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Wiikraad tegen nieuwbouw Ramplaan

Na een emotionele avond met stevige discussie heeÍt de wijkraad Ramplaankwartier
met meerderheid van stemmen (4-2) besloten zich tegen de nieuwbouwplannen van de
woningbouwvereniging Haarlem Veste uit te spreken. Het negatieve advies is inmiddels
naar het College van B & W opgestuurd.

De voorgeschiedenis

De plannen van de woningbouwvereniging voor sloop
en nieuwbouw zijn inmiddels meer dan een jaar oud. De
belangrijkste reden voor sloop en nieuwbouw was het
technisch onderzoek van een door de woningbouw-
vereniging uitgekozen ondeaoeksbureau. De uitslag
van dít ondeaoek kwam er eenvoudig op neer dat het
wegwerken van achterstallig onderhoud te veel geld
kost en dat renovatie duurder is dan nieuwbouw. De
voor de hand liggende conclusie voor de woning-
bouwvereniging was slopen en eigentijdse nieuwbouw
neerzetten.
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Onderzoek

Echter de gegevens van dit onderzoekbureau zijn van
het begin af aan al de oorzaak van vele twijfel.
Onzekerheid over de kwaliteit van de onderzoeks-
geg€vens en de financiële mogelijkheden deed de
wijkraad al in een vroeg stadium besluiten tot een
dringend verzoek aan de Gemeente en de wethouder
van Ruimtelijke Ordening, als onafhankelijke derde
partil, de gegevens van de woningbouwvereniging te
controleren. De gemeente wilde alleen aan dit verzoek
voldoen als berde partijen, wijkraad en woningbouw-
vereniging, daarmee instemden. De woningbouwver-
eniging wilde geen extra controle en schermde met het
'onafhankelijk ondezoek .

Zowel bewoners als omwonenden bleven twijfels
houden over de motieven van de woningbouwver-
eniging. Vooral het beleid van Haarlem Veste met het
bewust laten 'verkrotten van de woningen, door slecht
onderhoud en het gegeven dat Tuindorp wel was
gerenoveerd en de 'duurdere woningen' aan de
Ramplaan niet, zette veel kwaad bloed. Daarnaast
communiceerde de wonrngbouwvereniging uiterst on-
gelukkig met bewoners en omwonenden door de
plannen voor zowel de sloop als de nieuwbouw in de
vakantieperiode aan te kondigen. De woningbouw-
vereniging bleek keer op de keer de schijn tegen zich te
hebben.

Sloop

ln de wijkraadsvergadering van maart jongsileden ging
de wijkraad accoord met meerderheid van stemmen met
de sloop van de woningen (zie wijkkrant april 1992),
mede omdat het merendeel van de bewoners accoord
was gegaan met de nieuwbouwplannen. Daarnaast
speelde voor de wijkraad de volgende overwegingen
een belangrijke rol: bij de toekomstige nieuwbouw zou
aangesloten worden bij de ruimtelijke karakteristiek van
Tuindorp: niet te lange bebouwingsstroken met open
tussenruimten en met de gebruikelijke diepe voor-
tuinen. Ook zou er blijvend sprake zijn van sociale
huurwoningen, op een zodanige wijze dat de huidige
bewoners konden terugkeren. Aan de architehuur,
zowelde binnenkant (de plattegrond) als de buitenkant,
zou veel aandacht geschonken worden. Een bijzonder
proiect was meer op zijn plaats dan een rijtje doorsnee
woningen.
Het probleem van de tegengestelde belangen speelde
eveneens een belangrijke rol in de wijkraad. lmmers, de
wijkraad vertegenwoordigt de belangen van alle
wijkbewoners, zowel omwonenden als bewoners van
de Ramplaan 86 tot en met 108. Aan welke belangen
moet de wijkraad haar voorkeur geven? Die van de
bewoners óÍ van de omwonenden?
ln eerste instantie ging de voorkeur uit naar de direct
belanghebbenden: de huidige bewoners. Het pro-

vervolg op pagina 5
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kom tennissen
in de Foblohal

in het Romplaon-
kwortier

A.Thoolen jr B.V.

Morcelisvoortpod
Hoorlem

2L t210

FABLO

9ltÍtlrur
Voor al uw bloemen en
planten en tevens voor
buitenplanten, bomen,
heesters, graszoden
en tegels.

