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Deze Íoto is een afbeelding van een gedeelte uit de omgeving dat niet tot het Ramptaankwartier zelf
behoort, maar u herkent het ongetwijÍeld. Rechts staat "Holel c"]é ,estaurant Floozendaal" en links ziet ueen gedeelte van "Hotel vanouds het Raadhuis". Op deze plek stond vroeger de herberg waar deschout en schepenen van Bloemendaalzitting hielden;vandaaioe naam. ln 1846 werd aan ir. Zocher deopdracht gegeven een raadhuis te ontwerpen; het resultaat daarvan ziet u in het midden van de Íoto.ln 1933 werd het Raadhuis afgebroken;de klok (eerder afkomstig van de klokketoren achter de herberg)
vond een uiteindelijke bestemming op de ErebegraaÍplaats overveen. 
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... absoluul vivisedi+wij,

... wijvan synheËsdle toevoeglng.

... vdgens hmeopaÍsdre principes bereid,

... hskenbaar vos ms Íöaarn.
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Komkommertiid?

tulet de zomer wil het begin juni nog niet echt lukken. De zwaluwen scheren nog steeds
aag over de rode daken van het Ramplaankwartier en vele planten zijn nog aan het
o lkomen van de onverwacht late nachtvorst. Ogenschijnlijk lijkt het ook achter de
schermen van de wijkraad op de stilte na de storm. Komkommerlijd? Schijn bedriegt. Na
Ce inspannende activiteiten rond onder andere het referendum, hebben wij nu onze
aandacht gericht op de andere activiteiten die de aÍgelopen tijd naar de achtergrond
geschoven waren. Veelal was de oorzaak niet de drukte bij de wijkraad, maar lag deze
bij de ambtelijke molen van de Gemeente.

I :.. cp het gebied van de verkeersproblematiek in het
=:-Dlaankwartier lijken de eerste oplossingen eindelijk
:=':aiiseerd le worden. De kruising Rollandslaan/Ramp-
zat zal nog deze maand aangepast worden. Naast de

' =:sstroken op de Vlaamseweg een tweede Succes voor
:= 'erkeersgroep na een lange onderhandelingsstrijd*=i de Gemeente. Verderop in de wijkkrant meer

^ :e vorige wijkkrant schreeÍ ik over de toekomst van de
3':''lwersvaart. De bouwplannen voor het Brouwers-
" a:lgebied waren van de baan, maar de bestemmings-
: arnen voor het gebied zijn nog steeds niet aangepast
:' .'ernieuwd. Het bestaande bestemmingsplan ís
-::elcos verouderd en rijp voor herziening.
l: À,apers liggen op de kust en de eerste proeÍbalonnen
: - al opgelaten. Het Bloemendaalse VVD-raadslid De
)::' zag in het Brouwersvaartgebied een uitstekende
:-:s.titingsweg die voor iedereen voordelen oplevert.
l:^r Ce lokale Mercedusdealer Van Wijk zag in een
3:::elte van het Brouwersvaartgebied een uitstekende*:3elijkheid om zijn parkeerterrein uit te breiden. ln
:: Je gevallen heeÍt de gemeente Haarlem gelukkig
-:: steeds een vinger aan de pols. Wij blijven bij de

Gemeente Haarlem aandringen op duidelijkheid rondom
dit bijzondere gebied.

Schouw tuinbouwgebied

De eerste belangrijke stappen worden zelís deze zomer
gezet. Het gehele tuinbouwgebied zal geschouwd gaan
worden door de Gemeente in samenwerking met de
wijkraad. Dit betekent dat het hele gebied gecontroleerd
wordt op onder andere de volgende activiteiten: illegale
bouwsels, vuilstortingen, milieuvervuiling, oneigenlijk
gebruik enzovoorts. Ook u kunt uw steentje bijdragen
aan deze schouw door uw klachten over het gebruik van
het gebied aan de wijkraad te melden. Het liefst
schriÍtelijk gericht aan het secrelariaat, maar teleÍonisch
kan ook bij de bekende teleloonnummers van de
wijkraadsleden. Uw klachten zullen dan meegenomen
worden in de controle. De resultaten en beantwoording
van de klachtmelding zullen natuurlijk in de wijkkrant
gepubliceerd worden. Voor belangrijke klachten blijÍt
uiteraard de Gemeente het juiste adres.

