wordt er tevens een reÍerendum
over het al dan niet bebouwen van twee
:- :: :s het Tuinbouwgebied-Noord en de Verenigde
:: l3rs Hoewel het hierbij níet om echte besluitvorming
l:?: n"aar slechts om een raadpleging - waarna de
l=*i:nteraad zich vervolgens moet uitspreken - is het
- a duidelijk dat de uitstag in ieder gevat potitiek
, --',verk zal opleveren. Het is dan
ook dit aspect, dat in
:= lubliciteit tot nu toe verreweg de meeste aandacht
-==': gekregen. Er is echter meer aan de hand
dan het
-:-en oÍ breken van politieke carrièrres. Men zou zich
: :ens de vraag kunnen stellen hoe zinvol het bouwen
:: l:ze lokaties is voor het Íunctioneren van de stad,
, : ^: andschappelijke,
en cultuur_
- , :' sche belangen erstedebouwkundige
geschaad worden en oÍ de
:., _ -:iden bijdrage aan de Haarlemse volkshuisvesting
:: t: {e ingrepen rechtvaardigt.

:=-:-len

gemeenteraad van Flaarlem op 5 september 1g90 een
nieuw bestemmingsolan vastgesteld, waarin in hooÍdzaak
agrarische en lan:schappelijke bestemmingen zijn
opgenomen. Het nocrdeljke deel van het Tuinbouw_
gebied is destr;Cs icsgekoppeld van de rest om
woningbouw moge ij< te maken. Dit besluit heeÍt reeds
op 23 oktober 1985 ptaatsgevonden maar heeÍt om
uiteenlopende recjener tot nu toe nog niet tof een
concreet plan gele,C Na veel geharrewar is het probleem
wel oÍ niet bouwen Cco. de politici naar de bevolking
doorgeschoven Hoeu:ide reacties vanuit de bevolkíni

vanaÍ het begin -egatieÍ zi)n geweest heeÍt

dé

gemeenteraad het kennelijk nog niet goed begrepen.
Misschien dat een v, a het reÍerendum-duidelij[ uitge_
sproken "nee" meer gewicht in de schaat tegí Oan?e
inspraak, die destijds bt;lkbaar niet zwaar heeft gewogen.

Een stukje geschiedenis

volgt een notitie over het ïuinbouwgebied.- .':-ler
,'r .et gebied dat grenst aan het Ramplaankwartier.

. :e visie van de wijkraad van dit stukje

:'- s getracht om de betekenis van dezeHaarlem,
lokatie
:- .- -et wijkniveau en wijkbelang uit te tillen. Wij
zijn
-: : ,", van mening dat het tuinbouwgebied-Noord meer
: : - ::n stukje bouwgrond, niet alleen van belang
:: , -::i omwonenden maar in haar huidíge vorm voor
een
: - : : . -r le bijdrage levert aan de ruimtelijke opbouw van
:: :: : s geheel. Verschillende aspecten spelen hierbij
u,

:

,Í,

::

Ligging en Planvorming van het
TUINBOUWG EBIED-NOORD

-: -- -:luwgebied-Noord rnaakt deel uit van een
; ..'=.:e strook van open ruimten afgewisseld met
,=- :::-:.- en kleine woonwijken
tussen de

: --: - __ -'and en de stedelijke bebouwing van Zuid_
' : - - : -.=' a-d Het Tuinbouwgebied-Noord wordt
:::": - : _ I lor de Brouwersvaart, de gemeentegrens

-: -

evenwijdig aan de Korte Zijlweg,
=-,ien
-_-

de
a'rgs de Zijtweg en de Westelijke Randweg.

:,-,,,.'s,,,aai.t vormt de grens met het
:i.Z'_ C dat met het noordelijke deel in
'; : :: -_:=-_
l:^:? ,'3'ï t en doorloopt tot aan de
I - - . ,,= I , : l. -*-: T: r-bcuu;gebied_Zuid is door de
_

-: . _

Haarlem is ontstaan aan het Spaarne op de strandvlakte

achter de binnenduinrand. De strandvlakte loopt
ongeveer van noord naar zuid en het is niet toevallig, dat
ook de eerste landwegen deze richting volgden. ln de
historische bir'Ínenstad werd deze opzet overgenomen

en nog steeds slingeren de belangrijkste straten zich
moeiteloos van noord naar zuid aís continue linten. De
oost-west verbindingen hebben een geheel andere
karakteristiek. Deze werden op tal van plaatsen
afgebroken, hebben een meer geknikt verloop en zijn in
de regelsmaller. De enige oost-west veöindingen die in
het ontstaan van de stad een be langrijke rol speelden
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en het
waren de watergangen lussen de binnenduinrand-a-.4

Spaarne. Deze vaarten voorzagen de stad van het

benodigde water

en Íungeerden daarnaast

als

transportweg. De belangrijkste was ongetwijÍeld de
Brouwersvaart, waarmee vanuit de Brouwerskolk scl-toorr
duinwaler werd aangevoerd voor de vele bieÖrouwerijen. Ook nu nog is de Brouwersvaart de belangrilkste
watergang, omdat zij de enige overgebleven recht'
streekse verbinding vormt tussen de binnenduinrand en
het cenlrum van Haarlem. De BrouweÍsvaart vertegenwoordigt dan ook een groot cultuur-historisch belang
want ondanks de verschillende stadsuitbreidingen is
langs dit water de oorspronkelijke overgang van de

dichtbebouwde stad naar het landschap van

Betekenis van de

de

binnenduinrand nog goed te eryaren.

