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DE WIJKRAAD IS ER VOOR U!

ra

l:

:a:erdag 24 september a.s. vinden de verkiezingen voor een nieuwe wijkraad plaats. Een goed
---ent om eens stil te staan bij de functie van de wijkraad, en bij de successen en teleurstellingen
, a^ re afgelopen jaren.

l:

,';ilkraad heeft tot doel de belangen van onze buurt te behartigen. Formele bevoegdheden om bv.
::s uiten te nemen over bouwplannen of Íinancièle middelen te nemen heeft de wijkraad niet. Wel
',3rlt de wijkraad door de gemeente in de gelegenheid gesteld een mening te geven over zaken die in
:e buurt spelen oÍ voor de buurt van belang zijn. Zo wordt de wijkraad bijvoorbeeld altijd een oordeel
:e\,/raagd over bouwplannen in de buurt. Dat de gemeente niet altijd ons advies opvolgt is een andere
!

l=

huidige wijkraad heeft in haar zittingsperiode heel wat

:e angrijke zaken op het bord gehad. Die zaken waren
- et altijd even eenvoudig, ook al omdat zelÍs binnen onze
*eestal) rustige buurt de meningen wel eens uiteen

::er. De wijkraad heeft zich steeds laten leiden door de
;::achte dat de kwaliteit van de woonomgeving
::'cuden moet blijven. Vanuit die invalshoek heeÍt zij
:::robeerd met zoveel mogelijk elan de belangen van de
: , - r"i te behartigen, en waar mogelijk bij te dragen aan de
-: cssing van grote of kleine conflicten.

Succes
-erlgkijkend op de aÍgelopen periode is er een flink aan:a zaken waar de wijkraad, al dan niet samen met
a-leren, succesvol actief is geweest:
o Q€e r bebouwing van het Noordelijk tuinbouwgebied;
. de totstandkoming van een nieuw bestemmingsplan

.
.

.

vcor het (Zuidelijk) tuinbouwgebied;

oe aanleg van een vluchtheuvel in de kruising Rampaan/Rollandslaan en andere verkeersmaatregelen in
ce buurt;
ce verandering van de nieuwbouwplannen aan de
Bamplaan;

serrodieke "schouw" van de buurt, alsmede van het
trinbouwgebied.

laarnaast zijn helaas ook tegenslagen te melden:

. :-ianks verzet van veel kanten en beroepsprocedures
:::

.

,n hoogste instantie is de verlichting van de tennis:aan er toch gekomen;
=' kwamen diverse uitbreidingen van woningen/ber'lven in het tuinbouwgebied die het landelijk karakter
. an de omgeving ernstig aantasten.

l=::

rpsommingen zijn niet volledig. Er zijn ook talloze
1':.-e meer oÍ minder belangrijke onderwerpen geweest

waarmee de wijkraad zich heeÍt beziggehouden. Daarnaast z;n er talrijke zaken die wellicht minder in het oog
springen. maar voortdurend tijd en energie vragen, zoals
de period eke contacten met de gemeente en de deelname in de C scussie over de toekomstige inrichting van
(de omgev ng van) Elswout.

Nieuw werk
Al met al kan Ce wijkraad met enige voldoening terugkijken op de verstreken periode. li/aar er blijÍt voldoende
stoÍ voor een n euwe wijkraad ...! De discussie over de
bebouwing van een deel van het Willem Dreesplantsoen
is nog niet afgesloten. Verder is er nog de kwestie van het
"Koeiepaadje". De gemeente heeft wel de intentie uitgesproken om de lantarenpalen weer weg te halen, maar tot
daden is het nog niet gekomen. Een oude, maar tot op
heden niet vervulde, wens van de wijkraad is verder een
goed bestemmingsplan voor onze buurt. Werk aan de
winkel voor een nieuwe wijkraad dus!
Als waarnemend voorzitter wil ik, aan het einde van de zittingsperiode, graag namens de aÍtredende wijkraad alle
buurtbewoners bedanken voor het gestelde vertrouwen.

