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Het "Zandvaartpad in Overveen..... een oude benaming voor het Zandvoorterpad. Op deze
foto uit 1925 staan de hyacintenvelden in volle bloei: met de Zijlweg op de achtergrond een
fraaie lentefoto. Boven de huizen zijn nog de palen zichtbaar, waailangs de bovelngrondse
bedrading liep voor de lichttoevoer naar de aÍzonderlijke huizen. Hopetilt< kunt u zà onderscheiden!
foto: archief Renate Huizer
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_.rgetwijfeld niet zijn ontgaan dat 1994 een verkiezingsjaar is. De gemeenteraadsverkiezin-::n tVe aChtg r de rug, de landelijke verkiezingen en de verkiezing -van het Europese parle;É
-: -" : r.:. nog VOOf de deur. Voor het Ramplaankwartier komen daar op zaterdag 24 september,
-

:

:- : : ,. : l3fs in deZe
l*

wijkkrant kunt lezen, nog de verkiezingen voor de wijkraad bij.

.-

-=.-=-Celingen na de gemeenteraadsverkiezingen
lCels geleid tot de vorming van een nieuw
B&W met PvdA, VVD en D,66. ttrlet veel
r': :- _:'= -g heeÍt de wijkraad aÍgewacht wat de col1r?:: _ - _=-^anLlelingen voor onze wijk
petto zouden
-.:-:- I .fl de omgeving groen, ofinwordt er
toch
:É: ,, : . het tuinbouwgebied? Zoals het er nu uitziet,
: - :::_,,., n9 achterwege. Maar oplettendheid blijÍt
:=: _ _=- ::x gezien recente commentaren in het Haar_

- -::: ::: .-

-É_:-

*-,l=-:a7.
. - = erkiezingsnieuws nu nog enkele actualiteiten.
I - : - - .'an de nieuwe woningen aan de Ramplaan is nu
-: -:" k van start gegaan. Veel omwonenden en de
=
', =.

,.

'"=Z: -ebben bezwaar gemaakt tegen het eerste
: =- De huizen nu worden gebouwd volgens aange_
:: : : _ - ,', : an dat recht doet aan de landelijke karakterri :.i- . a- de buUft.
nt

:,
r,

.="

-_': s er over de bouwplannen bij de pieterWan_
, :n", Dreesplantsoen. Na grote aarzeling heeÍt
==: verleden jaar in principe ingestemd met het
?: :: -: ^ ,/an een aantal seniorenwoningen, echter
:- _: :,:- aantal strikte voorwaarden. Het uiteindelijke
van de woningbouwvereniging voorziet in een
gebouw dan de wijkraad acceptabel vindt. De

heeft zich dan ook, mede gesterkt door
die door omwonenden tijdens twee voorlichn naar voren zijn gebracht, tegen het gepre-

senteerde bouwplan gekeerd. Dit heeft (nog) niet mogen
baten. De gemeente wil de bebouwing toch in deze vórm
doorzetten. De zaak Iigt nu bij de provincie. Het wachten
is nu oÍ de provincie meer begrip heeÍt voor de bezwaren
van de omwonenden en de wijkraad.

Enige beroering is er geweest over het gebruik van het
plantsoen aan de Bloemveldlaan. ln de vergadering van
de wijkraad van Íebruari j.l. is hierover uitvoerig geipro_
ken. Overleg met de gemeente heeft uitgewezen dat de
huidige beplanting op zich zonder meer geschikt is voor
deze plek. Ook is geconstateerd dat het plantsoen één
van de weinige speelplekken voor kinderen in die omgev_
ing is, dat best als zodanig gebruikt mag worden, mitstok
rekening wordt gehouden met anderen. Graag doen wij
hrer nog eens beroep op alie betrokkenen om in redelijli
overleg tot oplossingen te komen. Dat moet mogelijk zijn.
Verder is de aígelopen maanden nogal wat aandacht uit_

gegaan naar de actie 'Tankslag,,. Alle buurtbewoners heb_
ben hierover begin april een brieÍje van de wijkraad
ontvangen. Elders in deze wijkkrant hierover meer.
Tenslotte nog het vc gende. Marten van Vlret is in verband
met verhuizing naar Santpoort per 24 Íebruari teruggetre_

den als voorzrtter van de wijkraad. Ondergetekende zal
daarom tot de rv jkraadsverkiezingen van september a.s.
fungeren als (waarnemend) voorzitter.
van der Boop
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Lantarenpale n
op het koeiepaadie ?!
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s konden wij constateren dat de gemeente lantaren palen heeÍt geplaatst op
het koeiepaadje.

I

ir
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:at dit was bedacht door de wijkraad! Niets is mind er waar! De wijkraad heeft geen enkele Er g zelÍs
aan beveling
gin

ke landschapsontsierlijke lantarenpalen

plaatsen. De wijkraad is er zelfs totaal niet in gekend dat dit te
ze morgen al weer weg! Meer hierover in de vol gende
aa:ste nieuws is echter altijd te lezen in de wijkkast bij de bushalte op
de Roilandslaan

-:, sterker nog, als het aan de wijkraad teIi gt, zijn
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Oké, oké. lk go wel nqqr de VSB.