Rest mij namens de wijkraad u allen een mooie zomer toe
te wensen. Hopelijk zullen de zwaluwen vaak hoog over
de daken van het Ramplaankwartier scheren.

Marten van Vliet
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Voor beter beeld en geluid...

LEIDSEVAART 130 de HAARLEM TEL: 0*323787
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Verkeer

- =: Eesprek dat wij op 15 maart j.l. gehad hebben met de
',= -ouder van verkeer, heeft gelukkig het gewenste
'=:- laat opgeleverd. Zoals u inmiddels al hebt gezien, is

:' :en begin gemaakt met de aanpassing van de
, =--:erssituatie op het kruispunt Ramplaan/Rollands-

=.^ 'zie plattegrond in de kijkkast).
"', r::ns gebrek aan Íinanciele middelen kunnen er
-: *:nteel geen andere door ons voorgestelde
- -:='celen uitgevoerd worden. We hopen dat deze

.,_.:==,ng 
tot een verbeterde verkeerssituatie zal

wijkraad is verontrust over de toename van het
'eatieverkeer. Dit was voor ons een reden om kontakt
:oeken met de wijkraden van Oosterduin en Zijlweg-
st. Vanuit dit overleg willen we kontakt opnemen met

Eemeente over de toekomstplannen wat betreÍt dit
'eatieverkeer in de gemeente Haarlem.

R e ct if icatie

. :'::^ iende kanten werden wij erop attent gemaakt
r : ": ^ Sl 3 j de Íoto op de voorpagina van de krant van

' ,aargang 12, nr. 2) niet korrekt was. Een

- ="al e bij onze oproep om onze kennis van het
:-:- = .errijken was niet denkbaar! Wat deze

er is ons inmiddels spontaan hulP

- ::::: we voorlopig weer voort kunnen
: , , , : :: ,.,corplaat van de vorige wijkkrant is het

- - : -' : = :: e ld is de noordeliike van beide
- :- :- : = i: hertenbaan van "Elswout" markeren.

: : , 1:l :e jzeren af rastering le zien die in de
s geolaatst en daardoor aan de ruimtewerking van
haÍr a,treuk doet. Men kiikt in de parasollaan van
naar oost" drs vanaÍ het huis in de richting van het

Nieuws uit de werkgroepen

Milieu

Binnen de werkgroep milieu zijn er op dit moment geen
concrete zaken aan de orde. De werkgroep buigt zich
met een aantai andere wijkraden over de concept-nota
"hondepoep", Over deze nota zal waarschijnlijk in
september een inspraakronde beginnen en van de
resultaten zullen wi1 u uiteraard op de hoogte houden.
Graag willen wij u nog even attenderen op onze kijkkast.
Daarin hebben wil getracht u een indruk te geven van de
eindproducten van onze welvaart.
Een trieste aanblik, vindt u niet? Hopelijk realiseert u zich
hoe belangrijk het is deze eindproducten direkt bij u
thuis te scheiden. Voor de goede orde geven we
nogmaals de adressen waar u uw chemisch afval kwijt
kunt. Oude medicijnen levert u natuurtijk in bij de
apotheek. Batterijen kunt u inteveren bij de Íirma de Haas
(Rolland) en de Dekamarkt. Het overige kunt u kwijt bij de
Íirma Artifleur. (links bij de ingang vindt u de grijze
chemobakken !)

Milieutips

Tot slot nog rivat milieutips:
Wanneer u bij het doen van uw inkopen zelf
boodschappentassen meeneemt, hoeÍt u geen gebruik
te maken van plastic draagtassen (geen vraag geen
aanbod!) Wanneer u geniet van een lekker glaasje wijn of
likeu[ zu]t u zich niet direkt realiseren dat deze Ílessen
vaak worden afgesloten met een capsule, die voor 40%
uit lood bestaat! Deze capsules vallen dus onder KCA
(klein chemisch afual) en mogen zeker niet in de glasbak.
Haalt u ze er dus even af voordat u uw Ílessen in de
glasbak gooit.
Ook karton en inpakpapier hoort in de papierbak, maar u
kunt het natuurlijk ook bewaren om zelÍ weer kadootjes
in te verpakken.
Wanneer u bloemen koopt, bedenk dan dat bij het telen
van chrysanten, hyacinten en narcissen zeer veel
bestrijdíngsmiddelen gebruikt worden. Gelukkig zijn er
ook nog heelveel andere mooie bloemen te koop!
Bloemenvazen kunt u milieuvriendelijk schoonmaken
door 24 uur een zoutoplossing met wat azijn in de vaas
te laten staan.
Heeft u zelÍ nog goede milieutips? Laat het ons weten.
Wij publiceren ze graag . tel.245744',,::.