B

Wat is er a! misgegaan?
Het Tuinbouwgebied vormt een overblijÍsel van het van

oorsprong open landschap tussen Haarlem en de
binnenduinrand. Hoewel er met name in de eerste he it
van deze eeuw veel suburbane woningbouw heeÍt
plaatsgevonden is de visuele relatie tussen stad e,r
landschap dank zij een zorgvuldige inpassing van nieuwe
bebouwing tot voor kort blijven bestaan. Een treÍÍend
voorbeeld is de Leendert Meeszstraat, die zo ls
aÍgebogen dat de zicht-as van Elswout op de Grote Kerk
niet verstoord wordt.De laatste jaren is deze zorgvuldlge
aanpak evenwel verlaten. De aanzienlijke vergroting van
tuincentrum Myriantha, de bouwmogelijkheden in het
Tuinbouwgebied-Zuid tot vlakbij de Marcelisvaart, het
tegen Duinvliet aangeplakte Belgische nieuwbouwwijkje
en de sporthal van lmbema zijn duidelijke vooöeelden
van de teloorgang van de binnenduinrand. Ook aan de
oostkant van de Westelijke Randweg hebben zich
veranderingen voorgedaan, die een negatieve invloed

op de omgeving hebben gehad. Te denken

vatt

bijvoorbeeld aan de kantoren en Ílats aan de Zijlweg, die
het stadssilhouet niet ten goede zijn gekomen. Niet in de
laatste plaats is er de sluipende aantasting in de vorm van
illegale bouwactiviteiten en gebruik van agrarische
gronden voor oneigenlijke doeleinden (caravanstalling,
paarden-boxen). Er is langzamerhand sprake van de zo

kenmer-kende stadsranden waar

gekcesterd wordt, is de aandacht voor het cultuurlands:iap'waarln de stad kon ontstaan en uitgroeien
iege:ivoordig vrijwel nihil. Het landschap wordt puur als
t3ekomstige bouwlokatie gezien en de waarde ervan
'.::: de stad iOde vorm van een uitzicht, een plek voor
r:creatie oÍ lret behoud van natuunivaarden wordt
gemakshalve vergeten. Dit terwijl die nabijheid van
aa:trekkelijke landschappen de stad een extra kwaliteit
c :ct en als een belangrijke vestigingsvoomraarde kan
,','::den beschouwd.

tal van elders

ongewenste activiteiten naar toe worden verplaatst.

Tenvijl de binnenstad als beschermd stadsgezicht
terecht

ROUWERSVAART en OMG EVING

Brnnen het Tuinbouwgebied vormt de Brouwersvaart de
enige nog overgebleven landschappelijke route naar de
stad. Andere routes lopen niet door, zoals het Marcelisvaartpad, zijn teveel door bebouwing ingepakt zoals de
Duinvlietweg oÍ zijn door de Westelijke Randweg
ondeöroken. De Brouwersvaart is bovendien zeer Íraai
op de toren van de Grote Kerk gericht en loopt ruimtelijk
gezien via de Raaks bijna tot in het centrum door, tenrvijlzij
via de Gedempte Oude Gracht vanuit alle richtingen

bereikbaar is. Aan de Overveense zijde wordt de

3rouwersvaart opgenomen in een parkachtige omgeving

en sluit het ernaast gelegen Houtmanpad goed aan op
de Korte Zijlweg, die zich even verder opsplitst in de
Elswoutlaan naar het bekende landgoed, de Duinlustweg
naar Kraantje Lek en de Brouwerskolkweg naar het
gelijknamige park. Centrum en Binnenduinrand liggen
dus nog op loopaÍstand van elkaar.De Brouwersvaart
vormt echter niet alleen een verbinding tussen lwee
aantrekkelijke gebieden, zij is zelf ook een recreatieve
attractie. VanaÍ de Houtmankade maar vooral na het
tunneltje onder de Westelijke Randweg voelje je opeens
buiten de stad. Dit is vooralte danken aan het ontbreken
van bebouwing ter weerszijden en het relatieÍ open
karakter van het gebied. Voorbij de groentetuintjes
ontvouwt zich dan plotseling het gezicht op de R.K. kerk
van Overveen eh de opgaande beplanting van het hoger
gelegen Vaafl en Duin. De opeenvolging van
stadsbeelden en landelijke uitzichten is heel bijzonder in
Haarlem. Uniek is echter het zicht terug in de richting van
de stad, omdat er maar weinig plekken in de omgeving
zijn, vanwaar je op zo'n grote afstand de stad kan zien
&.
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=-;en. Bebouwing van het Tuinbouwgebied_Noord
^-:akt
aan dit zicht een deÍinitieÍ einde. be westelijke

-

nauwelijks zoden aan Ce dijk zet. Al met al meent de
wijkraad Ramplaank,,varlter dat het Tuinbouwgebied_
Noord groen moet b, ',/en

.-ajrand van Haarlem, waaronder niet in de laatste plaats
3rouwersvaafi die als afvoer voor het heldere
-:
-.-elwater uit het duingebied Íungeert, heeÍt
al grote
: :gische waarden.

Haarlen: is

De westelijke stadsrand van
De raatste open plekken vlakbij het hart

vol

va;, Ce stad met hun unieke landschappelijke,
ecor-gische en cultlu-rh storische waarden, dienen

;;u:rd te blijven Da1 rs niet alleen een belang van het
Ramp,aanxwartier maar van de gehele stad. Het gaat bíj
het reÍerendum dus om het woongenot van enkelen
ge

Waarom NIET bouwen in het

tegenover het (recreatieve) plezier dichtbij huis van
velen. Behalve de bewoners van het Ramplaankwartier
moet hierbij ook worden gedacht aan die van de Leidse
Buurt en het Centrum, ln deze stadsdelen is weinig
groen te vinden en is ook geen ruimte om het aan tà
leggen. Het grote aantal inwoners van dit deel van
Haarlem en het toch ai lage percentage openbaar groen
in de gemeente vormen twee extra góede aanleidingen
om níet tot bebouwing van het Tuinbouwgebied_Noórd
over te gaan. ln het algemeen geldt lrouwens dat in een
zich verdichtende stad het overgebleven groen steeds
belangrijker wordt, zowel vanwege le grotere
zeldzaamheid als vanwege het toenemànde gebiuik dat
ervan wo;ch gemaakt. Dat weet de gemeente ook wel,
gezien de inhoud van het Concept Struktuurplan
Haarlem. De nota spreekt -terecht- over de ,,hoge
landschappelijke kwaliteit,' en de "grote ecologiscÉe

TU INB OUWG E B IED ?
r -,,cor

is al aangegeven wat er zal verdwijnen

als het
- -Douwgebied een woningbouwlokatie wordt. Een
.. -:engesloten tuinbouwgebied, een vrij in het
: ::.-hap gelegen Brouwersvaart, een
: -:rder gebied en recreatieve route en ecologische
een unieke
: -: ln tussen stad en Binnenduinrand zullen
_-

verloren

:: : - Daar tegenover staat dat er destijds volgens de
:.-:ente 240 woningen gebouwd konden worden met
:: - betaalbare maandlast voor Haarlemse
' : - ^gzoekenden. Dit is echter nooit met harde cijÍers
Op zich kunnen er in het gebied
==-::tcond.
, - ^:en gebouwd worden.Dit betekent echter wel 240
een
: _ leze omgeving hoge bebouwingsdichtheid. De
:. = = neet nog geen 6 ha., dus er zouden dan meer

:.- :

waarden" van de westelijke stadsrand. We hoeven er haar
dus alleen maar aan te herinneren!