Tenslotte wil ik graag alle buurtbewoners oproepen hun
betrokkkenheid bij het Ramplaankwartier en de omgeving
te tonen, door op zaterdag 24 september a.s. te gaan
stemmen voor een nieuwe wijkraad! De gemeente accep-

teert een wijkraad alleen als een redelijk deel van de
bewoners haar instemming heeft laten blijken. En bovendien: als u massaal uw stem uitbrengt, zal de nieuwe
wijkraad met des te meer gezag uw belangen kunnen
behartigen!

Jan van der Boon.

Oké, oké. lk go wel nqor de VSB.
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ledere vier jaar worden volgens het wijkraad-reglement

voor de Wijkraad Ramplaankwartier
gehouden. Kandidaten voor de wijkraad kunnen zich individueel oÍ als groep verkiesbaar stellen. ln de praktijk stelt
zich altijd een aantal buurtbewoners als groep verkiesbaar. Ook nu gaat dat weer zo. Elders in deze krant
verkiezingen

ff #

stellen de kandidaat-wijkraadsleden zich aan u voor. ln
de verkiezingen zult u zich uit kunnen spreken vóór oÍ
tegen deze groep.

Waarom dan toch verkiezingen?
verOp het eerste oog lijkt het een beetjo vreemd dat er
groep
één
maar
als
'*r
kiezingen moeteÀ plaatsvinden
Èndiiaten is. Toch zijn de verkiezingen heel belangrijk'

Het gaat om de vraag oÍ u wilt dat deze groep als wiikraad
gaat-optreden en uw belangen gaat behartigen' Want een

irijr.rrào is geen politiek orgaan, maar vertegenwoordigt
groep in de
Oe netangeÀ van de buurt. Als u de nieuwe
groep
u ook
deze
kan
geeÍt,
verkiezinlen uw vertrouwen
de
aan
buurtbewoners
echt verÈnwoordigen. Hoe meer
nieuwe
de
zal
krachtiger
verkiezingen meeàoen, des te
laten
wijkraad iinn"n de gemeente haar stem kunnen

Telling en uitslag
Er kan op 24 september gestemd worden tussen 10'00
uur en 16.00 uur. Alle stembussen gaan om vier uur's

middags naar "De Blinkert", waar de stemmen geteld worden. ZLwel het afsluiten vooraÍ als het openen na aÍloop
stembussen gebeurt onder toezicht van een poli-

van de
tieÍunctionaris. zoals het reglement voorschrijft' Binnen 14
dagen na de verkiezingen wordt de uitslag huis-aan-huis
bekend gemaakt.

horen.

Hoe gaan de verkiezingen?

l

Alle wijkbewoners van 18 jaar en oude-r mogen op 24 sephun stem uitbrengen. Zij krijgen ongeveer een

tembei

week voor de verkiezingen een oproepkaart in huis' tiíet
deze oproepkaart gaat u naar één van de twee stembureaus. àij n"t stembureau moet u de oproepkaart aÍgeven
t ttlgt L een stembiljet. Nadat u een hokje hebt aangek"n
ruist, àoet u het stemblilet in de stembus' De ver-kiezing;n' ziin volstrekt anoniem, net als bij de normale
Éndelijke oÍ gemeentelijke verkiezingen'

hoort , loort
2+

Tijdens het stemmen krijgt u ook gelegenheid om uw
*àn."n en/of suggesties schriftelijk kenbaar te maken' u
mag uw naam vermelden, maar als u dat liever niet doet'
xunÏ u ook uw opmerkingen anomiem doorgeven' Wie niet
genoeg tijd heeit, oÍ liever thuis rustig zijn oÍ haar mening
secóp pupI"i*il zetten, kan nog tot 29 september bij het
verhaal
zijn
13,
Mijterlaan
de
retariaat van de wijkraad, J.
kwijt.

Ga stemmen!

seTltrnber

h)I|llll

U kunt ook uw mening geven!

!

lfrDíYÍfrlltt'
Z/fAÍ/Y

U hotrí er ooh

t'{

!
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Wij hopen en vertrouwen erop dat zoveel mogelijk buurtbewoners gaan stemmen op zaterdag 24 september.
Er zijn twee stembureaus:
Winkelcentrum Ramplaan, bij de VSB'bank
" De Blinkert", Rockaertshof
De stembureaus zijn geopend tussen 10'00 uur en 16.00
uur.
5
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Even voorstellen

Nico van der Fange
\lco van der Fange is de naam.