' - i -' : :' -,', r:al t'esl JB
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be * Delicatessen uan Kaatie bii de Sluis
* Leonidas bonbons

* Stolkse boerenkaas
* Möuenpick iis

* Treasure tea

Bloemendaalseweg26T - Overveen - Tel. 260732
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GiÍten

De oproep in het artikel van Hans den Nijs, voormalig

,ooiiitt.t van de Stichting Ramplaankwartier, in de vorige

wijkkrant is niet onopgemerkt gebleven' De Stichting

mócht in Í25.= ontvangón van: mw D'v'D, mw' B, Íam' R'

Íam. H, en mw. S. Heel harteliik dank voor uw giÍt'
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Daarover spraken zij

De wijkraadsvergaderingen van 25 april en 6 juni zijn
inmiddels al weer een tijdje achter de rug, maar de
volgende punten zijn het vermelden zeker waard.
ln de toekomst zal Haarlem te maken krijgen met
voorstellen van de gemeente, om "stadsdeel gericht" te
gaan werken. Het is de vraag oÍ de in de nota's
geschetste opzet voor de wijkraden aantrekkelijk is. ln
ieder geval is wel duidelijk dat het niet gaat om een
nieuwe "politieke" bestuurslaag, zoals bij de
stadsdeelraden in Amsterdam. Er volgt binnenkort een
inspraakronde over de uitwerkíng van de ideeen, o.a.
over het benoemen van een stadsdeelcoordinator die
zorg zal dragen voor het dagelijks beheer in de wijk,
zoals onderhoud bestratingen e.d. Hierbij zullen ook de
wijkraden in de gelegenheid worden gesteld te
reageren; de wijkraad Ramplaankwartier stelt zich voor
behalve deelte nemen aan het dagelijks beheer (beheer
op korte termijn), dit ook te doen aan het strategisch

beheer (beheer op langere termijn).
Voor de verkeerssituatie op de kruising Ramplaan-
Rollandslaan heeÍt de gemeente geen geld voor een
totaal-aanpak. Wel zijn deel-oplossingen mogelijk o.a.
in: een verkeersheuvel en parkeerplaatsen op de
Ramplaan diverse anti-parkeerpaaltjes, aanpassing van
de bocht, verplaatsing van de glas-en papiercontainers
en trottoir verlagingen (zie plattegrond in de kijkkast). De
werkgroep verkeer werkt in overleg met de gemeente
het deel-oplossingenplan verder uit. Tenslotte: er is
contact gezocht met de wijkraad Oosterduin en de
bewonerscommissie Zijlweg om op diverse terreinen
samen te gaan werken.
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 27 juni in
het wijkgebouw aan de Croesenstraat, aanvang 20.00
uur.

AH

Zoals u inmiddels al hebt gezien, is er een begin gemaakt met de aanpassing
van de verkeerssituatie op het kruispunt Ramplaan/Rollandslaan.

U itslag Ramplaan-cijferspel Bij alle inzendingen die binnen zijn gekomen van het
Ramplaan-cijÍerspel zat helaas geen één goede
oplossing. Er waren ook heel wat cijÍers op te tellen, en
dat bleek nog een hele klus. Het juiste antwoord
was....721
Eervolle vermeldingen zijn er voor Thomas, Eva, Aletta,
Titina en Anne-Bregje. Zij hebben hun prijs (een
stripboek) inmiddels ontvangen.
GeÍeliciteerd, hoor!
AH
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60 jaar getrouwd

Binnen het Ramplaankwartier wordt binnenkort een
groots Íeest gevierd: Mies en Wim Thiissen-van Kessel

-emoreren het Íeit dat zij 60 jaar geleden, op 14 juli
':i' in het huwelijktraden.
: : I..^r'eense en bijna Overvener van het eerste uur
:-:::- : ::rugblikken op een arbeidzaam leven. Als 17-