Ramplaan 24a
Haar lem
tel: 023-24 34 82
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vervolg van pagina 3

bleem hieóij was dat deze aanvankelijk niet op één lijn
stonden. De meerderheid was voor sloop en nieuw-
bouw. Nadat een bewoner als coördinator van de
bewoners als contactpersoon was benoemd, hoopde
de wijkraad dat de bewoners een duidelijk front zouden
vormen tegen de woningbouwvereniging. ln het begin
leek het nog alsof de bewoners een eenduidig ,nee,

tegen sloop en nieuwbouw en vóór renovatie konden
vormen. Echter de woningbouwvereniging drong aan
op individuele gesprekken met betrokkenen. De
bewoners, op één na, gingen één voor één na deze
gesprekken, al dan niet vrijwillig, overstag en be-
kroonden de nieuwbouwvoorstellen, waarin individuele
aanpassingen waren gemaah, met een handtekening.
De wijkraad had nu een dilemma. lmmers het merendeel
van de bewoners was formeel voor nieuwbouw en de
meerderheid van de omwonenden was tegen. Toch
moest een duidelijk advies aan de Gemeente gegeven
worden met een keuze voor of tegen de beoogde
nieuwbouw

De beslissing

ln de wi.ikraadsvergadering ,rn augustus jongstleden
sprak de wijkraad zich uit over de nieuwbouur-
plannen (zie tekening). Het schetsontwerp betroÍ een
drietal rijtjes van vier woningen van twee bouwlagen met
gedeeltelijke verhoogde (platte) daken en een
levendige gevelopbouw De kleur- en materiaalkeuze
zou 'aangepast'worden aan de nabije omgeving. Voor
de steen zou een kleur gekozen worden Oió aanéluit Uil
de rood/oranje dakpannen. Voor het schilderwerk werÉ
zou mogelijk gekozen worden groen en zachte
geeltinten, alweer passend bij de bestaande
bebouwing. Een eigentijdse bouwvorm met tuinstad-
uitstraiing.

De meningen van de wijkraadsleden waren verdeeld.
De grootste groep was fel tegen de beoogde
nieuwbouw. Het belangrijkste argument was dat deze
nieuwbouwplannen niet passen binnen het historische
karaktervan dit gedeelte van het Ramplaankwartier. De
moderne vormgeving en de platte daken zouden dit
beeld teveel verstoren.
Daarnaast waren de panden op de Ramplaan onderdeel
van het recentelijk gerenoveerde Tuindorp. Ook voor
deze panden zou een soortgelijke bouw of een
alternatieÍ plan met de huidige karakteristieken meer in
harmonie zijn met de omgeving.
Over de stedebouwkundige aspecten, de tuinstad-
vormen, stonden alle wijkraadsleden wel op één lijn.
Een tweetal wijkraadsleden was vóór de nieuwbouw-
plannen. KwalitatieÍ goede eigentijdse nieuwbouw
waarbij er blijvend, op lange termijn, sprake zou zijn van
sociale huurwoningen stond bij deze twee wijkraads-
leden voorop. De twee wijkraadsleden wilden vooral
geen uitspraak doen over smaak, over mooi of lelijk.
Deze beoordeling is subjectief (en veelaltijd-, plaats en
persoongebonden) en moet volgens hen overgelaten
worden aan de Schoonheidscommissie. Over smaak
valt immers niet te twisten.
ln ieder geval moest er deze avond een besluit vallen.
Omdat de wijkraadsleden niet tot een eensluidend
oordeel konden komen, werd het huishoudelijk
reglement ter hand genomen. Middels het demo-
cratisch tellen van de stemmen werd uiteindelijk
besloten tegen de nieuwbouwplannen te stemmen.
Het woord is nu aan de Gemeente.

Marten van Vliet

(ingezonden mededeling)

lllleer nieuwbouw op de Ramplaan?

Ons inziens past de beoogde nieuwbouw (zie tekening)
totaal niet bij het karakter van de buurt. Wij zouden liever
zien dat de woningbouwvereniging haar verplichtingen
betreffende het onderhouden van haar woningbezit in
deze alsnog nakomt ter behoud van het bijzondere
karaher van onze wijk en de Ramplaan in het bijzonder.

Peter Evers en Anke de Jong

Hoewel de wijkraad al akkoord is gegaan met de
sloopvergunning voor de woningen op àehamplaan g6
t/m 108, blijh dat de meningen over de te plegen
nieuwbouw zeer verdeeld zijn (over de sloop zijnïe
trouwens nog niet uitgepraat; ook loopt er nog een
procedure bijde Raad van State).
De omwonenden keuren de te bouwen nieuwbouw af.
Ondergetekenden hebben daarom het initiatief
genomen om met betreffende omwonenden een
bezwaarschrift in te dienen tegen de aanvraag voor een
bouwvergunning (die overigens weer in een vakantie-
periode werd gepubliceerd).
Ook is de diskussie in de laatste wijkraadsvergadering
weeraangezwengeld.
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Buurtfeest

19 september van 10 tot 4 uurI

Zaterdag is het dan zover: het al lang aangekondigde
buurtfeest op onze Ramplaan. Wat vroeger alleen als
rommelmarkt voor kinderen was bedoeld, is in de loop
van de jaren uitgegroeid tot een echt buurtfeest. We
hebben al tientallen aanmeldingen voor kramen op de
rommelmarkt, en ook de winkeliers hebben weer
plannen volop. Barbecue, kofÍiehoek, bar, lekkere-
broodjeskraam: ook voor de inwendige mens zal goed
gezorgd worden. De Verenigde Spaarbank heeft een
kleurwedstrijd georganiseerd en er zijn al heel wat
prachtige exemplaren ingeleverd. Wij zijn benieuwd wie
dit jaar de winnaar zal worden; de uitslag zal zalerdag
bekend worden gemaah, maar ook in de volgende
wijkkrant zullen we de naam publiceren.

