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Tot 1982 is de oostkant van de Lambrecht van Dalelaan (vanaÍ de Pieter Wantelaan naar het noorden)
onbebouwd gebleven. Het uitzicht naar de bebouwing aan het Rollandspad en de Pieter Wantelaan
benadrukken het landelijk karakter dat dit gedeelte van het Ramplaankwartier in die tijd kende. Plan-
nen voor bebouwing veroorzaakten toen (begrijpelijkerwijzel) veel commotie; anno 1995 zijn we al zó
aan de bestaande situatie gewend geraakt, dat dat perikelen lijken te zijn uit een ver en grijs verleden.
Dit plaatje houdt de herinnering hopelijk nog zeer levend!

Foto: fam. Ramakers
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Het iaar van de ruimtelijke ordening
È ^^, r,aar =. t - tt.'^àxziën wordt 1995 een jaar met de nodige ontwikkelingen op het gebied van der- -i3 ': :'l:^'; Onderwerpen op het gebied van de ruimtelijke ordening zijn bij uÍstek geschikt.::'-:: ::-:::s 'ran veel (soms ook emotionele) reacties. Dat is ook te verwachten omdat ver-
z':=' ':.' - l3 : recte omgeving: de straat, de buurt en/of de wijk duidelijk invloed hebben op het

"':: 
- ":^ l: ::,'ioi-lefs.

H"t o dan ook juist daarom, dat de Wijkraad zich voor
ee,n belanErijk deel van haar tijd met dit onderwerp bezig-
houdt. Op dit moment blijkt dat uit de volgende zaken:

- = ". -'aad heeft zich in de nieuwe samenstelling
-- z- . ï uitgesproiqen vóór het opheÍÍen van de bouw-
bestemming op dat deel van het Willem Dreesplantsoen
:it aan de Pieter wantelaan grenst. Zij ondersteunt
:aarmee het standpunt van de daartoe opgerichte

, ereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen

=J

',',:or de goede orde vermelden we hier dat de in novem-
::r 1994 opgerichte werkgroep "Elswoutslaan Groen"
, , edig mandaat van de wijkraad heeft gekregen voor wat
::ireÍt alle :'"rari"i:lingen die nodig zijn om te doen wat
.ear naam aarrgeeÍt: het gebied langs de Elswoutslaan
groen ho,,jr.r;;. )e wethouder van R.O. de heer p.H.

Schouten fireeÍt ons, naar aanleiding van vragen over
eventuele lrouvll rlannen aan de Elswoutslaan, laten weten
dat rn 1$95 ern ontwerp-bestemmingsplan voor het
Ramplaank',varlier zal worden gemaakt en gepresen-
teerd.

I I rs eerder cian voorzien, maar is te verklaren uit de wei-
g:r,ng van de provincie toestemming te geven tot bouwen
rn het Wíil+rri Dreesplantsoen. Vooral de ontsnappings-
c ausule in cie wet op de ruimtelijke ordening (Art.t9) die
de gemeent, wilde hanteren om zonder bestemmings-
pianhezieni:-g toch woningbouw te kunnen realiseren,
ook al is dat in het huidige bestemmingsplan niet toege-
staan, kon in de ogen van de provincie geen genade vin-
den. Wil de gemeente alsnog (een deet van) haar
woningbouwprogramma waarmaken dan moet zij nu wel
overgaan ir"rt herziening van de bestaande bestemmings-
plannen. Overigens probeert de gemeente toch nog via
de beroepsprocedure voor de rechtbank haar gelijk te
halen. Om zo, vooruit lopend op het bestemmingsplan in
wording vrst haar bouwplannen te kunnen uitvoeren.

Daaraan voorafgaand wordt rond de perspectiefplannen
die voor alle stadsdelen zijn vastgelegd een inspraakpro-
cedure (u heeft daarover in de verschillende bladen al
kunnen lezen) afgewikkeld. Op de inspraakavond voor
Haarlem Zuid-West op 0g/02l95 heeft een vertegenwoor-

diging van de wijkraad duidetijk gemaakt hoe zij staat ten
opzichte van ruimtelijke ontwikkelingen in en om het
Ramplaankwartier.

We hebben B & W reeds laten weten niet op een ,,kant 
en

klaar" ontwerp-bestemmingsplan te willen wachten
maar juist te willen deelnemen aan de voorbereiding
eruan in een daartoe te formeren projectteam. Dit past in
het beleid dat de gemeente heeft geÍormuleerd ten aan-
zien van inspraak van bewoners en organisaties van
bewoners (dus ook een wijkraad !).