)at;. :-:::'ran was Wim nog absoluut niet van plan

sp.:: ; - -:: --,rvelijksbootje te stappen, maar een blik
^^ ]' ^ -- '- soiree van de dansclub van deUi, . :: -: : -Y
voins:: -: := : r'::l ele bond waarvan de vader van
lviies ,, r:: :=' ,', :: 

", 
e:C het begin van een verbintenis

die tot cp ce ::; , a^ , e-iaag stand heeft gehouden.
Na begcnner::: -:3 3e Rollandslaan met een
kruideniers',vir.,e "':'l ,', r ' 1934 bedrijÍsleider van
de Cooperatle c: :: -::-i ' ar^ ie Ramplaan en de
Rollandslaan, Na c: ::':l .:':,'.;:'t de toonbank; de
Cooperatie werd de 5: z=':=: =^ 

-;s:aak van Haarlem.

Hobby's

Toen de woning boven de wini.,e ie klein werd,
verhuisde het echtpaar naar hun hu 3;e *oning in de
Noorder Tuindorplaan. Ondanks ziln d rukke
werkzaamheden bleeÍ er gelukkig ook nog tilC over voor
diverse hobby's. Wim speelde de sterren van de hemel

bij de toneelclub "de Ramplaanspelers", die zitting hield
in het parochiegebouw Domi.
Mies stelde haar muzikale talenten ten toon in de
mandolineclub, die zelÍs op landelijk niveau nog een
tweede prijs wist te veroveren. Op latere leeftijd maakte
zij zich verdienstelijk met het beschilderen van plastic
bloemen; werkstukjes van haar ziin zelÍs in Saoudi-
Arabie terechtgekomen! Het grote gezin (er werden 12
kinderen geboren) was geen beletsel voor allerlei
uitstapjes. Oudere buurlbewoners zullen zich
ongetwijfeld de motor herinneren waarop Wim bij mooi
weer zijn kinderen een voor een naar het strand bracht.

Alles bij elkaar belooÍt het 14 juli een mooie Íeestelijke
dag te worden. De wijkraad wil Wim en Mies, samen met

hun 12 kinderen, 3't kleinkinderen en
(ongeveer) 13 achterkleinkinderen, dan ook heel
hartelijk gelukwensen met dit 60-iarig jubileum! 
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toprendement tussen 97o en lIVo

BELASTI}TGVRIJ SPAREN
Nu beslissen geeft U tenminste

12 iaar bel-as tingvoordeel
Het ABC Spaarplan: een combinatie van Sparen - met hoog rendement. -
en 

'erzekeren. 
U tpàrJ'aï.'ri, À.t betalen van een verzekeringspremie'

Dat levert aantrekkelijke resultaten op'

Het ABC Spaarplan is onder andere geschikt voor:

r Studiefinar.iering; G;rii;nd pJnsioen I Sparen en schenkingen

onderstaand voorbeeld maakt duidelijk hoe het ABC Spaarplan in u$'

voordeel werkt:
Als u 15 jaar lang /100,- per maand spaart'. b1e1St u dat in totaal

f tR000.- on. Met een rendement tussen 9% en'llVo bedraagt de einduit-

l;;n onseveer f 32.000,- belastingr, ii!

Vraag vrijblijvende informatie bij ons kantoot Ra'mplaan ?pl-''-41i'0
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Kindervakantieweken

Een week zonder ie ouders

- de maand juli kunnen kinderen in de
:asisschoolleeÍtijd een week op vakantie. Samen met
:eltljdsgenoten naar de Veenhorst in Midlaren (Drente)
:' de Heikant in Berkel-Enschot (Brabant). Op het
:'rgramma staan speurtochten, zwemmen in meertjes oÍ
-':cische zwemparadijzen, bosspelen, uitstapjes, lol,
: , 3 ntuur, kampvuur en nog veel meer.
l: Veenhorst is een gezellig vakantiehuis, waar in
:::pelbedden geslapen wordt. De vakantieweek in
3'abant is daarentegen een kampeervakantie en hier
,.;crdt in tenten geslapen. Voor alle vakantieweken is
:eskundige leiding aanwezig. De leiding is 18 jaar en
:lder en heeÍt al diverse kampen georganiseerd.
(osten: aÍhankelijk van het inkomen van de ouders
nlnimaal
: 125.= per kind. Het tweede kind uit een gezin krijgt í1.