Na 4 jaar wijkraadslid ste!
< me weer beschikbaar, omdat ik het leuk vind
om in de
:,uurt aktieÍ te zijn. lk ben 45 jaar en heb 3 krnderen.
lk
-oop dat de komende jaren net zo leuk
zullen zijn als de

afgelopen periode.

Derk de Vries
Cp de vraag waarom je nou toch lid van de wijkraad
.vordt, kan maar een antwoord zijn. Omdat ik het belangvind dat er in de wijk een instituut is die de belangen

"l1k

van de wijk en haar inwoners vertegenwoordigt. In het
afgelopen jaar heb ik me dat als voorzitter van de Vereni_
3ing tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen en
:mgeving des te meer gerealiseerd. personalia: Derk de
getrouwd, 2 kinderen en werkzaam in de cacao_
"/ries,
rdustrie in Zaandam.

lrv Elshoff

Annelies Homburg
[trlijn naam is Annelies Homourg (42),
en ik zit

al sinds

1990 in de wijkraad rk ster me herkiesbaar
omdat één
ding me zeer na aan het hart Íigt: het maken
van de
wijkkrant. Dat btijf ik gr.aag nog een hele
tijd doen! Daarnaast vind ik het belangrryk goed op de hoogte
te blijven

van de zaken die in de wijk spelen d.m.v.
het bijwonen van

< ben 32 en woon sinds 19g0 in het Ramplaankwartier.

nds 1992 ben ik tid van de wijkraad^ ln de afgelopen
jaar heb ik gemerkt dat er nog al veel ge6eurt
in
:rze mooie, rustige wijk. lk vind het nooOzakelilt< dat er
een actieve organisatie bestaat die de belangen van
alle
', ;kbewoners (die soms tegenstrijdig
zijn) kan behartigen:
S

:.','ee

:

John Tijmstra
À/ijn naam is John Tijnrstra. lk
ben 43 jaar, analist van
beroep en vril actjeÍ jn natuur en
milieuzaken. (lVN _ na_
tuurgids). VerJe, ben ik ook volkstuinOàr.
frrf"O. door bo_
venstaande Íe,ien. en uiteraarC omdat
ik woonachtig ben
in deze buur.l, ren ik zeer ge,ateresse"rà
in f,", wel en
Wee van natulr en milieu rn o,eze
wijk. Daarorn volg ik al
een tijdje actieÍ net lvitki-aadsgebeuren.-lk
ken de omgeving al heel gced daar lkzéiÍ tot
nrl;n' z4e jaar heb
gewoond op de Bamplaln e1
nu sinds 3 jaar weer terug
ben op het oude lmocre) honk.

de wijkraadsvergaderingen. Nog wat personalia:
moeder
van dríe kinderen en docent Nederlands bij
een IVEAO
voor volwassenen. Overigens zou ik het leuk
vinden als
nog een vrouw de gelederen kwam versterken.

e organisatie is de wijkraad. lk stel me kiesbaar
om b-ijte

{-rrnen dragen aan het behoud van het unieke, groene

,:a'akter van onze wijk.

Rob Kuling
lcb Kuling, 39 jaar. Getrouwd, drie kinderen. Op

dit

-oment Produktiemanager. Ik wil graag op de hoogte zijn
,',at er zoal in en met mijn woonwijk gebeurt, en er zo
-ogelijk invloed op kunnen uitoeÍenen.

1. Nico van der Fange. 2. Derk de Vries. 3.
lrv ElshoÍf
4. John Tijmstra.5. Rob Kuling. 6. Anneiies
Homburg"
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Het buurtfreestU

0

Nog een paar dagen, en dan gaat ons traditionele, tweejaar gaat dat, eve;aaitilkse buurtÍeest weer van start! Dit
voor een nieuwe
verkiezingen
gepaard
met
nals in 1990,
meer van' Het
krant
de
in
elders
wijkraad: u leest daar
mogelijkheden;
van
aanbod
Íeóst zelf heeÍt een uitgebreid
we hebben geprobreerd voor alle leeÍtijdsgroepen en voor
alle interesses ruimte en tijd te creëren, zodat u volop van

alles kunt genieten. Hier volgen een aantal programmaonderdelen, en, heel belangrijk, een aantal spelregels'
r Zaterdagochtend worden in alle vroegte aan weerzijden van de Ramplaan, tussen de winkels en de Tuindorplaan, de kramen opgesteld. VanaÍ ongeveer halÍ
negen kunnen de huurders hun kramen inrichten (de
naam wordt erop bevestigd!) Voor het verzorgen en
schoonmaken na afloop van "hun" plek zorgen de

.