De cne keer heb je geld over,

c'le

anclcrc keer heh te geld nc,c|g. Z,, qa.rt J.r: :'.. -.

:--:-^,, l. \'sB Llanli doet daar

VSB.BANK
Doqr kom ie verder mee.
Ramplaan 36, 2015

GX

Haarlem, tel. [023) 241500

Wij zt)n lid van de ÀMCo groePl ! !
amóo ii net meer dan 23O vakzaken de grootste winkeixeten van
Nederland. Àmco-zaken kopen gezamenlijk in, dus nog'"'ooi:del-iger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere prijzen, ncq qrotere
èortering, nog neer service.
i:i
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Voor beter: beeld en geluid..
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LEIDSEVMRT 1«l (achter de sc[rouuuöuÍg]'HMRLEM TEL:

Nieuws uit de speeltuin
D

rsdag 1 0 mei van 14.00 tot 16.00 uur

Supermemory
De krnderen maken in groepjes van twee ieder één paar
supe,, grote memorykaarten, met als thema "Speelgoed".
Daar kun je natuurlijk een heleboel bij verzinnen Als de
kaarten gernaakt zijn, kan het memoryspel beginnenl
Voor krnderen van 5 t/m 10 jaar. Voor leden is het gratrs.
Voor niet-leden zijn de kosten f .2,50.Kijk je ook af en toe eens in de wijkkast? Daar hangt ook
vaak inÍormatie van de speeltuin!
4 §.zd-\
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kruidbestrijding in Haarlem

: -:s 1987 past de gemeente geen chemische middelen

-:='ioe om het onkruid op de straat en de
stoep te ver:-:en. Helaas, de gemeente komt daar nu weer op
-'_:. met de volgende motivatie. [rlen hanteerde de ther' :lre en de mechanische
methode.

.

De thermische, het

=::randen van onkruid, voldeed niet. De mechanische

- =::ode,

=

het wegborstelen met een borstelmachrne, lukte

Omdat de wortels hierbij echter onaangetast blijven,
: ': het onkruid minder lang weg dan bij de chemische
:=s:rijding. Bovendien blijkt de borstelmeihode
erg duur,
-, r drie miljoen gulden per jaar. Doorberekend-op de
: -'Jers zou dit per huishouden zo,n
/.50,_ per jaar kos'=-, Het gemeentebestuur
vindt dat een dergelijk bedrag
- :i van de burgers kan
worden gevraagd.
,Keuze

geparkeerde auto,s.

De

chemische methode wordt toegepast op plaatsen
die voor de borstelmethode moeilijÈof niet
te bereiken
zijn. Dit gerdt ook op doorgaande routes en
verkeersheuvels waar het borstelen gevaar voor
de medewerk_
ers oplevert.

Schadelijkheid
E_r

worden géén chemische middelen gebruikt
in de

directe omgeving van wonrngen en tuinen. Bij
bedrijfster_
reinen en- gebouwen levert dit over het algemeen
geen
moeilijkheden op. Geptande chemische bóstrijding"wat
het Ramplaankwartier aangaat, betreft alleen
de Vlaam_
seweg, en verkeersheuvels/stoepen niet grenzend
aan
woningen en/oÍ tuinen. Er zal gebruik gemaakt
worden
van glijfosfaat, dat van de beschikbare

De gemeente Haarlem kiest nu voor een combinatie
van
de chemische en de mechanische methode, en
heeÍt de

volgende planning bedacht:

. Op plaatsen waar het onkruid weinig hinder oplevert,

zal het niet worden bestreden: dii geldt ook vooi

stoepen bij eengezinswoningen en benedenwoningen,
waar de bewoners voor een groot deel zelf het
onk-ruid
al regelmatig verwijderen.

. De mechanische- of

borstelmethode zal worden

toegepast op plaatsen waar deze een zo hoog moge_
lijk rendement oplevert. Dit is vooral in wijlien Àet
brede stoepen en weinig obstakels zoals palen
en

,LO"l",

het minst

schadelijk is: geen gevaar voor spelende kinderen
en
huisdieren, en binnen enkele weken aÍgebroken.
Verantwoordelijkheid
Helaas moet het milieu (wij denken hierbij voorat
aan het
grondwater) het weer afleggen tegen het
kostenplaatje,
maar de gemeente Haarlem heeft ór in elk geval
niet zijn
neus voor opgehaaldl Overigens, een uurtl-e per
laar is
vaak al voldoende om de eigen stoep vrij van
onkruid te
houden. Voor eventuele vragen over de Haarlemse
on_
kruidbestrijdeing kunt u zich iichten tot de heer
[V]urre van
de gemeente Haarlem, tel. 180133.

Zaterdag 24 september

Buurtfeest en
Wii kraad sve rk iezi n g e n
Het twee-jaarlilkse buurtfeest rvordt een traditie.

Op

zaterdag 24 septer-nber a,s, s het lveer za ver, Er zal een
rommelmarkt zijn. en tal van aïractres voor
long en oud.
Noteert u de datum alvastl lvlaar zcals u weet: vele han_
den maken licht werk! Bent u ook bereid om straks op 24

september een handje te helpen meldt u zich dan aan
bij:

flico

vd

Fange (tet.246227) oÍ Anneties Homburg (tel.