,

,#oningen per hectare gebouwd
moeten worden,
; = - . : -:al dat zeker niet alleen met laagbouw te halen
is.
, = . . :^d tot de Brouwersvaart zou bovendien minimaàl
,' : ': : gemeente
echter niet
eniEe
t.- - t: ::naar in het gebied.
i' =-'. ='zi) gronden gaat aankopen is het de vraag oÍ zij
::ch al hoge aantal van 240 woningón dó
.: : rond krijgt. Wanneer projectontwikkelaàrs een

J0

is

de

: -:
:,
::: .- ret gebied zelÍ gaan bebouwen komen er
'. : veel minder en duurdere woninge..
: - .;
, i : ; -. :: kunnen zijn, dat wat er uiteíndelijk Èlet zou
Oebouwd
-:. ':: n voor de voikshuisvesting niet veei
r: :":-:- ^ioÍ1, Daarbij kornt nog dat aÍgezet tegen dete
'_ :. , ,"
;: -iaarremse woningbehoefte deze Iokatie
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Johan Galjaard, 28.1.91
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Spaar de laatste groene gebieden
stem bij het referendum tegen bebouwing van de verenigde
polders en het brouwersvaartgebied!
Haarlem is minder groen dan u denkt. Vergelijkbare
steden met. ongeveer een zelÍde aantal inwoners
hebben aanzienlijk meer groen.

De laatste stukjes groen moeten blijven om de sta:

leeÍbaar te houden en te kunnen ademen. ln Schalk*

is de

L

Groene Zoom daarvoor juist bestemd te:

-erecht zijn de Hekslootpolder en het Kleverlaangebied
r-laarlenr. Noord) gevrijwaard van bebouwing dc:rr het
'.'erzet van de Haarlemse bevolking.
\.'oor het Zuiden en Westen
van Haarlem dient hetzelfde
te gelden.

Brouwersvaartgebie,.Í heeÍt een groot kultuurhistorisc-:
waarde.
De omgeving van Haarlem wordt alvolgebouwd.
Haarlem wordt ingeklemd
. in het noorden door Velserbroex
. in het zuiden door HooÍddorp
. in het oosten door Schiphol.

Het nog bestaande tekort aan woningen wordl

Het reÍerendum
n e:

Het referendum heeÍt een opkomstdrempel van 90% van
cie Proviciale Statenverkiezingen. De koppeling van de
opkomstpercentages van het reÍerendum aan die van de
Provinciale Statenverkiezingen is onterecht en doet

opgelost door bebouwen van deze twee groengebieder
(90 woningen in de Verenigde Polders en 200 woru:..rrr
in het Brouwersvaartgebied).
De eventuele woningbouw wordt zo duur, dat soc a e

voiksraadpleging.

Zuiderpolder wordt al geadviseerd in Amsterdam.

Het raadplegende karakter van dit reÍerendum kcmt
alleen tot zijn recht, wanneer een zeer groot gede,elte
van de stemmen zich ïEGEN bebouwing keert.

woningbouw onmogelijk wordt. Weinig doorstrorni":
voor Haarlemmers dus! Voor de woningen van Ce

aÍbreuk aan de uitgangspunten voor een werkelijke

Neem op 6 maart deel aan het referendum

neen
À

n

Stem tegen bebouwing
Brouwersvaartgebied
I

Daarover spraken zij
Op 20 december en op 3t januari j.t. hebben de teden
van de wijkraad weer met elkaar overlegd, te samen met

een steeds groeiend aantal belangstellenden!

ln

december passeerden o,a. de volgende zaken de revue:
het vertrek van mederaadslid Bob Meylis (waarover en
over wie u elders ln dit blad meer kunt vernemen), het
reÍerendum en, vanurt de Werkgroep Verkeer, de eerste
gesprekken met de gemeente over de Vlaamseweg en
de Hospeslaan, De werkgroep Milieu uit haar verontwaardiging over de plannen dat het Ramplaankwartier
een oÍÍicieel honCer:uiilaat-centrum zou moeten gaan
worden, en kondigt aan stappen te ondernemen. Naar
aanleiding van de binnengekomen post over de belbus

(zie vorig nummer) wordt tenslotte besloten in

een

volgend nummer van de wijkkrant opnieuw een overzicht
te geven over het "hoe en waar" van de belbus. U vindt
dit elders in drt blad De klachten zelf zullen doorgegeven
worden aan de NZH

-\

Daarover spraken zij ook
RAMPERTJE RAMPERTJE RAMPE
Zij die problemen hebben met het invullen van

hun

aangiÍte-formulier lnkomstenbelasting kunnen zich
wenden tot E. Vegter, tel: 246616

In januari wordt een groot gedeelte van de avond
ingevuld door de perikelen rond het reÍerendum,
Vertegenwoordiger(s) van de wijkraad Molenwijk en
Stichting De Groene Zoom, die zich evenals de
wijkraadsleden Ramplaankwartier buigen over deze
"heikele kwestie", respectievelijk De Verenigde polders

en de Brouwersvaart e.o., lichten hun standpunt toe.

RTJE RAMPERTJE RAMPERTJE RA

Verh uizingsverkoop
::

150 artikelen, o.a. schuifpui (nieuw) compleet

u en ons aangaan, het laatste

-gen: tel: 244891 (tussen 19.00 en 19.30 uur).

wijkraadsleden en wijkbewoners zich deze avond buigen.
U bent van harte welkom op de vergadering van 25 àpril
a.s. om het vervolg in deze te vernemen.
AH

:rblok (nieuw) babykamerartikelen, tuinplanten,
- , :-::'d jnen, etc.