Op vr Cagavond worden de eerste voorbereidingen
voor ce nrichting al begonnen. De Ramplaanbewoners he:ben rrmiddels een brief gekregen of zullen die
binne"kci'ï krrjgen, met het verzoek om vanaÍ vrijdagavonC .ln auto elders te parkeren.Wij hopen iedereen
op :1J irermee bereikt te hebben; weet u van een
ia:'c:1.'g aÍwezige", wilt u ons dit tijdig laten weten?
Zatercagmorgen vroeg is een vervelend tijdstip om
h ervcor rrt bed gebeld te moeten worden. De bewoners var omliggende straten vragen wij begrip voor de
mrssch en extra overlast.

Het bLrrrtÍeest begint om 10.00 uur precies, met een
korte roespraak van de waarnemend voorzitter van de
r,v jkraad. Jan van der Boon. GeeÍt u de huurders van
de krarnen alstublieÍt de tijd tot die tijd hun koopwaar
geze lrg voor u neer te zetten!

huurders zelf.

.l

Ivo de Weerd

I

t.

I

. -=-kt

.

u misschíen opeens: ach, ik had eigenlijk óók
een kraam willen hebben, maar het zal nu wel te
=zi zila?.... Als u dit leest vóór maandagavond 19 sep=-roer, belt u dan nog snel 247290. Dan kan het nog

.',:

Bij de winkels is veel te doen! De winkeliers zelf organiseren een bijzondere aktivÍteit; wat, dat is nog een
verrassing.

. Ook

: -ectesl

.

hebben

de

winkeliers allerlei

,,buitenaan-

biedingen : profiteer ervan!
Bij de winkels staat ook de wijkraadskraam. U kunt
daar terecht voor al uw vragen, op- oÍ aanmerkingen
over de te kiezen wijkraad. De wijkraadsleden zelt zljn
natuurlijk de hele dag en overal bereid een praatje met
u te maken.
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Het aanbod is héél gevarieerd. Behalve de gezellige

.

rommelmarkt-spulletjes laten ook een Ílink aantal
Duurtbewoners zich van hun artistieke zi)de zien.Zeer
de moeite waard dus!
Aan het eind van de kramenrij staat het traditionele
springkussen opgesteld. Gratlsl We zulen wel de groteren en de kleintjes apart laten spr ngen.
Tussen het springkussen en de krarnen is aile ruimte

.

voor de kindermarkt. Er zullen vast v;eer heel r,vat
kleedjes liggen! VanaÍ negen uur zijn jul e allemaal

I

/

4oÈf
a,,

,.-L\
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welkom.

. Durf je? Je mag eens proberen
.
.

.

op twee malle hobbelfietsen een parcours af te leggen. Voor jong en oudl
N4aak je eigen button! Of maak er een kadootje van....
Wat is de naam van de grote dikke beer? Raad maar
eens.^.. wie weet, win je een prijsje.
Wat is een buurtÍeest zonder schmincken? Dat kan je
natuurlijk komen doen.

. In deze krant staat een gezellige kleurplaat voor de
kinderen. Jullie kunnen deze op zaterdag inleveren bij
prachtige
orijsjes te winnen!
Alle kinderen van het Ramplaankwartier mogen bij de
wijkkraam een ballon ophalen. Wil je hem houden?
Dat kan. Wil je hem los laten met je naamkaartje
eraan? Kan óók:wie weet.........

de wijkkraam. En natuurlijk zijn er weer

.

.

lvloe van het wandelen? Bij de winkels kunt u een
heerlijk kopje koffie drinken. Voor de kinderen is limonade zelÍs gratis. Ook andere drankjes (met of zonder
alcohol) zijn natuurlijk verkrijgbaar.