247230). Wij kunnen aile huíp, ktein en groot, héét goed
gebruikenl

Het buurtfeest wordt gecombineerd met de verkiezingen
voor de wijkraad, die eens per vier jaar plaatsvinden. Er
hebben zich inmidders een aantar kandidaten beschikbaar

gesteld. Het team kan evenwel nog enige versterking
gebruiken. Ervaring is niet vereist, enthousiasme
we[
Daarnaast wordt nog naar iemand gezocht met deskun_
digheid op het terrein van ruimtelijke ordening. Geïnteres_
seerden kunnen (vrijblijvend!) contact opnemen met Jan
van der Boon (tel. 245052). Verdere informatie over het
buurtfeest en de verkiezingen krijgt u in de volgende
wijkkrant. Kort vóór 24 septembei verschijnt bove-ndien
een speciale verkiezings-wijkkrant.
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Orchidee Haarlem BV
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Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukje met een ORCHIDEE
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Daarover spraken zij

Hondepoepzakjes
Ramplaankwartier

,

Zoals u bekend is, zal binnenkort de opruimplicht
en de

;l

Cp 24 februari en op 31 maart kwam de wijkraad (zoals
;ewoonlijk: elke laatste donderdag van de maand) bij

elkaar in het speeltuingebouw in de Croesenstiaat,
samen met belangstellende buurtbewoners. ln februari
chtten twee vertegenwoordigers van de gemeente, van
:e afdeling sport- en jeugdzaken en van dL aÍdeling nat_
-rur, de geschledenis en de huidige toestand vaÉ het
:lantsoen in de Bloemveldlaan toe. U heeft hterover al
3elezen op pagina 3. Ook de hondepoepnota van de
;emeente wordt besproken: in de wijkkast hangt het laat_

ste nieuws!

r

maart viel bij de ingekomen stukken het oog op een

aardig initiatieÍ van de gemeente Haarlem, gecombineerd
^ret een aanbod van tuincentrum Bakker/Myriantha.
Om
r 1995 (als Haarlem 7SO jaar bestaat) het begrip ,,Haar_
em Bloemenstad" extra veel inhoud te geven, plaatst de
;emeente in de hele stad 750 Íraaie bloembakken. Ook
:edrijven en instellingen kunnen hieraan meedoen, door

:en eigen bloembak te ,'adopteren,. Firma Bakker/Myri_
antha heeÍt aangeboden voor elke bak die door de
,',,ijkraad/Stichting/bewoners van het Famplaankwartier
:eplaatst wordt, er een tweede bij te plaatsen Het plan

-u geboren, een dergelijke bak (of bakkent)
bij etkaar

is

te

sparen" tijdens het buurtÍeest op 24 september. U hoort
- erover meer!
f,ok werd tijdens deze vergadering meldinQ
lernaa,ri v?n

:en bezwaarbrief die de wijkraad heeft verzonden teoen
:e aanvraag voor het kappen van 44 (l) bomen in ïet
,'/illem Dreesplantsoen. Het organiseren uan een thema_
: icnd (zre hierover elders in de krant) werd aangekon_
: Ed. Op de volgende vergadering, op 26 mei, hoort u
- erover, en over andere zaken,
meer.
,',

U bent van harte

elkom.

AH

aanlijnplicht voor honden in heel Haarlem
gelden.

de gemeente geen ruimmiddere n zar verstrekken aan de Haarlemsà hondenbezitters,
zal
een einde komen aan de gratis verstrekking er nu
van Oe
hondepoepzakjes. Aangezien er nog
groot aantal
zakjes in voorraad was. is tot op heden ""n
de voorraad
wijk aangevuld. Zodra deze voorraad op ls, in de
zal de
gemeente geen nieuwe zakjes meer
besteilen en wordt
de,voorraad in de wijk niet meer aangevuld.
ln het kader van het nieuwe beleid hËeÍtdL
gemeente de
winkeliers aangeschreven met het verzoek
om ruimmid_
delen in het assortiment op te nemen. De
dichtstbijzijnde
(!) verkooppunten voor het Ramplaankwaitier
zijn de Dag_
markt, Zijlweg, en Beas Dierenboetiek,
Gierstraat (ó
stuks voor /.3,93). Op dit moment zijn er
nog onderhan_
Aan.gezien

delingen over een verkooppunt in onze
wijk zelf : in de

vol_
gende wijkkrant reest u bij werke winkerier
u in de buurt
zelÍ terecht kunt.

AH

Actie Tankslag
ln

de tweede week van april hebben
alle huishoudens in
onze wijk een brieÍ ontvangen
over de aciie tankslag
Opzet van de wijkraad waJt"
acnt"if.lafer,
. hoeveel olietankhouders onze
wijki;li,
. hoeveel daarvan reeds de opOraóntv,a
het gewestelijk
. rnrtreubureau hebben ingediend nilOeiirmaïsot;;L,
,
. hoeveel daarvan zich nàg ,orO"n'*iíen
terug trekken,
. tceveel van hen getnterésseerO -gezameniijk
ziln
met
tanKhoucers urt andere wijken
,nà", KIWA;;;í;
Can lsotank de opdracht te geven.
""n
De achterliggende gedachte riras:
dat als het dan toch

ï"""ï. '.