De kramen

Het s n'o3e k dat .r dit lezende, met spijt bedenkt dat u
ook viei een kra:n haC *,illen huren, maar..... Aarzelt u

n et .naar leit r car zo spoedig mogelijk 247230 ook
in deze aatste ,,;eek bestaat nog de mogelijkheid e.e.a.
te re3e en Zc is er bijvoorbeeld gelegenheid uw
hobbl s te toner n een zgn kunstmarkt. Er zijn in het
Ramplaank*alr e. heel w,at mensen die hun vrije tijd op
kunsz nn ge '*'r ze besteden Misschien aarzelt u, uit
beschece.he,: Zel u zich daar eens overheen: u bent
zéér,*.e kc- le kramen voor de kunstmarh zullen bij
elkaar opgesteld'* crden,
Behah,'e b I Ce x'amen zelf , kunt u natuurlijk ook neuzen
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:-ssen de spulletjes die de kinderen op de grond
-3c3en uitgestald. Kinderen die een muziekinstrument
::spelen, roepen we op gezellig een deuntje te komen
s:eien, (Zel je schoteltje ernaast:je weet nooit...)

De auto's

De spelregels

De kramen zijn voozien van naamplaatjes, zodat u direkt
.fy.nl 

zlgn waar uw phats is. tn de toop vLn de aag komàÀ
wq de huur (f25.= per kaam) biju afrekenen.
H.eelbelangrijk is, dat iedereen'zelf zijn eigen rommel na
afloop opruimt! Neemt u niet-ve*oc'hte lpulten zoveel
mogelijk weer mee terug naar huis. Daarnaast stelt de
Gemeentereiniging afvalemmers en een kleine
container beschikbaar. Houdt u op de dag zelf ook uw'q!:\" 

"91.beerje 
bij: na aftoop moet er dàr vrijwiiligers

altijd véél geveegd worden en we proberen de
ríamptaanbewoners zoveel mogelijk overlast en
ergernis te besparen.

Ten slotte. Een buurtfeest is een feest van buurt-
bewoners voor buurtbewoners. Om misverstanden te
voo1kom.91 zeggen wij nadrukkelijk om 1O uur starten
we "ons" feest, en dit laten we duren tot 4 uur in de
middag. Vele handen maken licht werk, ook na aÍloop.
Hopelijk is uw hand daar ook bij!

Annelies Homburg

:let feest zal worden gehouden op de Ramplaan voor
Ce winkels en op het stuk Ramplaan tussen de
lollandslaan en Tuindorp-
aa1. U zult begrijpen dat wij daar alle ruimte nodig
rebben. Daarom vragen wij de bewoners van dit
gedeefte om hun auto's al op vrijdagavond daar niet te
parkeren. 's Avonds wordt n.l. al begonnen met het
nstalleren van diverse zaken. Zaterdagmorgen vroeg
','rorden de marktkramen opgezet; wij zouden hel
vervelend vinden u uit bed te moeten bellen. De
Dewoners van de omliggende straten vragen wij begrip
'voor d€ misschien extra parkeeroverlast.

$
7

De kinderen

Voor de kinderen zullen.er weer diverse leuke attracties
ziin, waaronder een balonnenwedstrijd, een kinder-
restaurant, een schminkkraam, haardraadjes vlechten
enr vanaf elf uur een luchtkussen. Ook de
speeltuinvereniging heeft beloofd met iets extra,s te
komen. Een bijzondere attractíe zullen ,'Thea en Marcel.
zijn, die met een kindershow en goocheltrucs
optredens zullen verzorgen.
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde. smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze O-:: l::(.-:.s:!yzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAARLEM:
Gen. Cronjéstraat 158 annex croissanterie
Krltzingerstr 37 - lndischestrt 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Grote Houtstraal 67 annex croíssanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 - Marsstraat 1 - Bakkerstraat 16

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOORT:
Bloenrendaalsestraatwe g 85
OVERVEEN:
Nieurte DjenÈer - Bbemendaalseweg 247
ZAHDVOORT:
Toh/eg 6

Bakker Van der Vooren maakt van lra_la e:a's :-a:e e:e's
De roep aan taÍei:

'Van der Vooren, nog een sneetje'

Vraag vrijblijvend otÍerte

r\
[ccC- e. zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centraie verwarming
R i o I eri n gen /ontstoppi ngen
Conr ple"te badkamer- ón
keu kenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geen voorrijkosten E*tr,.."

íiankcnseÍlío
Loodgieters- en installatiebedrijÍ
Noorder Tuindorplaan 54 2015 HL Haarlem
TeleÍoon 023-242344 - / werkplaats 023-3251 92

8

onthoudt één ding
voor k*'aliteit haring

naor:

PHILIP KORVING & ZN
Ramplaan.l-1 Tele foon 023'2121)3
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Nieuws uit de Blinkert
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Op zaterdag 14 november willen de dames van de
handwerkgroep u weer graag al het moois te koop
aanbieden, wat zij in de afgelopen periode gemaah
hebben. Komt u tussen 10.30 en 13.00 uur even
binnenlopen. Er is echt van alles te koop. Poppen,
mutsen, kleden, truien enz. en dat alles tegen zeer
redelijke prijzen.
Ook is er ujeer een loterij met vele priizen.
Graag tot 14 november!