25 = 1e1;nn evenals het derde, vier.de enz. Kinderen die
" et of nauwelijks met vakantie gaan worden van harte
: :genodigd om mee te gaan. De vakantieweken zijn
. an: 30 juni t/m 7 juli voor kinderen van I Um 10 jaar in de
=eikant in Berkel-Enschot, 6 julit/m 13 julivoor kinderen
. an 6 Um 8 jaar in de Veenhorst in Midlaren, 13 juli Vm 20
- voor kinderen van 10 Vm 13 jaar in de Veenhorst in
, ..r dÍuil.

- :-iingen en/of aanmeldingen bij het Servicebureau
, 

= -:,lwerk (voorheen JHV), Nieuwe Gracht 21 , 2011 NC
- : :' : m, teleÍonisch bereikbaar tijdens kantooruren:
-2::27090

De volgerCe wijkkrant zal verschijnen in het weekend
van 1 september, De kopy voor deze krant kunt u
inleveren tot en rnet 12 augustus.
De wijkraad wenst u een hele Íilne zonnige vakantie toe
en we hopen u allen in augustus weer gezond en wel
terug te zien.

BAKKER
Bloemendaalseweg 301

tussen zijlweg en v/h marinehospitaal

OVERVEEN

023-27.74.00

Naaiclub Ramplaankwartier

ln september begint het nieuwe seizoen van de naaiclub
Ramplaankwartier. Op woensdagavond wordt er in een
gezellige sfeer en onder deskundige begeleiding
gewerkt aan werkstukken naar eigen keus en kunnen.
De club, die bijeenkomt in het wijkgebouw aan de
Croesenstraat, kent al sinds lange tijd een wachflijst. Er
komen nu echter een paar plaatsen vrij. De plaatsruimte
is beperkt. Weest u daarom snel, want wie het eerst komt
het eerst maalt.
Geinteresseerden kunnen kontakt opnemen met:
Jeanette Marselje, Denijs van Huilelaan 30, tet: 241A28.
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C. clen Hollander
SCHILDERWERKEN B.V,

TEVENS
HOOGWERKERVEFHUI.] R SCi-IALKWIJKERSTRAAT 29 2C33 JC HAARLEN4 TELEFOON 023 -356812

Gazelle
VCCR i=i,. Di3KUNDIG AANKOOP-ADVÍES
EN 1CC,eo SER .,TCE: ROLLÀXD
i'1EEF, I|t 31t 'uE EEUW FTETSEN-VAKKENNTS
o REP,-Q^ï ES
o ALLE i,iÀ-l-Ef..t 3ANDEN
o CND[.Q]ELtI
. TCESL*1Oaa.J

ook vocr- c'le s:crten philips gloeiloffip€0,
T.L - burzz.. en alzktro-moterióol
A G DE IÀAS RAA/PLAAN 46 TEL 24 05 53

IllI IS HEÏ STMBÍIÍ}T l,Í}(ln ÍIEBOEGETIJI(
GEZÍII{O IEI(KER BBÍIÍIO

OVERVEEN:
Nleuwe DJember, BloernendaalsEweg 247 Nu ook: Rollendrlaen 33

t

SINDS 19í8
Eent U ook al lid van de club voor gezonde smakeliike broodeters?
Ars u drcht rn de buuí van een van onze oude Backershuyzen woont

"0Ax zll u lttrtmAt GEBAXXTN,,HAARLEM: HEEMSTEDE:
Gen. Cronjóstr 158 annex croissant6rie Binnenweg 140 annex Kondrtorer reslauranl
Kritzingerstr 37 - lndischesrr g5 - Gen. Spooriaan g SANTpOORT:
HoogerwoerdststÍ 45 annex crorssanlerie Bbemendaalsestraatweg g5
Grote Houtstr 167 annex crorssantene ZANDVOORT:
Schouwlleslaan 47 annax croissanterre Tohteg 6

Bakter Van Der Vooren maakt van traqe eters - grege et"rs
Dr re.c ..i blct:

YÀII lltn YO()REX HOT IIII SIIEETJEI