Uitslag: we hadden op 14 april
44 reacties binnen:
. 1S personen hadden geen opdracÀt
tàretourneero,
. 29 personen hadden deze wel ingest"uurO,
. 27 daarvan willen eventueel wel ànder
de opdracht uit.

Thema-avond
pnd juni organiseert de wijkraad een thema_avond over
§.toekomst ya1 h9t tuínbouwgebied en de landgoederen
Duinvtiet) rond het Ramptaankwartier] De pre_
f]y"yt,
pze 0laats en datum zijn nog niet bekend, evenmin als
sprekers
d?. rest van het programma. Na aÍloop zal
f 0eleSenheid
".n zijn tot napraten
met een hapje en een
flankje. ledereen is dan van

fo

I

van ons.

het frnancieet gezien beter het gezamenlijk
te

harte welkom: u hóort spoe_

,,0,

Op een vergadering in de wijk Oo.i"rOrin
heeft de heer
onet van het mirie"ubur"r, à*i!ËÀ.
ààng"g"ven
dat,
indien men dat wenste, de opdràcht
ton
worOen inge_
trokkent Om voor diegenen ,ji"
àut *"nsen tijd vrij te
maken voor

reactie en prijsvergelijking Àeeft
de heer Onel verzocht de'opdàcÉt"n"rit"on.ede wijkraad
loog aan die van Oosterduin voortàpig'niet wijk anade behandelen. Verder hebben we de neer
Onàiuitgenootgd voor
de wijkraadsvergadering van za ipri,
iroor een uitge_
bretde
gedachtenwisseling.

ln de eerste week van mói hopen
we de prijsvergelijking
van verschillende aannemers rond
te hebben en met een
voorstel te komen voor de betrokken
tuntnorOur..
JvdB
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smakeliike broodelers?
Bent u ook al lid van de club voor gezonde'
woont
3acke'shuyzen
O'oe
onie
van
€en
Uuu'f
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Als u dicht in
'an
gebakken'
'Dan zit u helemaal
HEEMSTEDE:

HAARLEM:
Gen. Cronléstraat 158 annex croissanlerie
Kritzrngersti' 37 ' lndischestr 95 'Gen Spoorlaan
trooge.woerdstraat 45 annex crotssanterie
Schouwtieslaan 47 annex croissanlerte
16
Bollandslaan 33' Marsstraat I' Bakkerstraat
croissanterie
arnex
24
Zrllweg

Ër^,-.n*"g
B

140 annex Konditorei restaurant

SANTPOORT:
Bloemen daalsestraatweg 85
OVERVEEN:
i,"r*à oÉ*ber - Bloemendaalseweg 247

lrage eters grage eters
Bakker Van der Vooren maakt van
De roeP aan taíel:

'Van der \boren' nog een sneetie'
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Het zwemseizoen
komt er weer aan!!
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Uitslag kl eurwedstrijd
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De brievenbus puilde ervan uit, zó veel prachtige kleur_
platen zijn er ingeleverdl Het zijn er teveel om allèmaal op
te hangen in de wijkkast; daarom hangen dit keer alleen
de prijswinnaars erin. Eervolle vermeldingen gaan naar
lris, Hanna Roos, B. Speet en Vera van dó tang. Oe Orie
kleurdozen gaan dit keer naar Saskia en Martijn Thoolen,

Tjeerd Jorritsma en Robert van der Klip. GeÍeliciteerd
allemaal, hoorl

A.H.

14 mei 1994 s

-:: r- =" Dan kunnen de zwempakken
, .: ^ =- raan de deuren van het open-l* -.:ART weer wijd open voor een
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Bij o.a. ManrÍacturenhandel Bouchier, Ramplaan 48, kunt
u een abonnernenl in de voorverkoop aanschaÍfen. Ook
kunt u met korting een Íamilieabonnement kopen en bij de
Houtvaart zijn ook leskaarten te koop.
Voor openings-- en lestijden kunt u informeren bij het bad
zelf. Vrienden van de Houtvaart kunnen op speciale uren
's morgens zryemrflen. Maak gebruik van die mogelijkheid!

Steun de vereniging Vrienden van de Houtvaart. Mede
door haar inzet blijft het zwembad open.
Contributie: min. f 5.00, per jaar op giro 20.32.993 t.n.v.
Vrienden van de houtvaart, Haarlem. Jeugdleden t/m 15
jaar f .2,5O pen jaar. AkieÍ meedoen kan ook (kassadienst, toezicht. schoonmaak, etc.); bel: 314185 (tijdens
kantooruren) of 2761 56.
Slecht

v,'ee're::
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U weet toch dat u van harte welkom bent op één van onze

gezellige avonden in de Blinkert, georganiseerd door de
Stichting "Vrienden van de Blinkert". Wanneer u aan één
van de aktivrteiten wilt deelnemen, dient u vooraÍ aan de
receptie hiervoor een entreebewijs te halen. Op de avond
zelf wordt van u een kleine bijdrage in de melkbus in de
hal gevraagd voor de kofÍie of de thee. Hier volgt het programma t/m juni.
. Dinsdag 3 mei Himalaya Bhutton dia's. Aanvang .19.30
uur, f .2,50 entree.
. Dinsdag 24 mei Stingers & Swingers ,,IVACABILO
.