. Lekker broodje? Satétje? 't ls er allemaal.
. [t4uziek: daar zorgt de wijkraad voor. Wilt u/wil je zelÍ
.

muziek maken: altijd doen!

Thea en N/arcel: u kent ze vast nog wel. Twee jaar
geleden hebben ze u verrast met een muziekoptreden
en een goochelshow. Ook dit jaar zijn ze van de partij!

a

'

Rs

vt
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Het buurtfeest duurt tot vier uur. Daarna gaan we er
met z'n allen flink tegenaan om zo snel mogelijk de
straat weer schoon te maken. [Mogen we ook op uw
hulp rekenen? N4et een bezem is het zo bij elkaar
geveegd: er staat een kleine container voor dit zwertvuil, Deze container is niel bedoeld voor de overtollige
spullen van de kraamhuurders;wij hebben gevraagd of
zij deze zelÍ weer mee willen nemen.
Ten slotte. Een buurtÍeest is een Íeest van buurtbewoners voor voor buurtbewoners. We maken er een
gezellige dag van. U doet toch ook mee? Tot zaterdag
10 uur.

UNIE INKOOP
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Daarover spraken zij
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Wie heeft de brand (of het nablussen ervan) op de video
staan? lk wil het graag overnemen!
Mevrouw Boerboom, tel : 245665
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Op 28 augustus kwam de wijkraad in vergadering bijeen.

ln een ontspannen sÍeer werden de volgendJ punten
(onder andere) besproken. De autoverkoop langs de
Randweg zal opnieuw bij de gemeente aangekaari wor_

den. Er bestaan plannen om vanuit de wijkraad een
boekje samen te stellen over de geschiedenis van het
Ramplaankwartier. Nu de inspraaktermijn, waarin men
kon aangeven dat men preÍereerde dat de lantarens op

het koeiepaadje bleven staan, is verlopen, wordt binnen_
kort zichtbare aktie verwacht.
Nu de provincie aan Haarlem heeÍt geweigerd toestem_
ming te verlenen om een flat ín het Willem Dreesplant_
soen te bouwen, is de verwachting dat Haarlem het
advies zal opvolgen en tot integrale heziening van de
geldende bestemmingsplannen voor het Ramplàankwar_
tier overgaat. Zowel de "Vereniging tot behoud karakter
Willem Dreesplantsoen en omgeving', als de wijkraad
spreken zich uit voor gemeenschappelijke deelname aan
genoemde herziening. Over de herinrichting van het plein

bij de winkelgalerij: problemen over de vergadertijden .De
eerstvolgende vergadering (op 29 september, 13.30 uur)
is zeer ongunstig voor zowel winkeliers als de (werkendelj
wijkraadsleden. Bovendien liggen de ideeën onderling
nog ver uiteen. De eerstvolgende wijkraadsvergaderin§

vindt plaats op donderdag 29 september, in hei wijkge-bouw in de Croesenstraat, om 20.00 uur. Komt u-OOk
langs om de nieuwe wijkraad in aktie te zien? U bent

welkom.

Annelies Homburg.

I n gezo

BRAND in het Marinehospitaat!

nde n mededel i n g :

Overlast bij gtas- en papierbakken bij
het Willem Drees-plantsoen.
Wat doe je met troep. Je zet het toch gewoon bij een
ander op de stoep. Welnee, waarom zou je die radio en
spiegels in je rolemmer gooien? Zet het gewoon op de
glasbak, lekker makkelijk voor de jeugd om stuk te gooi

en! Maar wie zijn hier weer de dupe van..... Niet alleen de
naburige bewoners, maar ook het GROEN, dat wij in onze
wijk zo'n warm hart toedragen. It/edebewoners mogen wij
u verzoeken: 1. Een radio in duizend stukjes hoort niet in
het Willem Dreesplantsoen! 2. planken, tuinhekjes etc.
horen niet bij een glas- of papierbak! 3. Kranten en/oÍ
glas in dozen moeten in de desbetreffende bakken en niet
gewoon er naast, want dat is wel erg makkelijk. 4. Dus
bent u te laat en zijn de bakken vol, dan is dat pech. Voor
de leeÍbaarheid in de wijk, die ons lief is, neem uw spullen
weer mee naar huis en kom op maandag of dinsdag (dan
zijn de bakken net geleegd) weer terug.
H. en M. van Elburg