C.J. van Gendt, directrice

Nieuws Beatrixschool

Het nieuwe schooljaar is inmiddels gestart in het nu
ruime gebouw. De door de wijkraad geschonken linde
heeft de droge zomer dank zij vele liters water
overleeÍd. Ook zijn we weer begonnen met de school-
tuin in orde te maken voor de moestuintjes van de
kleuters en groep 7. Als er buurtbewoners zijn, die ons
daarbij willen helpen, houden we ons van harte
aanbevolen! Dat geldt trouwens ook b.v. voor de hulp bij
lezen, handarbeid, bibliotheek en schaken. Bent u
geïnteresseerd, stapt u dan bij ons binnen: wij, en de
kinderen, stellen een dergelijk kontakt heel erg op prijs!
Het schooljaar zal dit jaar in het leken van het milieu
staan, in het bijzonder de afualverwerking. Dit zal samen
met de Kalkh0gelschool in Osnabruck (Duitsland)
gebeuren. Voor deze samenwerking heeft de EEG ons
extra gelden ter beschikking gesteld, waardoor in
oktober groep 8 een aantal dagen naar Duitsland zal
gaan. De Duitse leerlingen van groep 8 brengen in april
een tegenbezoek. Bij deze bezoeken zullen we onze
projecten over afual vergelijken en we zullen bedrijven
voor afualverwerking gaan bezoeken.

Tot slot de aanmelding van nieuwe leerlingen. De
kinderen, die tussen 1 ohober 1993 en 1 oktober 1994
4 jaar worden, moeten om plaatsingsproblemen te
voorkomen voor 1 maart 1993 aangemeld zijn. Op
woensdag en donderdag is de adjunct-directeur be-
schikbaar voor aanmeldingen. Op andere dagen zal dit
na schooltijd moeten plaatsvinden. Wel eerst even
contact opnemen: lel. 242255.

J. van Leeuwen, Direkteur Beatrixschool.

Misschien heeft u het al opgemerkt. De wijkraad heeft
sinds kort een postbusnummer: Postbus 6158, 2001
HD Haarlem.
Daarnaast is het giro-nummer van de Verenigde
Spaarbank gewijzigd in 2459. Beide kunt u ook vinden
in het colofon op pagina 2.

Het juiste ADRES voor al uw

Garnen en Voering
Band en Ritsen

Marrchetten en Boorden
Kniestukhen

Bastiek

en nog

veel meer !

NAMPI,AAN 48
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20 JAAR PEUTERSPEELZAAL

lloensdag 16 september wordt een feeste-
lijke dag. De peutertjes zullen dan de
verjaardag vieren van hun "juffie Annet"
Heerschop, die nu alweer zo'n 1-2 jaar de
bezielende leiding heeft van de peuter-
speelzaal. Een tweede reden tot feest-
vreugde is dat de peuterspeelzaal "Over-
veen", gehuisvest in het wÍjkgeboutt aan
de Croesenstraat, 2O jaar bestaat!
Het wordt een feest voor de peuters, maar
U kunt meegenieten door woensdagochtend
uit te kijken naar de paardetram die door
de wijk za1 rijden. A1lemaal zwaaien!

P. Bouchier
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Brormlaótttrrroí 2t7
Cvadtl^
rrr O2l-260712

* Delicatessen van Kaatie bii de Sluis
* Leonidas bonbons

t Stolkse boerenkaas
r Mövenpick iis

t Treasure tea

tsloemendaalse ,'.2;26- - Cl e'i'€€í'r - Tel 260732
.'

Wal een gemak, atles onder één dak!

HAPPY'S EIIRTT{DAY CORNER -rL -iar r.<!{
j ^, '=: -. -' a- ' ta' ':t'

I 
'L

Duinoordstraat 59

2023 WC Haar!em-Noord
Trl.: 023-251 1 06

Komt u eens
vri!blijvend langs in

onze showroom.
Buiten kantooruren
alleen

*l rli u"

lemand 1artg.
gesl a agd.
zoveel laar gelrouwd

ol zomaar aatdq)

Nu ni€l m€eÍ vooí
ieder cadeautie

de íad in

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden

Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen
OTTBOEBEND GOED:
'r.-..4 a er koop, httur en verhuur, taxaties en beheer 

.

r,rl . r:....n oí'óven wachten? Bel voor vrilblilvend advies'

lssunatlttÈN'
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Glasscherven in plantsoen
Tu indorp

- et altijd zo rustige Ramplaankwartier werd in de
zcinermaanden wakker geschud door de activiteiten
,'an een ware kinderhater.
n een plantsoentje in Tuindorp werd tot tweemaal toe

een grote hoeveelheid Íijngestampt glas gevonden. De
laatste keer was dit bijna onzichtbaar groen glas. Was
het plantsoentje in het verleden vooral onbespeelbaar
door hondedrollen, het strooien van glas is puur
misdadig gedrag. De verontruste buurtbewoners
hebben na de tweede keer de politie ingeschakeld. Het
daaruit volgende buurtonderzoek leverde geen ver-
dachte op. Overigens is er sinds het politieonderzoek
geen glas meer rondgestrooid. Een schrale troost voor
de omwonenden met kinderen is dat hopelijk nog dit
jaar een beslissing genomen wordt om het plantsoentje
definitief in te richten als speelplek door het plaatsen
van een aantal speelvoorzieningen.