.
.
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-

Aanvang 20.00 uur, f .2.50 entree.

lVaandag

6 junr

Dameskoor Zeurenikske. Aanvang

19.30 uur, f .2,50 entree.

Maandag 13 juni Verkoop Firma Cluistra. Aanvang
10.00 uur.

Als het slecht

is en de Houtvaart daarom dicht is,
kan het abonnenrenrt gebruikt worden voor een bezoek tijdens de puHbksr"lren aan de overdekte baden het Boerhaavebad en de Flaneet.
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=:- :'ettig en vooral zonnig zwem-
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Vindt u ook dat de tijd zo snet gaat? Waarom schrijf ik dit:
omdat ik u wilde vertellen dat het 24 aprilj.l. alweer tien
jaar geleden was dat de bewoners vanuit Bergen weer de
nieuwe Btinkert betrokken. Dit feest hebben we in de
Blinkert een beetje gevierd, ook al is het geen echt lus-

:r=rÍ=

De Braderie
Ívlede door het mooie weer kwamen vele mensen op de
koopjes af. De opbrengst, in het belang van de bewoners,
was prima. We hadden vele en mooie prijzen dank zij o.a.
de winkeliers uit het Ramplaankwartier. Er liggen nog een
paar prijzen op de gelukkige winnaars te wachten. Bent u
in het bezit van lotnummer blauw 33, of wit 241 en 2Bg,
dan kunt u uw prijzen in de Blinkert komen afhalen.
Mevrouw C.L.M. van Gendt, directrice

,';7i?*--'2
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UNIE INKOOP

Texaco Selfservlce Statlon
TEXACO

W. G. POTZE
Maamseweg

2.

COMBINATIE
HAARLEM BV

2015 GA Haarlem

Tel. 023-244089

Julianalaan 108, 2051 JV 0verveen
Tel. (023)

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

2l

lllE

AL I,1EER DAN 15.OOO GEZINNEN PROFITEREN
REEDS VAN HET U.I.C._KORTINGSPASJE MET DEZE
PAS KAN MEN IMMERS TEGEN 1O ,',6 KORTING BIJ TAL
VAN WINKELS IN HAARLEM E.O. VOORDELIG INKO.
PEN DOEN. IEDER KWAHTAAL KRIJGEN DE LEDEN
HET U.I.C_ NIEUWS THUISGESTUURD BOORDEVOL
INFORN/ATIE OVER BESTAANDE EN NIEUWE
ADRESSEN.

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Whercver you go,
go Texaco

ALS U OOK LID WILT WORDEN, STUUR DAN ONDER_
STAANDE BON tN EEN ENVELOPPE (ZONDEFI POST-

ZEGEL) NAAR HEÏ ANTWOORDNUMMER EN U
KRIJGT PER OMGAANDE BERICHT DE JAARCON.
TRIBUT|E tS SLECHTS /.20.- iïOT 1-t-9s)
I
I
I
I

AANMELDINGSBOI\
Uriie Inkoop Combinatie

?vliÍÍpur

0ndergetekende.

Ramplaan 24a

a&s........

f
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hebben oagelrlks leuke aan

I
I
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Wil pag lid worda

m

Na ontvangst var

jaanonributrc wordt het U.l.C.-puje

de

Deze bon kuot u

de U.l.C.

Hi/zij varacht

kt

kwaualblad plus

rcqtgrok

aan hern/brar

at I

opgesturd

ILnitpl.mino

Dahun

biedingen in bloemen
broerende en groene planten.

l

. ....

pmtcndowoonpluts

2015GW Haaíem
TeleÍoon: 023 - 24

*I

vmdette($

dh/mew.rfam...

h

e€n envelop mnder

psoegel zendel

I

t
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I
I
I
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UJ,C. Antwoordu. 428, 2060 }VD 0vervesr

t':)j

lVrl maken dagelrlks bioemstuk
tes en plantenbakxen. Meestal

:ez3.ge. y, gratis.

J

Wij zijn gespecialiseerd

rn

hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

c

Tevens leggen ,.,, le -:: s':
tuinen aan o.a iret
sierbestrating en bep arr ^g

o

Wij hebben de allernieuwste
bestra'tingsmaterialen.

D

!

Ll von Cer Lrnden

8,

Zn

onderhoudswerk

Aannemers

tuinen.

HAARLEM 023-317644

dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatief
zaken doen.

nr <;\

!

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van

ARTIFLEUR,
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Nieuws uit de werkgroepen
Verkeer
Op dinsdag 25 maart j.l. heeÍt de werkgroep verkeer de
jaarlijkse schouw gehouden in de wijk. It/et vertegenwoordigers van Natuur en Milieu en Gemeentewerken Haar-

corvPOSTVAT (VAM-VAT)

lem hebben wij een uurtje door onze wijk gelopen en
vooral gelet op de bestrating en het groen. Over het algemeen ziet onze wijk er netles urt en ztjn er weinig klachten
van de buurtbewoners. Toch z'1\ er een paar straten waarvan het wegdek verzakt, n, , :e Leendert Meeszstraat, de
Vlaamseweg, de Hospeslaar en de Ramplaan. Aan deze

straten wordt de komen3e raanden wat gedaan. De
meeste aandacht ging r : naar het plantsoen voor de
winkels aan de Bamp,aan. B n^enkcr"l komt Natuur en
li/ilieu met een plan 3n sar-err=t le ,v lkraad en de
winkeliers het aanz c:t ,,,an de r','r<e ga er j te ',,erÍraaten,
We houden u op de nccgte.
N,'co v.d. Fa,-ce