-

--

- :-

Besloten wordt gezamenlijk op te treden.
Een voorstel voor bebouwing aan de píeter Wantelaan
(op de plaats van het Willem Dreesplantsoen) wordt
toegelicht door de Werkgroep Ruimtetijke Ordening. Met
name de antwoorden van de Gemeente op het
oorspronkelijke voorstel hier een bebouwing te
realiseren voor een woonvorm van een seniorengioep,
en het kontakt hierover met de direkt omwonenden, krilgt
de aandacht. Het "groenstructuurplan" van ae GemeenÉ
Haarlem vormt, na andere en belangwekkende zaken die

punt waarover de

ó

-

* Delicatessen uan Kaatie bii de Sluis
* Leonidas bonbons
* Stolkse boerenkaas
* Mövenpick iis
* Treasure tea
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Hioleringen
Complete badkamer- en

keukenveöouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaaden, boilers,
geisers e.d.

sa/oa

ha

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Cenhale verwarming
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SCHILDERWERKEN B,V.
TEVENS
HOOGWERKERVERHUUR

10

SCHALKWIJKERSTRAAT

29

2033 JC

HAARLEM

TELEFOON 023 - 356812

Bouwplannen

m trum

hoek P. Wantelaan - G.
S ch oo lmeesterlaan
De wijkraad Ramplaankwartier nodigt u uit voor een extra
wijkraadsvergadering op donderdag 14 maart om 20.00
uur in het buurtgebouw aan de Croesenstraat. Het enige
agendapunt op deze vergadering is het voorstel van de

Gemeente Haarlem om op het "crossterreintje" op de
hoek van de Pieter Wantelaan/Gilles Schoolmeesterlaan
bejaardenwoningen te bouwen ten behoeve van een
bejaarden woongroep
QM

belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk belangrijk

Gevonden:
Op 19 januari is er een rood/grijze Íietstas gevonden voor
het pand Noorder ïuindorplaan 36. De eigenaar kan
deze op dit adres aÍhalen.

be lang l

jk

belangrijk betangrijk

Stichting Financiële Hulp
aan Studerenden te Haarlem
AanvraagÍormulieren voor studiejaar 1991/92 zijn tot

1

april verkrijgbaar ten stadhuize bij de inÍormatrice oÍ
afdeling onderurijs 3e verdieping Brinkmannpassage,
Grote Markt.

Studietoelagen worden toegekend aan dagopleidingen

Ouderencontact
)

nsdag 26 Íebruari Societeitsmiddag van 14.00 tot
'6 30 uur.
) isdag 5 maart H-Mis om '10.00 uur en daarna
-,:'Íiedrinken in 't Zijltje.
3: dinsdag 12 maad, 19 maart,26 maart,2 april,9 aprilis

:' .en Societeitsmiddag van 14.00 tot 16.30 uur. Op
: --.Cag 16 april vindt er een wandeling plaats (met dia's)
: -::r leiding van de heer van Andel door oud Haarlem.
'.'=^ ge oude herrinnering uit uw jeugd komt weer boven,

::
-:

S::

de Spaarnekerk. Op dinsdag 23 april,30 april, 14
28 mei, 11 juni en 18 juni vinden weer de

eteitsmiddagen plaats . Op dinsdag 25 juni gaan we
e-en omdat het de laatste dinsdag is van dit seizoen. ln
s::,gmber zijn we weer present en wij wensen u alvast
. a-aÍ deze plaats een heerlijke vakantie toe met veel zon^
',;or lnlichtingen over dit programma kunt u bellen met de
:er Elzinga, tel: 24'1810.

voor:

A.
B.

lbo, kmbo, avo, gymnasium en speciaalonderwijs,
davo, (voor 17 llm 20 jaar)
universiteiten, hoger-en middelbaar beroepsonderwijs.

De voorwaarden waaronder de toelagen worden
verstrekt, zijn zowel aÍhankelijk van het brutogezins/partnerinkomen, als van de studieprestaties.

de ouders
ingezetenen zijn van de gemeente Haarlem.
Het bruto-gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan
voor:
A (zie
1e kind 2e kind 3e kind 4e kind
(overgangsrapport). Bovendien moeten

boven)

een-oudergezin Í1.28.500 30.400 32.300 34.200
echtpaar/partner Í1.30.400 32.4AA 34.2A0 36.1 00

-,

B 1-oudergezin Í1.30.000 33.800
echtpaar/partner Í1.31.900 35.700

37.600
39.500

39.500
41.400

alleenstaand

Í1.26.600
(voor elk kind meer: Í1. 1.900 bijtellen)

i1

Ruimtelijke Ordening

Nieuws van de werkgroepen

Concept Groenstructuurplan Haarlem
De cienst van de hout, de plantsoenen en

de

begraafplaatsen van de gemeente heeít onlangs een
ccn:e:: plan uitgebracht over de groenvoorziening in

-aa' :.1

o

Over het Ramplaankwar.tier wordt opgemerkt dat

3-ca"ks de ligging bij bossen en de aanwezigheid van
g'cie privétuinen er behoeÍte is aan speelruimte

V

:'ap,,'elden en dergelijke). Het stuk benadrukt verder het
a-dschappelijke, ecologische en recreatieve belang van
ce omgeving van onze buurt, in de nota "westelijke

s:adsrand" genoemd. Wij zullen de Gemeente in de

: sc:rssie over het al dan niet bebouwen van het
-- nDouwgebied-noord hieraan herinnerenl Een ander
.:cr het Ramplaankwartier belangrijk en verheugend
3-it uit de nota is het voornemen onderzoek te doen
^aar de mogelijkheden voor biologische, milieubewuste

::crijÍsvoering in de landbouw in de stadsrand.

De

lkraad houdt de ontwikkelingen rond oe nota die nog
:eÍlnitief moet worden vastgesteld nauwlettend in de
;a1en. Wij houden u op de hoogte!
J v d.B.
,.,

Verkeer

Milieu

ln de vorige wijkkrant kon u lezen dat de meeste
bewoners van de Hospeslaan vinden dat er rnaatregelen

De werkgroep milieu heeft zich nog niet echt kunnen
-'ezighouden met de heersende problemen. Reden....?
:i,Cgebrek. Andere zaken in onze wijk eisen op dit
noment alle aandacht. Toch willen wij ons niet onbetuigd
a:en en geven u hierbij een aantal nuttige adviezen over

Afsluiten?