MvV

Stichting

Mensen in nood

Op zaterdag 31 oktober a.s. zal er weer een
kledinginzamelingsahie worden gehouden. U kunt
e.e.a. inleveren bijde Heruormde kerk aan de Ramplaan
van 10.00 tot 13.00 uur.

Wilt u alstublieft de kleding in gesloten zakken aan-
bieden en schoenen per paar aan elkaar binden? Dat
voorkomt zoekraken.

Oude wijkkranten

Af en toe wordt de redaktie verblijd met iets, waar zij erg
veel waarde aan hecht: een jaargang, oÍ jaargangen, uit
de beginperiode van de uitgave van deze wijkkrant. Wij
hebben het al eens gememoreerd: gooit u uw oude
wijkkranten niet weg! U doet ons, en (niet commerciële!)
wijkbewoners--verzamelaars een groot plezier met deze
bladen. Overigens: ook een serie recente wijkkranten
kan door ons goed gebruih worden, bijvoorbeeld om
aan nieuwe wijkbewoners presenteren. Zij
kunnen de redahie hier altijd om vragen!
Op dit moment ontbreken ons nog drie nummers; wij
vragen ons zelfs af of deze ooit wel uitgegeven zijn.
Hopelijk kan één van u, lezers, ons hierover uit de
droom helpen. U behoeft eventueel uw exemplaar niet
af te staan; met de informatie zelt ziin wii al heel blij. Het
betreft: nr. 3 van jaargang 2 (1981), nr. 3 van jaargang 3
(1982) en nr. 2 van jaargang 6 (1985). Wij wachten uw
reactie vol spanning af.

Daarover spraken zii

Op donderdag 27 augustus is de wijkraad, na een
welverdiende vakantieperiode, als vanouds bijeenge-
komen in het wijkgebouw aan de Croesenstraat. Zoals
de agenda (de dagen aan een vergadering voorafgaand
wordt die bij diverse winkeliers, waaronder de Deka-
marh, gepubliceerd!) aangaf, waren een aantal zaken
zéér de moeite van het bespreken waard.
Van verschillende kanten zijn wij benaderd over diverse
parkeerproblemen; waar nodig is met de betrokkenen
overleg gepleegd. Het probleem dat de vuilophaal-
dienst ondervindt in een aantal zeer smalle straten, zal
opgenomen worden in de bespreking met de Ge-
meenlereiniging. Daarnaast wordt de bewoners ver-
zocht om op donderdag (de dag van het ophalen van
het huisvuil) hun auto, voor zovEr dat mogelijk is, zó te
parkeren dat de vuilniswagen zonder beschadigingen
te veroozaken kan passeren.

Ram plaan

Een groot gedeelte van de avond werd gewijd aan het
nu definitieve besluit tot de sloop van de woningen
Ramplaan 86 Um 108 - hoewel een bezwaarprocedure
hieromtrent nog niet is afgeroM (l). De bouwplannen
voor de nieuwe woningen en de aanvraag van de
bouwvergunning hierover waren een pittige diskussie
waard. Uiteindelijk werd besloten dat de wijkraad een
negatief advies hierover zal uitbrengen. De motivatie
(o.a. aantasting van karaher en belangen van
bewoners/omwonenden) wordt nader belicht in deze of
de volgeMe wiikkrant. Voor meer uitvoerige informatie
is uiteraard de wijkraadsvergadering de meest
aangewezen bron.
Tot slot. Een aantal wijkraadsleden heeft ter
gelegenheid van het 65-jarig jubileum van zwembad De
Houtvaafi gezwommen tegen de winkeliersvereniging
Zuid-West. Na een zeer spannend duel werd "met een
kwart armslag" voorsprong de strijd beslist in het
voordeel van de winkeliersvereniging. Bij een volgende
confrontatie (die ongetwijfeld zal komen!) beloven we
revanche te nemen.
De wijkraadsvergaderingen worden altijd de laatste
donderdag van de maand gehouden. De volgende
zullen dus plaats vinden op 24 september, 29 ohober,
26 november en (i.v.m. de kerstdagen) 17 december. U
bent van harte welkom!
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Hondepoep:
de grootste kleine ergernis?