Milieu
Compost ...... Gouden aarde!
Zoals vorig jaar beloofd, zouden wij iets vertellen over zelf
composteren. Het leuke van zelf composteren is dat je
. van je eigen organisch aÍval compost maakt;
het niet via een dure omweg hoeft te kopen;
. weet wat erin zit (b.v.geen chemische rommel);
bijna het gehele jaar door kunt beschikken over compost;
. geen overvolle groenbakken krijgt.

.
.

bij dit proces heel erg. ls het vat nooiàevot, dan is
het na een week soms al weer voor"een kwart deel
geslonken.

De "dubbele compostbak".
HeeÍl u een zeer grote tuin met veel afval, en daardoor ook misschien de ruimte om een dubbele bak
te plaatsen, dan is dit aan te bevelen boven een
compostvat. Met een dubbele bak bedoelen wij:
een grote bak, van boven en aan de voorkant open
en in het midden gescheiden door een extra wand.
Deze wand deelt dus de bak in twee gelijke delen.
ln de ene helÍt komt dan steeds het verse materi-

aal. Is die helft vol, dan wordt de hele inhoud
cn gezet" in de andere helft. Wat boven zit komt
Car onderop, en het onderste (vaak al tot grove
cci-:pcst verteerd) komt bovenop. Dit versnelt
be^oor 11k het composteerproces. De ene helÍt kan
dan l','eer opnieuw gevuld worden, en tegen die tijd
dat deze opnieuw vol is, kan de andere helÍt
gebrurkl i,,'crden (deze is dan in de regel voldoende
gecompos:eerd). Voor deze dubbelbak: zie tekening.

De biologÍsche waarde van compost
DUBBELE COMPOSTBAK

Wat maal( compost nu zo waardevol voor uw tuin en
bloembakken? Ten eerste kan compost veel meer water
bevatten (en vasihoudenl) dan gewone tuingrond. Dit
scheelt al hee v;at rn'atergeven of tuinsproeien, ook al iets

/

Y

waar het m lieu (Cr nkwater) dankbaar voor is. Ten tweede
is compost een ge\ve dige bodemverbeteraar. Het brengt
de hele huishouding van bacteriën en bodemdiertjes in de
grond op peil, Voor een goede bloeien groei is dit erg van
belang! Ten derCe bevat compost al redelijk wat voeding

Het compostvat of de ton:

Deze kunt u aanschaÍÍen (Haarlem heeft hier ooit
subsidie op gegeven. maar onbekend is of dat nog
steeds zo is). Het compostvat bevat een met een

schuiÍ afsluitbaar gat onderin en een deksel die
luchtdicht of op een kier gesloten kan worden.
Bovenin gaat uiteraard het tuinafval e.d. en na
enige tijd (bijwarm weer heel snel) haalje beneden
de kant en klare compost eruit. Het materiaal slinkt

,,. " 1t..,,,,"
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vooral spoorelementen. die bij éénzijdige bemesting,
(vooral kunstmest) nogal eens ontbreken.
Dit klinkt allemaa prachtig zult u misschien zeggen, maar
hoe gaat één en ander in z'n werk zonder troep in de tuin
en zonder stank? Dit is eenvoudiger dan u denkt. Wij
zullen twee compostmethoden bespreken.

iar"

1r

I

i ..1,7,.

Compost
voor
de tuin

ln de volgende wijkkrant zullen wij u meer vertellen over
stank en ongedierte (hoe deze te voorkomen) en over de
verschillende materialen die bij het composteren gebruikt
(kunnen) worden. HeeÍt

u vóór die tijd al vràgen oÍ

opmerkingen, belt of schrijft u dan met:
John Tijmstra, Ramptaan 99, tet. 248228
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Lood- en zinkwerken
Dakbedekkingen

Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale venruarming
R ioleri n ge n /ontstopói n gen
Complete badkamer- ön
keukenverbouwingen
Schoonmaken en

hypo-allergene
kosmetika

onderhoud c v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d

d

BAKKER

E

Geen voorri;kosten

roglrterll-parÍumerle

Bloemendaalreweg

301

i/raag vrrlblrlvend ofÍerte

riankanscÍlío

lussen zijlweg en v/h marinehospitaal

Loodgieters - en instal Iatiebedrijf
Noorder Turndorplaan
Teleíoon 023-24234<

OVERVEEN

54
2O1S HL Haarlem
' / werkplaats OZ3-3251 92

023-27.74.00
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iqgezonden mededeling

Flat in plantsoen/niet doen

Kledinginzameling

-5

Commissie ROEZ: Op de vergadering van 17102194 heeft
de commissie zich uitgesproken tegen lll het bouwplan,
en daarmee een negatief advies aan B&W uitgebracht.