Taakgroep Dagelijks Beheer

Dagelijkse dingen in de wijk

Sinds een half jaar bezoek ik de vergaderingen van de
Taakgroep Dagelijks Beheer Haarlem Zuid-West. Deze
Taakgroep heeft tot doel het tot stand brengen van korte,
direkte overleglijnen met gemeentetijke sectoren en het
wijkteam van de politie, waardoor problemen inzake het
Dagelijks Beheer in samenspraak met de wijkraad en
betrokken bewoners worden opgelost. Een middel om
problemen inzake Dagelijks Beheer te signaleren, is de
wijkschouw. Het Dagelijks Beheer in de wijk is een
omvangrijke klus die niet alteen door de wijkraad geklaard
kan worden, maar daarbij de hulp nodig heeft van de wijk-
bewoners. De taakgroep vergadert 1x per 2 maanden en
de wijkraad moet met minimaal 1 vertegenwoordiger op
de vergadering aanwezig zijn. Ook zijn de coördinatoren
van sector Natuur en Milieu afd. Natuur en Landschap,
sector Gemeentewerken afd. Civiel en Haven, en sector
Natuur en Milieu afd. Reiniging en het wijktearn van de
politie aanwezig. Naast een lid van de wijkraad Ramp-
laankwartier zijn er ook vertegenwoordigers van de
wijkraden: Leidsebuurt, Haarlem Zuid-West, Oosterduin
en Garenkokerskwartier aanwezig. Dus zijn er problemen
m.b.t. het Dagelijks Beheer (bijv. een losse stoepteget,
rommel rond de glasbak, extra afualemmers, kortom:
kleine dagelijkse zaken), bet mij even oÍ schrijÍ een briefje.
lk probeer dan met de Taakgroep een oplossing te vinden
voor die problemen.

Fange
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Nico van der
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riidende winkelwagen

- melk
- levensmiddelen
- brood
- aardappelen
- groenten en
- fruit

Z keer per week
bii U in de straat

Eraag tot ziens

tel ; 17 8717
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BELASTINGEN !!
UW PROBLEEM ONS VAK

INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,'
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* Cursussen in Buurtcentrum deTil

Vanaf I januari 1995 start er weer een nieuwe serie cut

sussen. Er zijn nog diverse plaatsen open: Keep-fi

Naaldvakles, Franse les voor beginners i, ll, lll en gevo

derden en er starten diverse soorten computerlesser

Voor meer informatie en opgeven: Buurtcentrum de Ti

Leidseplein 36 rd, Haarlem.023 - 325014

TEYLER COLLEGE
ONDEBWIJS VOOR VOLWASSENÉN

CURSUS

TEKSTVERWERKING

- MS WORD (Onder WinClows) '

begint donderdag 16 Íebruari

6 lessen van 19.00 - 21.30 uur

lnfo: lvEAo, overboslaan 26
Heemstede, O23'288757
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OVEBVEEN. ZIJLWEO 6. TELEFOON 277390

lJw adres voor de futere sigaren o'a'
Oe Heeren van-Ruysdael' Balmoral' Corps Diplomatique'

Jugtua von Maunk -Oud Kampon'Huiftar - De Oliíanl etc'

En niel te veÍgolen onze eigen ,,Gulden Zos" sigaren' reeds bo'

kond om de kwalrteit en lago prrlzenll!

Tevens vorkopon wii luxe arlikoten, krantett, t/dschnfton' wenskaarlen' naL

smor/onkaaíten, lotlo en lolo en

STAATSLOTEN!!! koPiëreno'25
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Nieuws van de Wijkraad
Daarover spraken zij

Cp de wijkraadsvergadering van 26 januari j.t. kwamen
,', eer heel wat diskussiepunten op tafel. Uiteraard kreeg de
,'.'erkgroep"Elswoutslaan groen" alle ruimte en tijd de
sland van zaken en akties tot op dat moment toe te llchten.
llgesproken is u via deze krant en via het publikatiebord
:p de Flollandslaan nauwkeurig op de hoogte houden: el-
:ers in de krant vindt u het eerste verslag.

\rervolgens Íormuleerde de wijkraad in de nieuwe samen-
stelling haar standpunt inzake het Wiilem Dreesplantsoen:
Je keuze dit gedeelte van de wijk groen te houden en
l,ouwbestemming in eerste instantie af te wijzen, is
L,naniem door de leden uitgesproken. ln het ,,perspectief-

: an Haarlem Zuid-West" wordt deze gedachte indirect
: rderschreven; in de komende maanden zullen de plan--:n, zoals ze gepubliceerd zijn door de gemeente, nog
, an heel wat kanttekeningen voorzien worden.

)e werkgroep verkeer legde tenslotte uit hoe wij,
cewoners, kleine problemen heel snel en efÍectief
:pgelost kunnen krijgen: zie hiervoor de aankondiging in
-:ze krantl Natuurlijk was dit niet alles; komt u gerust
;=rs langs. op een volgende vergadering: elke laatste
'--rderdag van de maand, in het wijkgebouw in de Croe-
.'-straat, om 20.30. Tot ziens op 23 februari!