Met deze tekst refereren wij aan de wijkkrant van juli
1988 Jaargang 9, nummer 3. Daarin werd melding
gemaah van een proef die in het Ramplaankwartier zou
worden gehouden om aan de overlast veroorzaakt door
hondepoep, een halt toe te roepen. We schrijven nu
september 1992. De proeftijd is om (nemen we aan) en
de situatie is in onze ogen weer als vanouds.
ln de beginperiode van de hondepoepaktie leek een
lichte verbetering merkbaar. Men (de bazen) leek (even)
bereid tot medewerking. Het aangeboden materiaal: het
hondepoepzakje, de Dogpo en het schepje (gratis)
werden (met een zekere schroom) gebruikt.
Maar het spreekwoord "gemak dient de mens" is hier
zeker van toepassing. Het materiaal wordt in steeds
mindere mate afgehaald, mel als resultaat: poep op de
stoep!

Rampertje:

Wij zoeken een goed tehuis voor ons dwergkonijntje
Suske. Zjn vrouwtje Wiske is een half jaar geleden
overleden en hij voeft zich nu erg alleen. Suske is
gecastreerd.
Hij neeÍrf r.ad graag z'n eigen huis mee. Dat is een ruime
buitenren (3 meter bij 70 cm) inclusief nachthok.
Wanneer u ectÉ goed vmr hem wil zorgen, mag u hem
en /n ]ttis grdb af konren halen, lel:245744.

Elke hcr',: ^r.:e: :l z.^ : J z n behoelte doen en soms
komt dat r',e eer.s op een ongeiegen plaats terecht. Op
bijgaarde Íotc r,as dat il'el zeer ongelegenl Dit fraaie
exempiaar '!'orden bewoners van de Ramplaan bij
thuiskon'si ,ócr hun tuinhek (waarvoor zij hartelijk
bedanklen) De eigenaar van de dader keek waarschijn-
lijk even oe andere kant uit, of deed alsof hij/zii het niet
in de gaten had Kennelijk voeh men zich nog steeds
niet schuloig cm er als hondebezitter op aangekeken te
worden I

Onze wilk staat bekend als één van de meest milieu-
vriendelijke Wij hebben een goede naam. Laten wiidie
hoog houden! Bovendien werkt u zo mee aan de
verbetenng van het imago van de hond en ziin bezitter.
Uiteraard hield de wijkraad ruggespraak met de
Gemeente over deze zaak. Uit dit gesprek bleef een wat
wrange nasmaak achter. Ons inziens is er na de
proefperlode onvoldoende evaluatie geweest. Men kon
ook ng geen concrete Íeiten op tafel leggen over wat nu
precies het resultaat van deze proefperiode is geweest.
Wel werd ons verteld, dat er een ontwerp-nota Honde-
poep klaarlig (voor heel Haarlem). ln deze (zeer dikke)
nola komen allerlei zaken aan de orde zoals: aange-
wezen uitlaatplaatsen, een aanlijnplicht, het benoemen
van controleurs, etc. De nota is opgevoerd op de begro-
ting van 1993. Wanneer deze wordt aangenomen
zullen er in het voorjaar van 1993 in diverse wiiken van
Haarlem voorlichtingsavonden worden gehouden. Wij
houden u hiervan op de hoogte. lntussen moeten wij
toch zelf dit probleem met de nodige aandacht in de
hand kunnen houden.

Joke Blansiaar'
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Nieuws uit de werkgroepen

De rioleringswerkzaamheden in het Ramplaankwailier
schieten op. De planning is dat eind ohober/begin
november Tuindorp voorzien zal zijn van nieuwe
rioolbuizen. Over de bestrating van de Vlaamseweg en
de Ramplaan zijn we niet tevreden. Als de werkzaam-
heden gereed zijn, zal de gemeente met de aannemer
de straten schouwen. De bedoeling is dat er ook een
v.ertegenwoordiger van de wijkraad bij aanwezig zal zijn.
We zullen zeer kritisch zijn, want zoals de besirating er
nu bij ligt, is vreselijk.
Mocht u daarnaast nog klachten en of vragen hebben,
wendt u zich dan tot de opzichter van de gemeente, de
heer C. Ciblak. Hij is elke werkdag van 9.00 tot g.30 uur
en van 12.30 tot 13.00 uur aanwezig in de direktiekeet
op de hoek Leendert MeeszstraaVRamplaan. 

NvdF

Milieu

De zomer is Íantastisch! ledereen geniet van de tuin
waarin alles optimaal groeit en bloéit. Om die reden
willen wij u dan ook wat milieutips geven met betrekking
tot uw mooie tuin.

P:l: lip: 
h.aalden wij.weer zoats vanouds uit het boekje"Help het Milieu" van Lucas Reijnders.

geen vorm van plantaardige produktie die per hectare
het milieu zo zwaar be[ast als de gangbaie teelt van
snijbloemen, potplanten en bollen. Het tweede opval_
lende is dat heel wat liefhebbers van groen in en om het
huis zo onnatuurlijk handelen. Het spuiten tegen spint
en luis en de bestrijding van onkruid, mos en algen in en
om het huis bezorgen bestrijdingsmiddelenfaÈrikanten
een ruime omzet. Veel goed composteèrbaar tuinafual
gaat met de vuilnisman mee en de motormaaier doet het
weer best.