Reden: Aan de op 6 januari voorgestelde wijzigingen is op
voorspraak van de ambtelijke commissie geen gehoor
gegeven door B&W, omdat de wijzigingen de kosten per
Ílal zo hoog maken, dat geen gebruik meer mag worden
gemaakt van de subsidiepot t.b.v. sociale (!) woningbouw.
Provincie: Ondanks het negatieve advies van de Commis-

sie ROEZ heeÍt B&W, in de eerste week van maart, het
bouwplan naar Gedeputeerde Staten gestuurd tbv de
aanvraag van een Beschikking.
Wachten'. G.S. moeten nu besluiten of zij de beschikking
niet

al dan niet zullen verlenen. Het is op dit moment

duidelijk hoe de bal zal rollen. Bekend is wel, dat men bij
G.S. kritisch staat tegenover (mis)bruik van de Art.19WRO-procedure (en dat is nou net wat B&W voorstaan).
Naar venvachting volgt uitspraak elnd april/begin mei.
Bouwvergunning: lndien G.S. de beschikking aÍgeeft, zal
B&W de bouwvergunning verlenen. Op dat moment kan
(binnen een periode van 6 weken) en zal de vereniging
opnieuw bezwaar indienen en een voorlopige beschikking
aanvragen om te voorkomen dat de aannemer, tijdens de
bezwaarprocedure, reeds begint de palen te slaan.

o r m e n SE n i n n o o d
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Vrijwilligers steken de handen uit de mouwen en zamelen
weer kleding in voor de Stichting Nzlensen in Nood.
Dit voorjaar zal speciale aandacht besteed worden aan
slachtoffers van oorlogsgeweld in bijvoorbeeld Angola en
Bosnië.
It/lensen in Nood gaat voor zo n 250.000 mensen kleding
naar Angola sturen en heeÍt daarbil uw hulp nodig.
[,4ensen in Nood vraagt om alle soorten goede en nog

draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel.
Het lieÍst ontvangt Àrlensen rn Nood de kleding in gesloten
plastÍc zakken en vergeet u vooral niet de schoenen per
paar aan elkaar te binden.
De kledinginzameling vindt plaats op zaterdag 7 mei a.s.
Van 10.00 tot 13.00 uur zullen bij de Hervormde Kerk aan
de Ramplaan vrijwilligers klaar staan om uw kleding in
ontvangst te nemen.

Kapvergunning: Op 24 maart j.l. is door de sector Natuur
& N/ilieu, zeer prematuur, een aanvraag gedaan voor een

kapvergunning voor

44 bomen, waartegen door de

vereniging en haar leden reeds geprotesteerd is. Motivering vooràit protest: kap tast karàkterWillem Dreesplant-

soen ernstig aan, teruijl nog maar moet worden afgewacht of G.S. de beschikking wel verlenen. Reactie van
deze sector: de aanvraag wordt tot nader order aangehouden.
Vervolg: We wachten op uitspraak G.S. en op de reactie
van B&W van Haarlem.

Ondersteumng; lndien

u

Petje 'd'i yccr

qqqaE

onze doelstelling (zie onze

naam) onderschrijÍt, zou u ons zeer verplichten indien
zich als lid wil melden bij: M.van Elburg, tel243918.

u

Derk de Vries, voorzitter
Vereniging tot behoud karakter
Willem Dreesplantsoen en omgeving

ampertie
gevraagd

j zoeken vanaf oktober op maan-, dins- en donderdag
oppas voor onze zoon van 4 jaar en onze baby.
ies tel: 249019

...... de bezorgers van de wijkkrant, die iedere keer maar
weer, zomer en winter, ervoor zorgen dat bij u al het
buurtnieuws op de deurmat ligt. Zonder deze laatste
schakel werkt het immers níet! Een uitzondering daargelaten, proberen we de krant steeds uiterlijk zondagavond
bij u in de bus te brengen. En dat lukt uitstekend; bedankt
bezorgers! Mocht u vragen oÍ tips over de bezorging hebben, belt u dan 247230; e.e.a. wordt dan zo snel mogelijk
geregeld.

Overigens hebben we, door verhuizing oÍ andere wíjziging, weer nieuwe (reserve-)bezorgers nodig. Voelt u
ervoor om eens in de twee maanden een halÍ uurtje te
"lopen", neemt u dan kontakt op met Annelies Homburg,

lel:247230.
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HAPPY's BTRTT{DAY CORNER

DÍÍT ffO6Tf,R
riidende winkelwagen

lemand yarrg,
ge

Nu nrel mger voor
ieder caCeautle

slaagd.

zoveel ;aar gelÍouwd

voor : - mElk

ol zomaar aardtg)

- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit

de

íad

rn;

Bloenrendaalseweg 257 - Bloemendaal
Zeewegziekenhuis - lJmuiden
Nu ook: Ziekenhuis Amstelveen

Z keer per week
bii U in de straat
Eraag tot ziens
-/

tel ; 17 8212

OFFICIEEL OEPOSITAIRE
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A. J. M. BISSCHOPS

OVERVEEN .ZIJLWEO

6. TELEFOON 277390
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Uw adres voor de belore sigaren o.a.

De Heeren van Ruysdael - Balmoral - Corps Diplomatique Jugtur van Maunk - Oud Kampon - Huiftar - De Ofiíant etc.