nodig zijn tegen het te hard rijden in hun laan. De
verkeerscommissie heeft hierover met de gemeente
overleg gehad. Van de mogelijkheden werden de voors
en de tegens overwogen, maar al spoedig bleek dat de
Íinancien een doorslaggevende rol zouden spelen, Er is
bijna geen geld beschikbaar, zeker niet voor dure
verkeersdrempels. Er is volgens de gemeente maar één
mogelijkheid die wel door de Íinanciele beugel kan en dat
is afsluiten van de Hospeslaan voor snelverkeer aan de
kant van de Korte Zijlweg. Deze mogelijkheid is al in '1982
door de gemeente Bloemendaal aangedragen. lndertijd
was er een andere reden: de gevaarlijke verkeerssituatie
op het kruispunt Hospeslaan/Korte Zijtweg opheÍÍen.
Toen waren de wijkraad en bewoners tegen. Nu speeft er
een ander probleem: de verkeersveiligheid in de
Hospeslaan voor kinderen, komend van en gaand naar
de Beatrix- en Aloysiusschool of spelend op het
plantsoen en ook voor de andere bewoners. Of aÍsluiting
hiervoor de aangewezen oplossing is, is de vraag. De
verkeerscommissie, de aktiegroep Hospeslaan en de
wijkraad hebben inmiddels hierover met elkaar
gesproken.
Binnenkort zal de gemeente aan beide zijden op de
Vlaamseweg een fietspad spuiten. We hopen dat Íietsers
en bromÍietsers zich wat veiliger gaan voelen op de weg.
Er mag dan ook niet meer geparkeerd worden.
NvdF

: atterijen.

-reze staan bovenaan de lijst van het Klein Chemisch
Arval (KCA) en gelden als een van de betangrijkste
:'lreuvervuilers! Per jaar zijn er ruwweg 120 m lloen in
cnloop. Nadeel van batterijen zijn: ze bevatten de z.g.
zi!'are metalen zoals kwik, zilver, nikkelicadmium oÍ zink.
Ze zijn heelduur in gebruik. Electriciteit uit batlerijen kost
r ^geveer 320 keerzoveel als stroom uit het stopcontact.

Enk

le

Gebruik zoveel mogelijk stroom uit het stopcontact Koop

rexenmachlnes e.d. die werken op zonnecellen (let op
ca: deze geen cadmium-sulfide bevatten).
A s u echt batterijen nodig heeÍt, kies dan voor
cp aadbare batterijen. Daar zit wel nikkel en cadmium in,
maar die kunt u honderden keren gebruiken. Zijn ze
u,re nde ijk stuk, dan pas gooit u ze weg in de bekende
er:mers bij de supermalkt oÍ andere winkels. Kiest u voor
ge'^,'one balterijen, vraag dan naar alkaline batterijen met
zo min mogelijk kwik. Als u knoopcelbatterijen nodig
heeÍt lvoor horloges, íototoestellen, hoortoestellen e.d),
vraag dan naar zink/lucht koopbatterijen. Blijkens een test
in de Consumentengids presteren ze beter en kosten
minder. Ook de z.g. "Groene" batterijen bevatten nog
vaak resten kwik en cadmium. Gebruikte batterijen kunt u
inleveren bij de firma Artifleur op de Ramplaan en bij de
Dekamarkt.

JB
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Speeltuinnieuws

Van het bestuur:

Dreumesmiddagen

Zoals u in de regionale bladen hebt kunnen lezen is er
één en ander in het speeltuingebeuren gaande' De
politiek heeÍt beslist dat de speeltuinen moeten worden
ondergebracht bij de zgn "stadsdelen". Voor de periode
gelegen tussen invoeging in het stadsdeel (n.1. als er nog
geen sprake is van een stadsdeel zoals in onze wiik) en
de recente (31.12.1990) opheÍÍing van de Haarlemse
Vereniging voor Recreatie "Het Bolwerk" waarvan onze
speeltuin een aÍdeling vormde, zullen wij worden
ondergebracht bij Stichting Tiideliik Beheer Welzijnswek.
De eerste wijzigingen voor onze speeltuin bestond in de
oprichting op 28.12 j.l. van een vereniging (ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel) met nog steeds de
bekende en vertrouwdw naam Speeltuin Overveen,

Sinds november zijn wij begonnen met ontmoetingsmiddagen voor kinderen van 0-2 112 jaar en hun
ouders/begeleiders, broertjes oÍ zusjes. Om deze
middagen te begeleiden zijn wij op zoek naar enkele
vrijwilligers. Desno,:ds kan er volgens een rooster
gewerkt worden zodat men niet elke week hoeÍt te
komen" De werkzaamheden ziin:

- het speelgoed klaarzetten en de tafels en stoelen
- limonade en kofÍie verzorgen
- na aÍloop opruimen en afwassen
- een praatje maken met nieuwkomers enz.

De ouders/begeleiders passen zeif op hun kinderen.
Voor inÍormatie: Marjolein van Giessen, tel: 247896 Wij
hopen nog veel meer mensen te zien op donderdag van
15.45 tot 17.00 uur (niet in de schoolvakanties)

Wijziging openingstiiden
lok

voor het personeel en dan met name

de

:- ntoezichthouder heeft de overgang van Het Bolwerk
- aar de Stichting Tijdelijk Beheer Welziinswerk gevolgen.
::n en ander maakt een wijziging van de openingstijden
-;aande 1 maart a.s. noodzakelijk, t.w.
- : rsdag, donderdag en vrijdag van 15.30 tot 17.00 uur
' .', oensdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur
l: maandag is, zoals nu al het geval is, de speeltuin de
:.-ele dag gesloten.
- :e schoolvakantie periode zal de speeltuin dagelijks
:. -:end zijn van 14.00 tot 17.00 uur.
l'J u

ziekinstallatie

- = ::'oep in de vorige wijkkrant is niet zonder resultaat

l:: -.'en, diverse gulle gevers hebben zich gemeld
::::',rvij nu over wat apparatuur kunnen beschikken,
-::' .ompleet is het nog niet. Vandaar een herhaald
. -: -:k voor muziekapparatuur. Wilt u weten waaraan wii
=
-::
:ehoefte hebben oÍ heeÍt u iets beschikbaar, gaarne
=.--

'.

eÍoontje aan Arie Staphorst lel:247277.

l::- :en inwoner van onze wijk werd de speeltuin een
: :-: geschonken die nu de zaal van hel speeltuin:.

--

-,'; slert. AIle gevers, nogmaals bedankt!

Kinde rboe rd e rij
Onlangs werd de Croesenhoeve uitgebreid met wat
pluimvee (een vijttai kippen zgn Barnevelders) dat nu de
voliere bevolkt. Het verzoek om vrijwilligers voor hel werk
in de kinderboerderij is ook niet onbeantwoord gebleven;
als medewerter heeÍt zich aangemeld Frans Koers.