Ou

derencontact Overveen

Hier volgt de rest van het programma van ouderencontact
Overveen t/m 31 december 19g4. Op zaterdag 15 oktober is er in 't Zijltje van 10.00 tot 15.00 uur een handwerktentoonstelling van de door de dames van de handwerkclub gemaakte werken. De gemaakte handwerken zijn

:egen aantrekkelijke prijzen te koop. Op dinsdag 6
december is er St.-Nicolaasviering. Op maandag 1g

december is de kerstviering in het Kerkelijk centrum aan
Ce Bamplaan. Verder vrnden op dinsdag 20, 27 septem_
Der..i 11. 18,25 oktober, 1, B, 15,22,29 november, 13,
20 en 27 december weer van 14.00 tot 16.30 uur de so_
ciëieiisriCdagen plaats. Voor inlichtingen kunt u bellen
mel Ce nee: f lTipgs, tel: 241810.

Nieuws uit De B nkert
ii'
r

F

3
o

ry

4.

lÍ
àr
\+

I a

Wist u dat u r.'an harte welkom bent op één van onze
gezellige avonoen in de Blinkert, georganiseerd
door de
Stichting 'Vrrenjen van de Blinkeit,,? Wel moet u, wanneer u aan één v,an de aktiviteiten wilt deelnemen,
vooraÍ
aan de receptie een entreebewijs afhalen. Op de avond
zelf wordt van u een kleine bijdrage rn de melkbus
in de
hal gevraagd voor de koffie of de thee. Hier volgt
het pro_
gramma Vm november. Ook kunt u het volledige
program_
ma terugvinden in de wijkkast tegenover de Dekama?kt.
Dinsdag 27 september 19.30 uur:
Breedbeeld dia,s Noorwegen.

Dinsdag 11 oktober 19.30 uur:
Duo onbekend.

Dinsdag 18 oktober 10_00 uur:
Modeshow.

Dinsdag 25 oktober 19.30 uur:
Zandvoorts N/annen koor.
Dinsdag 8 november 19.30 uur:
Louis Musical.

Zaterdag 1g november 10.30 uur:
Braderietje.

Maandag 21 november 10.00 uur:
verkoop firma Cluistra.
Dinsdag 22 november í9.30 uur:
Toneelgroep Hillegom.
Tot ziens!

C.J.L.M. van Gendt
(directrice)

11

FABLg
Het juiste A-DR-ES voor al

uw

Garen en Voering
Band en Ritsen
Manchetten en Boorrlen

kom tennissen
in de Fablohal

Kniestukken
Elastiek

in het Romplaon kwartier

en nog

veel meer

P.

!

Bouchier

A.Thoolen

ir B.V.

orcelisvoortpod
lloorlem
M

TFI-EFOON Z4Z+82

ITAryIPI.AAN 48

2/, /.2 10

[oobgieterri-in6tattotiebebriii iirmo Ioifrnan

,t
Í,

Dok - Rioleringswcrk, Lood- gn li6kwerk, sonitoir Hendrik Roozenloon

ló,20l5]N -::'e-

-:

-' -:::--

cv

Gos

'woter

:: :::'

Bel voor meer informatie of vrij blij rende offerte.

Gazelle

VOOR EEN DESKUNDIG AAT'.]KOCP-ADVIES
EN looeo SERV|CE,

BOLLAXD

T,IEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS

o REPARATIES
r ALLE MATEN MNDEN
o ONDERDELEN
O TCEBF}tOREN
ook voor olle soorten Philips gloeilomP€n,
T L -burzen en elektro-moteriool

,

A G DE HAAS RAAIPLAAN

§

\

1,

46

TEL.24 05 53

.IIET

I;R

UITI?flLEI5
t4

Said

Ramplaan

42 tel:

4

UW f,'NAAKKEN

242334

ook diepwriesgroente en Hertog ijs
grote sortering verse noten

wij bezorgen gratis!
Bij het fruitpaleis alleen kwaliteit

|t.oarmírut 12 . ba. GaiU
!t6 aa. 3r@

v Z.gg.l6oar.
Eng.tnàr.g n

- i.a.:I3€7

l.l. 2al6l
Ahlróafií.rl
6.d H.r.^!^O.a 6 l.l.35aaal

i.molrn 52

Wi^Laofi truh

C. den Hollander
Sc hilderwerken b.v.
Haailem 023 356812
I n gezonde

I

n mededeli ng :

FLAT IN PLANTSOEN NIET DOEN

-7

11k.i.>
\ d ë{".