Het gazon

Dal bij het onderhoud van het gazon handmaaiers in het
milieuvoordeel zijn vergelekei met motormaaiers, ligtwel zeer voor de hand. De manier van maaien heeÍt
echter ook milieugevolgen. Deze gevolgen betreÍÍen
vooral 'de waterbehoeÍte, van de iuin. Met name indroge zomerperioden blijken tuínen dorstig. ln veelgemeenten is op zomerse .dagen ongeveer twintigprocent van het waterverbruik bestemJ voor de tuinl
Een gazon met zeer kort gras is zeer dorstig. Ultra-kort
gras houdt water slecht vast en houdt ook-de woftels
kort. Met het oog op de beperking van hei waterverbruik
rs een graslengte van tussen de vijf en acht centimeterin de regel het beste. Ook is het zinvol ,s zomers
regelmatig een klein stukje van het gras aÍ te maaien en
het. maaisel in de grasmat te latàn liggen. Door hetverterende en verteerde maaisel *oiàt 

""n water_
vasthoudend laagje gevormd. Sproeit men het gazon,s
zomers, dan kan dat het beste ,s morgens vroeg of ,s
avonds laat. Wordt d
saatdoorr",o",pin!'ï"Jit;J,ïff :,ff "i::ï'ï j#
verloren.

Chemisch aÍval: waar laat u dat?

Regelrnatig komt ons ter ore, dat er nog steeds mensen
zijn die niet weten waar ze het cheliisch afval kwijt
kunnen. Voor de goede orde vermelden,wij nog 

""nide inleveradressen.

Oude medicijnen levert u natuurlijk in bij de apotheek.
Batterijen kunt u inleveren bijde iirma tie Haas en de
Dekamarkt. Het overige lzoals b.v. verfresten) kunt u
kwijt biide Íirma Artifleur.

Hpqd U qlstublieft che.misqh afualapart van het overige
atual. Ook ats u twijjfelt oÍ het welGfit chemisch atualis.
Lever het in. Lever ook steeds de lege verpakking in,
9md1t die nog restanten van het proOut<t kan bevatlen.
Doe het nooit zomaar in de rolemmer. Laat het nooit
zomaat weglopen in de W.C., de gootsteen en of een
putje in de tuin.

JB

Verkeer

Groen in en om het huis

Bij de meeste stadsbewoners is sprake van een soort
heimwee naar de natuur. Snijbloemen, planten in huis ofin bakken buiten en de tuin getuigen daarvan. ln
Nederland is de voorliefde voor gio"n ïn de stad al oud.
Bleef in de middeleeuwse stad hLt groen veelal beperhtot het kerkhoÍ, de kloostenuin en het hoÍke vanadellijke lieden, met de opkomst van de burgerij na
1500 worden de steden groener. Reizigers die rond1600 Nederland bezochten, sprakén uf or"i
tuinsteden.
Bekijken wij de opmars van het groen in en om het huis,dan vallen twee zaken op. l-n de eerste plaats is
opvallend dat het kweken of telen van snijËloemen,
potplanten en bollen e)Íreem milieubelastend is. Er is
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Ouderen Contact Overveen

Zoals gebruikelijk publiceren wij het programma van
Ouderen Contact Overveen. Wij hopen dat u genoten
heett van de mooie zomer die ons zoveel zon bracht. Er

is in de vakantieperiode hard gewerh om u weer een
aardig programma aan te bieden in de komende maan-
den. Toch zijn wij ervan overtuigd, dat wij het niet
iedereen naar de zin kunnen maken. Heefl u dus
suggesties, dan kunt u ze altiid kenbaar maken. Wij
hopen dat u met velen komt en wensen u prettige
maanden toe bij Ouderen Contact.

Dinsdag 6 ohober: Om 13.30 uur Eucharistieviering in

de dagkapel. Daarna om 14.00 uur sociëteitsmiddag tot
16.30 uur.

Woendag 7 ohober: Vandaag gaan we een mooie
najaarstocht varen op de lJssel. We vertrekken om 8 uur
(bus aanwezig om 7.30 uur) vanaf de kerk en de
winkelgalerij aan de Ramplaan en gaan dan richting
Deventer.
Daar ligt de m.p.s. "Kasteel Staverden" van rederij Flevo
uit Harderwijk gereed en vervolgens varen we naar
Kampen. Met ons varen nog 3 andere groepen
ouderen. Er is geen muziek of bingo aan boord, wii
kunnen dus heerlijk rustig varen.
Onderweg genieten wij van een heerlijk kopje koffie en

om 12.00 uur van een heerlijke warme maaltiid.
Tijdens dit alles zien we plaatsen als Zwolle, Hattem en

Olst aan ons vooöii trekken. Om ongeveer 14.15 uur
gaan we weer van boord en maken dan nog een mooie
tocht over de Veluwe. We stoppen onderweg voor een
theepauze (eigen rekening) en zijn dan om ongeveer
1 I 15 uur weer thuis.
De prijs van het bovenstaande is slechls f§Q.= per
p c iCOh.
\',' , rekenen op 2 volle bussen, maar vol is vol. Daarom
r,ez:eken wij u zich zo spoedig mogelijk, maar in ieder
ge.a "oór 2 oktober aan te melden bij onderstaande
a-.:ia:-'