^'\Oë'

-^VJ

Èo:'Y

En niet te veÍgelen onze eigen ,,Gulden Zos" sigaren, reeds bekend om de kwaliteit en lage prrlzenll!

Tevens vorl<open wij luxe artikolen, kranlorr, trjdschnllen, wonskaarten, nal.
stnppenkaarlen, lono on lolo en

STAATSLOTEN!!!

kopreren 0,25

l#
14
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iociale Vernieuwing Haarlem
:

-laarlem Pas: een kortingspas
voor iedereenl

Pb LITIE

:

i-laarlem pas is een initiatieÍ van Sociale
vernieuwing
:a. em. Het doeÍ van de Haarlem pas is de inwoners
:- l.-laarlem nog meer bij hun stad te betrekken. Sinds 1
- -ari hebben een groot
aantal inwoners van Haarlem de
::'iem Pas gekocht. De Haarlem pas is een
kortings_
:s Op vertoon van deze pas krijgt u op dit moment
bij
"::!/eer '100 deelnemende
bedrijven en instanties 10 toi

i::

xorting op uw bestedingen.

::

Ce Haarlem pas kunt u terecht bij een vijÍtigtal
Stadssóhouwbuig,iet
:-:ertgebouw, de Haarlemse Jazz Club en
veel deel_
-.re ls. een aantal restaurants,
de

-.rs

op het gebied van sport en recreatie. Wat
dacht u
"::rbeeld van een tientje korting op de bibliotheek (ook
; - a een abonnement heeft) of iedere
10"/o korting
-:: zlvembad? Dat kan in een jaar veelkeer
schelenl
:: -l:st de Haarlem pas? Dat hangt er een beetje vanaf.
; -,',, netto maandinkomen niet hoger is dan .2025,_
f
: - sa'nenwonenden/gehuwden, .1417,_
voor alleen_
f
ri-tcf.r en /.1850,_ voor alleenstaande ouders,
- - n aanmerking voor het gereduceerde tarief dan
: rtr U kunt de pas dan aÍhalàn in het gebouw vanvan
de
:'-' ,','e)ziln aan de Zijlweg 2, op iedere-woensdagmid_
: :-:s:n 14.00 en .16.00 uur. U moet naast de pasfoto
, :=- iegitimatiebewijs en een inkomensverklaring

É--:-':-. ls uw
rli =:

'

.-

=- -::

:=

inkomen hoger, dan kost Oe paI

s te.kgop bij alle filialen van de bibliotheek,
het

publieksinÍormatiecentrum van de gemeente

i=':eljorisstraat 35. Neem wel altijd een pasfoto
,: -: de pas is strikt persoonlijk.

=
--:::'

tJVeostaande vragen oproept, kunt u drnsdag
uur het buro Haarl

:: - _: -lag tussen 1 0.00 en 12.00
:=- := len, tel: 171323.

o Kennemerland
o District Haarlem

Basisteam politie Zuid-West
verhuisd
Nieuw bureau

Sinds 't985 wordt bij de potitie Haarlem in wijkteams

gewerkt. ln deze teams wordt de poritietaak
verricht door

een kleine groep politiemensen, zodat het principe
van
kennen en gekend worden,, toegepast kan worden.
Enkele van deze teams opereren reeds korte
oÍ langere
tijd vanuit hun eigen bureau in de wijk. Het team
Zuid_
West heeft altijd vanuit het hooÍdburóu, g"*"rkt.
Onze

grote wens om ook vanuit een in de wijk gàtegen
bureau
te werken, wordt binnenkort werkelijkheid. Vanaf
29 maart
1994 kunt u terecht bij ons nieuwsbureau op
het adres:
Koninginneweg 31 (hoek Tempelierst raat), 2O12GJ
Haar_
Iem, tel: 122165. Het bureau ligt centraal in Zuid_West
en

is goed bereikbaar met het ópenbaar vervoer. De bus
stopt om de hoek! U kunt op alle dagen van de
week tus_
sen 8.00 en 23.00 uur bij dit politiebureau terecht.
Alleen
voor bepaalde ondenruerpen (Vreemdelingenzaken,
Bijzondere Wetten, specifieke vergunningen, etc.)
moet L
zich wenden tot de desbetreÍfende aidelingen aan
het
hoofdbureau van politie, Koudenhorn 2 te Haarlem.
Wij hopen dat wij met deze verhuizing ook écht
dichter bij

elkaar komen. De politie kan haar taak niet
zonder
medewerking van u als wijkbewoner waarmaken.
Wij zijn

van plan om ons voor de volle 100% in te zetten.
Samenwerking in onontbeerlijk, we hebben elkaar nodigl
De medewerkers van het basisteam Zuid_West

F+èst
td e peuterspeelzaal overveen
[maart was het z_o ver: groot feest voor alle peuters
Overveen. Juf Annetre Heerschop
[Y:T?:gtzaar.
rraar 12-jarig jubileum als peuterleidster.
Het was
;;

Waar kunt u ons vinden
ffim

en pan_
Om 11 uur stond voor aile
ktaar, en voor juf Annette een srapel

E1§
"ï_"ïl- felicitaties
pes. btoemen,

f{,.r

en complimentjes.

is wel verdiend voor Annetie Heeràchop,
want
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