Tweedehands

kinderkleding- en speelgoedbeurs
Zalerdag 16 maart a.s. zal er door Astrid Hiddes een
tweedehands kinderkleding-en speelgoedbeurs worden
gehouden in ons speeltuingebouw. De beurs zal
geopend zijn van 11.00 tot 15.00 uur.
lndien u zelÍ ook iets aan kleding of speelgoed te
verkopen heeft, dan kunt u daarvoor een taÍel huren à Í1.
15.--.

lnlichtingen bij Astrid Hiddes, tel: 247193
D.v. D.
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Aoanas

hy,po-allergene
kosmetika
voor
gevoelige
de zeer

hurd
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ADVIES GROEP B.V
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droglsterii-paríumerle
ÀDUTNTSTRÀTTES EN

BAKKER

BELÀSTINGÀDVTES

Bloemendaalceweg 30ï

tussen zijlweg en v/h marinehospitaal

Tuindorplaan
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5 ET Haarlem

Tel.

023-245G93

o2g-n.74.w
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FABLO

III
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kom tennissen
in de Fablohal
in het Romploankwortier

E

b{van der Linden & Zn
Aannemers van onderhoudswerk

HAARLEM 023-317644
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A.Thoolen jr B.V
Morcelisvoortpod
Hoorlem
2!, 1,2 l0

(ingezonden mededeling)
Beste mensen,
We willen u met deze brief een handreiking geven om zelÍ meer te kunnen doen aan de milieuvervuiling waar
u via kranten, radio en televisie mee wordt "doodgegooid". "We" is de kerngroep Milieudefensie Haarlem, en
we bestaan officieel sinds juni 1990.

Milieudefensie kiest voor een direkte benadering van consument en prcduct Zo heeÍt MilieudeÍensie op 15
december de Dekamarkt een gouden Íles gegeven voor lichtgewicht glazen statiegeldÍlessen, die deze in
de Randstad heeÍt geintroduceerd. Tegelijkertijd hebben we klanten lips gegeven om milieuvriendelijker
boodschappen le doen (onder andere met een boodschappentas winkelen waar mogelijk onverpakt kopen,

in statiegeldverpakking en anders in papier en karton dat goed gerecycled kan worden, dus

géén

melkpakken). Verder organiseren we momenteel een cursus Milieu Thurs d,e op 19 Íebruari van start is
gegaan. Het plan is om deze cursus net zolang te herhalen als er belangsteli rg is InÍormatie via onderstaand
telefoonnummer. Verder is er een onderzoek gedaan naarde mogelijkherlen om de Nederlandse bijdrage
aan het broeikaseÍfect met 85% te verlagen. En tot onze verbazing bleek dat best mogelijk, ook zonder de
economie te ontwrichten! Er moeten dan wel belangrijke keuzes worden Eenlaakt op allerlei gebieden, want
een heleboel aktiviteiten van mensen dragen bij aan het broeikaseÍÍect.
Kernenergie is geen goede keuze, want radioaktieÍ aÍval is in strijd met een c:urzame samenleving, om over
ongevallen en andere risico's maar niet te spreken. Energiebesparing is wel goeC voor het milieu, evenals
allerleitechnische maatregelen. Maar ook kiezen voor openbaar vervoer en beperkte consumptie, met name

van produkten die zijn gemaakt met veel chloorverbruik (PVC-verpakklng, chtoorbleekmiddel en
bestrijdingsmiddelen), stikstof- en ÍosÍaatverbruik (niet-bio/ecologisch voeJsel) oÍ veel energieverbruik

(kunstmest en kortlevende aluminiumprodukten en electrische apparatuun
Mensen die aktieÍ willen worden bij MilieudeÍensie Haarlem kunnen bellen en schrijven naar onderstaand
adres. Mensen die meer inÍormatie willen kunnen bellen naar de Milieuteleíoon O20-262620, of lid worden
van de landelijke Vereniging MilieudeÍensie,02A-221366. Maar u kunt ook gewoon aan de stag!
Secretariaat MilieudeÍensie Haarlem:
Gerda Mertens, Hagestraat 10
2011 CV Haarlem. Tel: 023-356344.

Oproep

Gevraagd:
Versterking van de Wijkraad

Daarom roepen wij mensen, die in het Flamplaankwartier

wonen en hart hebben voor dit bijzondere stukje
Haarlem, op om zich aan te melden als lid van de wijkraad

-

. ls heeÍt Bob Meylis te kennen gegeven om
^ ;ke redenen de wijkraad te willen verlaten. De
=
. :, eCen vinden dat spijtig, met name omdat de
- - = ,,, ;<raad nog maar zo kort functioneert. We
: -: .':':- ulteraard de overwegingen van Bob, die
,--

=':- n en voor de wijk actieÍ is geweest.
:- : -i:1:n we echter constateren, dat het werk
. "" - ' l:' -:lsen moet worden opgeknapt en voor
. ':::: :t:^ s dat gezien hun beschikbare tijd
:,:: *:;= ^, Het blijÍt, -ondanks de bijna
,: :*-: : ,,, :: ,,,aarop wij mOeten Opefefen .:- 1:" , - ',,, ;=-s,,,'e'k. dat naast een drukke baan,
: , : -:;"; ::- . '; a- gedaan mOet WOfden.
-

,

oÍ een van de werkgroepen, die de wijkraad
ondersteunen. Deskundigheid is niet vereist, een brede
belangstelling voor het wel en wee in onze wijk wel! Vindt
u de stap om u aan te melden te groot, bezoek dan eens
onze wijkraadsvergadering, altijd op de laatste donderdag
van de maand in het wijkgebouw aan de Croesenstraat.
HeeÍt u vragen, bel dan één van de leden van het
dagelijks bestuur, zij zullen u graag de benodigde
inÍormatie verstrekken. Het prettige woonklimaat en de
mooie omgeving van onze wijk zijn geen verworven
rechten. Verkeersontwikkelingen en de dreiging van
woningbouw en kantoren in het tuinbouwgebied maken
van een sterke wijkraad geen overbodige luxe. Ook uw
bijdrage en inzet is van belang
JG
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@@@@@@@@@@
De belbus
Hoe te reserveren?
I s 'l met de belbus mee wih, kunt u dit op de volgende
.z: <enbaar maken:
- reidt 30 minuten voor aanvang van de rit teleÍonisch bij
-::
\ZH-regelcentrum tet: 023-'152666, dat u van de
,.,

:.:!s gebruik wilt maken.
I a^ 'l,illen wij graag van u weten:
- À,aar
wilt u instappen
- \\,aat wilt u uitstappen
- tce laat wilt u verlrekken
- ::et hoeveel personen

*:t

::

NZH-regelcentrum vertelt u dan meteen hoe laat en

weike halte de belbus langskomt om u op te halen.