Pa':.:'sDUreau, Korte Zijlweg 7 te Overveen, Mw. A,
Ba-: s-a. Prins Hendriklaan 21 te Overveen, of Dhr.
H E : -:a r,' :Cen Tuindorplaan 5 te Haarlem.
!'c":" -'l'-:t e en inschrijfformulieren kunt u bellen:
24'a' - :. -..t Elzinga)

D -s:=;' - :--.::r Handwerktentoonstelling in't
Z,-.2 ,=- ; :- ::: '5 ilJ uur zijn de gemaakte werken
\.,ai r: -f -.r,,.:'. r *: te bezrchtigen en tevens te koop.
D's:=l i -:,8-:i' 3nr '1 3 30 uur Eucharistieviering
in :e :::..a:a e- .a^ 1j rl:) tot 16.30 uur socièteits-
-:^--I rUÉ-

^^ -----^- -: ---..vp ,. >-a- * >=-,i-r:r 22 september, 29 septem-
ber 't 3 :.::r:' 2l :^::ler er 27 ohober viMen weer
J^ ^^-:.^---

ln de ,: l.-:: /,.a.r's-i z- len wij de rest van het
prograr-.-a'- * :s:e-ce' '332 Dubliceren,

Kerktelef oon

Vanuit een aantal kerken in het decanaat Haarlem is het

mogelijk de vieringen in de huiskamer te volgen, via de

kerkteleÍoon.
Het parochiebestuur Overueen heeft het voornemen
om dit ook in de parochie Overveen mogeliik te maken'

De kosten voor deze aansluiting bedragen t212.50.
lndien dit bedrag te bezwaarlilk is, is overleg hierover
mogelijk. Voorts kost dit per maand nog eens f6.25, te
betalen aan P.T.T. Telecom.
Heeft u belangstelling? Geef dan uw neam en adres
door aan het Parochiebureau, Korte Zijlweg 7 te
Overveen.

Zu id-Kennemerland
Senioren lnÍormatiemarkt

Op woensdag 28 en donderdag 29 oktober 1992 wordt
in het Concertgebouw, Klokhuisplein te Haarlem de
Senioren I nformatie Marh georganiseerd.
De marh is geopend op woensdag van 10.00 tot 19.00
uur en op donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. De
toegang is gratis.
Door middel van deze markt willen we iedereen
informeren over speciale regelingen, voorzieningen oÍ
hulp voor senioren. Dus niet alleen voor ouderen zelf,
maar ook voor andere geinteresseerden.
Er wordt informatie gegeven over: wonen, vervoel
reizen, vrijwilligerswerk, veiligheid, verenigingsactivitei-
ten, hulpverlening, financiën, thuiszorg, cursussen,
vrijetijdsbesteding, maaltijdvoorziening en ouderen-
bonden.

De Senioren lnÍormatie Marh wordt georganiseerd door
de volgende Zuidkennemerlandse instellingen:
Ouderenwerk, RIAGG, GGD, het Vrouwenknooppunt
en het Kruiswerk.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij mevrouw A.
Leguijt, Stichting Ouderenwerk Zuid-Kennemerland,
te|.319128.

Jubileum

Onze hartelijke gelukwensen gaan naar eer en
mevrouw Abrahamsen. Op 2 julivierden zij het feit dat zij
50 jaar geleden in het huwelijk traden.
Afkomstig uit Utrecht betrok het echtpaar in 't946 de
woning aan de Dickmansstraat 31, waar zijtot op de dag
van vandaag nog in volle tevredenheid wonen. Beiden
kunnen zich hier volop aan hun hobby's wijden: het
kweken van orchideeèn en schilderen. Met hun vier
zoons, schoondochters en negen kleinkinderen is er
onlangs uitgebreid feest gevierd. Wij wensen het
echtpaar Abrahamsen nog vele jaren in goede ge-
zondheid en geluk toe! AH
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uw tas te zwaar?
wij brengen haar
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Groente & Frr-tit voor iedere beturs
Ranp l aan 42 te I : 242334

BIJ HET FRUITPRLEIS NLLEEN KURTITEIT

Gazelle
VCCp rrN :::. _..1 I ::.',K34?_;1, -S
EN lcoe'o S.:. r= ROLLAXD
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATÍES
. ALLE MATEN BAÍ'..IDÉN
. CNDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor olie soorten Fhrlips gloeilompcn,
T.L - burzen cn clektro-moteriool

A G DE HAAS RAMPLAAN 4ó TEL.24 05 53

Eetcafé Rustiek gelegen

't Wapen van Kennemerland
G e zellig oud-Hollandse s f e er

Uitstelcende kttktt

7 dagen per u,eek geopend

V olop p arkr er t el e gn tl rcid

Ook zaalaerhuur

Ramplaa n 125, Haarlem.
Tele f oonnulruner : 023 -240532
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