Na de aÍwijzrng ,;an hei l::' je gemeente voorgestane
bouwplan door ce :r:,'.'-. e s ru het wachten op de reactie van de gemeerte. L : eer reaciie in het Haarlems Dagblad blijkt dat de jer^e:r s .Jg niet zover is, dat ze reeds
aangeeft dat ze n za s:errï.ren met het niet mis te ver-

stane advres van

re

rcl,incie: herziening van de
geldende bestemm ngsp a-nen voor het Ramplaankwarïier. Ze heeÍt gebru k ;enaakt van de mogelijkheid
gehoord te worden door de provincie. De provincie is nu
gehouden om binnen t','ree r:raanden aan te geven oÍ ze
c

zal vasthouden aan oÍ za1 af,,r,rjken (de gemeente zou dan
alsnog toestemming kunnen krijgen) van haar oorspronkelijke standpunt. Wii venvachten op basis daarvan
medio oktober de uitslag. Nu de Vereniging het eerste
resultaat binnen heeÍt met de aÍwijzing door de provincie
beraadt zij zich op de vo gerrde stappen. Om daarover

met de leden te kunnen cverleggen beleggen we (we
bestaan ten slotte al een jaar) een
ALGEMENE LEDENVERGADERING
op donderdag 13 oktober. aanvang 20.00 uur
in het speeltuingebouw n de Croesenstraat.
Aan de leden: we rekenen op uw komst, we horen graag
uw mening. Bent u nog geen lid:wordt het dan alsnog!
Het helpt echtl U kunt zich wenden tot lvl.van Elburg, telefoon 2439'18.
Derk de vries
VerenigÍng tot behoud karakter
Willem D reesplantsoen e.o.
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Kledinginzameling
voor mensen in nood
Op zaterdag 5 november houdt de Stichting lríensen in
Nood weer een kledinginzameling, die dit keer geheel
bestemd zal zijn voor Rwanda. Mensen in Nood vraagt
om alle soorten goede en nog draagbare kleding, schoeisel, dekens en huishoudtextiel. Wilt u alstublieÍt de kleding
in gesloten zakken aanbieden? Vergeet u vooral niet de
schoenen per paar aan elkaar te binden. Noteert u het
vast: Zaterdag 5 november a.s. zullen van 10.00 tot
13.00 uur bij de Hervormde Kerk aan de Ramplaan de
vrijwilligers weer klaar staan om uw kleding in ontvangst
te nemen.
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
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ezellig oud-Hollandse s f e er
Uitstelcende lceuken
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7 dagen per week geopend

Ook zaalaerhuur
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Ramplaan 125, Haarlem.
T e I e f oonnulruner : 023-240532
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ÍlIT IS HEÏ SYMBÍI(}L YÍ)(lR (IERIIEGETIJT
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Bent u ook al lid van de club voor gezonde, emakeliike broodeterr?
Als u dicht in de buurt van €€n van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HAARLEM:
Gen. Cronléstraat 158 annex croissanterte
Kritztngersti' 37 . lndischestr 95 ' Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie
Rollandslaan 33 . tvlarsstraat 1 ' Bakkerstraat 16
Zillweg 24 annex croissanterie

HEEMSTEDE:
Binnenweg 1 40 an.ex (oroIcrer reslaurant
SANTPOORT:
Bloemendaalsestf aaÏweg 85
OVERVEEN:
Nreuwe D!ember' - 3ioemendaalseweg 247

Bakker Van der Vooren maakt van irage eters grage 6t€ís
De roep aan taíel:

'Van der Vooren, nog een sneetie'
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