Omdat uit verschillende reakties is gebleken dat er tocl'

nog veel onduidelijkheid bestaat over de belbus, volgt
hier een (ingekofle) samenvatting van de inÍormatie zoa s
de NZH die aan de gebruikers verstrekt.

o

o&

€
e

e
@ @ @

Wanneer riidt de belbus?
De belbus vervangt lijn 7 en lijn 8 op maandag trm
zaterdag na 21.00 uur en op zon-en Íeestdagen de
gehele dag. De ritten rijden alleen als u dat minimaal 30
minuten van te voren bij het NZH-regelcentrum kenbaar
heeÍt gemaakt (oÍ als u bij Haarlem station N.S. aan de
halte staat). De belbus zal niet rijden, als u uw
bestemming met een normale lijndienst kunt bereiken

Wat kost de belbus?

(bijvoorbeeld als u van het station N.S. naar halte Vijver in
het Ramplaankwartier wilt, dan kunt u dat met lijn 6 doen).

f,rlri.le: ook op de belbus gebruikt worden

De belbus is ook openbaar vervcer Dus alle
aatsbewijzen, zoals strippenkaarte n. abo n nementen,
O u/-kaaÍen, welke in het openbaar vervoer geldig zijn,
pl

Waar riidt de belbus?

Suggesties oÍ klachten?

De belbus bedient de halten van lijn 7 tussen Haarlem
station N.S. en het Ramplaankwartier alsmede de halten
van lijn 8 tussen Vijver en de Westergracht
De belbus komt alleen langs de halte als u
dat van te voren aan het NZH-regelcentrum hebt gemeld
(alleen op Haarlem station N.S. konrt de belbus altijd).

suggesties van harte welkom, maar schroom niet om een
eventuele klacht kenbaar te maken V/ant alleen als u
tevreden bent, kan de belbus een succes worde Dit is
het adres waar u naar toe kunt schrijven:
NZH-postbus 514,
2003 RN4 Haarlem.

D enstverlening

16

blijÍt mensenwerk Daarom zijn

uw

L

I

Hondepoep

Í

I

Het vervolg
Maar nu we een iaartie verder ziin, liikt de aandacht voor

I

-e kunt merken dat het winter is. lk struikel

weer

-..gglmatis over een bevroren hondedrol. Een hond kan
nietloveel aan doen; die moet natuurliik ook zijn
:
=r
:=roeÍte kunnen doen. Nee, het baasie zou erop
-::ten letten waar de uitwerpselen van ziin lieveling
':...ht komen. U kunt zich waarschijnliik nog wel
-:'i:reren dat er ruim een jaar geleden in de wijk een
is gestart tegen hondepoep op slraat' ln
=

. *:.

.'-.

-

-:'
:".";
i.I :::"-=:
- , -:

=

-;;:^e

_

-:

GRATIS
Éii ons terecht. Én u kunt bi, ons de Van
een

Ébr.roEpoEPZAKJES kriigen. Dus wat let u?
schone straat heeÍt tedereen plezier!

60, tel: 240859
Anne Mariike Chabot, Ramplaan 53, tel: 246005

Paula

Bremmers, Ramplaan

n*erking met de gemeente ziin er gratis

- '. -::poepzat<jes en;-schepjes beschikbaar gesteld'
-:bbers konden zelÍs een zogenaamde dogpo
En op verschillende plaatsen in de wiik zijn gele
-:^
I
- .:mmeis geplaatst om de hondepoepzakjes in te
Sommige mensen gebruiken nog trouw een
:-:
- --::,cepzakfe oÍ een schepje als zi! de hond uitlaten'
::- e verdwijnt in de gele emmer. En als ie dat niet
, nOt, Xun ie ook een scheple gebruiken om de
- -- -.:-^ep van de stoep te halen en in de goot te
iet schepie kun ie eventueel in ie tuin laten
=
::Jat alle voorbiigangers met hond het kunnen
-- .=- Maar dan moeten ze hem natuurliik welweer

=

een schone stoep wai te verslappen' \boral 's avonds
àóni;nt men het minder nauw te nemen: vlak voordat ie
nog even eruit, en in het donker ziet toch
naai bed gaat
-Oat
vallen'
niàmanO
1e hond toevallig een drol laat
bij
irritaties
zoveel
en
smeeÖoel
geeít
zo'n
Jammer. Het
andere mensen,
van
Nu kun ie tegenwoordig in elke dierenspeciaalzaak
die hondepolpzakies [open' Maar u kunt ze GRATIS
[tUgà. oat is, omóat wii rrcg steeds proeÍwiik ziin'inHoe
de
Jió"zaxies precies werken, kunt u gaan bekiiken
is
te
etalage
ótàtage'Oie de wilkraad sinds kort heeft' De
de
op
vindó in het pand van WSD in de winkelgalerij
namptaan ln die etalage staan ook.een hondepoepschepje en een Oogpo uitgestald.'. Voor verdere
kunt u ook
inÍormàtie over het geOruiX van deze artikelen

_

-

----Or
J'

die ooit zo'n schepie leende, hem weer

(

§

§

d

I
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LICHÏ, KRACHT- BEVEILIGINGS. EN
NOODSTROOMIN STALLATIES

t.lTEï

LET

REGEL. EESTURINGS. EN

OP

!

GELUIDSTECHNIEK

» C. STAPEL

««

-{

EH NIET

)-

)) ERK END- I NSTA LLATE UB

j1t.

ELEKTRONIKA

(

AARDING

OOK REPABAT I E .
.STCFZU I GE RS / RAD I Cr

r

Leenderl lvleesrslraat 105
2015

JT

Teleíoon

Haarlem

02l

.

2.1 5014

6
glH

KWALITEIT BUilD.

VABKENS- EN KALFSVTEES

ELEKTROTECHNIEK
PANEEL.EN KASTtsOU\'J

I:

VOOR

TV/VIDEO ENZ. '

ÏE

VERGETEIT OilZE

BEKBOONDE RAUWE- GE.

KOOKTE. Et{

LEVEBWOBST :

SLAGERIJ SCHAAPER
El rPLllI

33 Blltt EI r3L

3aal3l

WASMACHINE
SERVICE DIENST

Reparatiedienst alle merken

o

WASMACHINES . KOELKASTEN
VAATWASMACHINES
KOOKPTATEN

UW F'JNBAKKER

0p alle door ons uitgevoerde REPARATIES
geven wiiS MAANDEN GARANTIE

Nsgtzalmstrrat12 - tr|.3t1902
Zeggslcnpl.in95 - tcl. 350700

v,

Engelenburg

78

- tol.3:i«i7

- lol. 241053
Rrmplaan 52
Winkolccntrum Amsterdamíraat

KANTOOR

Ged.

023 -3228 27

Horensingcl6 - te|.358411

t\

Het juiste ADRES voor al

uw

Garen enVoering
Band en Ritsen
l\{anchetten en Boonden

ONBEÏWI§Ï OOK UW
HUIZEIISPECIATIST

Krriestukken

huur en verhuur

Eastiek
€Íy'oí

lopand6) vla

en nog

(Plemlobetallngen p€r kwartaal oí maand ook mogolilk)

veel meer

023-251106
MAK ELAARDIJ,

0.G., HYP0THEEKCENTRUM

EN ASSURANTIEK'ANTO0B uo xvN

NVM

KLEIMH@UT tfi
SN
N
uAxEuÀc

DUINOORDSÏRAAT 59 2023 WC HAÀBLEM.NOORD. W]LT U UW HUIS VERKOPENI WU OOKI
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Bouchier

RAMPI,AAN 48

TmEFOON 242/t82

De kijkkast
i :- tijd heefl u kunnen constateren dat de wijkraad
::-t ;eaankwartier een mededelingenpunt heeÍt voor de

in de vorm van een vilrine in het
^-,Elcentrum Ramplaan. Een gedeelte van de etalage

,'. -,:3,,voners

,,,

:- ie Wasmachine Service Dienst is beschikbaar
;:steld voor de wijkraad en met de enthousiaste
.

-scanningen van Jack de Vos is deze omgetoverd tot
lvare 'kijkkast". Alle IoÍ, en erg bedankt Jack!
-:i ligt in de bedoeling om aÍwisselend een bepaald
:-:rta onder de aandacht van u, de wijkbewoners, te
:'3rgen op een aangenaam ogende manier. Daarnaast
ia heel wisselend belangrijke, actuele inÍormatie over
:-Ceruverpen die op korte termijn spelen op het prikbord
.:rschijnen. Het reÍerendum (waarover elders in dit blad

::r

.:el meer) is daar een voorbeeld van.
kijkkast is er voor u! Doe er uw voordeel mee. Voor
,'agen op/en/oÍ aanmerkingen kunt u kontakt opnemen

l:

-et

a - de

* *.

x

Annelies Homburg, lel:247230, oÍ met een van de
re wijkraadsleden.

ln de eerstvolgende wijkkrant, die uitkomt in het weekend
en
commentaren op de enquèteÍormulieren die u tijdens de
wijkraadsverkiezingen op 8 september heeÍt ingeleverd.
De kopy voor deze wijkkrant kunt u inleveren tot en met 5

van 27 april, vindt u de verslagen, uitkomsten

april.

Regionale brandweer
Zuid en Midden Kennemerland
De Regionale Brandweer zuid-en Midden-Kennemerland

deelt mede dat door het in gebruik nemen van het
landelijke uniÍorm alarmnummer 06-11 in mei 19g0 de
lokale branweer alarmnummers medio januari 1991
vervallen. ln Haarlem was dat 0ZA-\Z3Z3Z.

Kerstboom

DUS

ALS IEDERE SECONDE TELI-...
06-11

. ':' ::'se gaan van de vorige wijkkrant, wisten wij
- :' la: ,.,r1 ook dit jaar weer zo'n schitterende
- : - . a- c: Íirma ArtiÍleur kado zouden krijgen. U
- -.- rl: s í.Jrnen zien hoe stralend hij er weer
- I -:= -tii ,rÉ dank Ook willen wij Frits Korving
:::--.- ,:il3e geleverde stroom.

voor brandweer, politie en ambulance
Uiteraard blijven van alle brandweerkorpsen teleÍoonnummers beschikbaar voor informatie over bijvoorbeeld
brandveiligheid en preventie. Hiervoor kunt u in Haarlem
bellen: 023-159550.

19
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Orchidee Hoorlem BV Rockoerrshor
fussen holf negen en tien gebeld,
's middogs uw bloemstuk thuis besteld.

Postadres.
Krokusstraat 49
2015 AE Haarlem

Prijzen

vonof f 8,50

Telefoon: 24 48 26

Tel. (zaak) A23-244826
(pnve) 023 - 31 2314
Fax 023 247018

VOCR Fiir D :3Kil.,lDlG AAJIIKOOP-ADVIES
EN 1CC eb sE;: . Cf :

ROLLAXD

Gazelle

MEER DAN 1-.141IUE E'UW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATÍES
O ALLE MATEI'J SAIIDEN

. ONDE,QDELEN
. TCEBEHCREN

ook voor olls socrten Philips gloeiloffip€D,
T.L.-buizen en eleklro-moteriool

A,G DE HAAS R,{TaPLAAN 46

TEL.24 05 53

OIÏ IS HEÏ SïMBÍlÍlL UÍIÍIB ÍIERIIEGELIJI(
GEZÍIND tEIffiER BBÍlÍlD
OVEHVEEN:

Nleuwc Dfember, Bloemendaal

*weg

Nu ook:

247

Rolhndrhen

srNDs 19í8

HAARLEM:

Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelijke broodeters?
Als U dicht in de buurl van één van onze Oude Backershuyzen woonl
.DIII ZII U HELETiIAL GEBIXf,EII"

Gen. Gronléstr 158 annex croissant6rie
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie
Grote Houlstr't67 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex

croissanterie

I

HEEIISTEDE:
Binnenweg 140 anner Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestradweg 85
ZANDVOORT:
Tohreg 6

Bakker Van Ocr Vooren maakt van trage eleÍ§
0a tarD rar Errl:

- gragc

rAil oEn ro0BEil. lroG EEil SIIEIJE!

etc,3
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