O: ,j nsdag 28 februari komt Harlekinade met een pop-
: : - : -rsaiervoorstelling.

-= :.: ,,'3r-r àànvarrg, adviesleeftijd en prijs zijn nog niet
:=-=',1 D I kunt U t.z.t. lezen bij de speeltuin of in de

',, . . aS:

GRAAGTOT ZIENS IN DE SPEELTUIN.
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Werkgroep Elswouilaan Groen

ln de vorige wijkkrant heeft de werkgroep Ftuimtelijke
Ordening melding gemaakt van mogelijke plannen van de
zijde van de Gemeente Haarlem om de grond (eigendom
van de gemeente) gelegen tussen de Elswoutslaan en de
Bloemveldlaan te bebouwen met woningen.
De wijkraad heeft de wethouder R.O. de heer p.H.
Schouten, om duidelijkheid omtrent de plannen gevraagd.
Hij bevestigde dat er aan een ontwerpbestemmingsplàn
werd gewerkt waarbij wijziging van de bestemming van
het huidige groen aan de orde zou komen en welin 1gg5.
Definitieve nadere gegevens kon de heer Schouten niet
geven.

ln november heeÍt de wijkraad, als reaktie op de geluiden
uit de wijk tegen mogelijke bebouwing, een werkgroep in
het leven geroepen; het doel van deze werkgroep is de
wijkraad veel werk, dat voorzien wordt in deze kwestie, uit
handen te nemen. De werkgroep beschouwt het o.m. als
haar taak duidelijk te maken dat woningbouw, zo vlakbij
de Elswoutslaan een onherstelbare aantasting betekent
van deze karakteristieke en onvervangbare rand van het
Middenduingebied. Zinloze en ongevraagde lantaarn-
palen aan het koeiepaadje zijn eenvoudig te verwijderen;
woningen, zo die er ooit mochten komen, niet. Het belang
een Elswoutslaan in al zijn statigheid en grootsheid een
volgende eeuw door te helpen gaat niet alleen onze wijk
aan.

Heeft u nog vragen? Stop een briefje in de bus van het
secretariaat van de werkgroep:

Cees van der Meer
werkgroep Elswoutlaan G roen
Bloemveldlaan 17
2015 HB Haarlem.

Wij nemen dan kontakt met u op.

'§
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LICHT KRACHT. BEVEILIGINGS, EN
NOODSTROOMINSTALLATIES

[/EET REGEL- BESTURINGS, EN
GELUIDSTECHNIEK

De zook von vert rouwen

»» C. STAPEL ««

ELEKT ROTECH N IE K
{)-PANEEL.EN KASTBOUW

i :t-Eh IRONIKA
))Landel i.ik erkend ingiallaLeur ( StaggrU

SCHAAPER
AARDING

l c':rrr.rrl lleeszslraal 106 I Iornurzen,(olIiezettens-gorler.s
laili Jl Fiaarlerr i Radro IV-Video StoIzuigers-enr
jelelr.,on 02i 2450l4 ol 05 52804683 [ar: 023-2{50,|4

BOCKAERTSHOF HAARLE IV1
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RAr'lPLAAN 38 Trl. 023- 2( 61 61

Orchidee Haarlem BV
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Wilt u een lang houdbaar bloemetje mee?
Bestel dan een stukie met een ORCHIDEE

Prijzen vanaÍ f. 8,50

? 

.HET FRUITP.flLEIS
Said

Ramplaan 42 tel: 242334

ook diepvriesgroente en Hertog ijs
grote sortering verse noten
wii fezorgèn gratis!

Bij het fruitpaleis a}leen kwaliteit
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C. den Hollander
Sc hilderwerken b.v.
Haarlem 023 - 356812
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E CEK (oVER H]ET FIA\$TPLAANKWAF]TIEIR

? a OPROEP!

3 Tot 'Í mei 1927 behoorde onze wijk tot de gemeente Bloe-
mendaal. Tegen de annexatie door de gemeente Haar-
lem is destijds veel verzet geweest. Zo hebben
bijvoorbeeld wíjkbewoners in mei 1g25 een brief aan de
Tweede Kamer geschreven met het verzoek om het wets-
ontwerp, waarbij de wijk zou overgaan naar Haarlem, niet
aan te nemen. Later hebben de beuacners ook de Eerste
Kamer nog benaderd. Ook het gemeentebestuur van
Bloemendaal heeft zich tot het uiterste verzet tegen de
plannen van de gemeente Haarlem.

lk heb nu het plan opgevat om voor het boek over het
Ramplaankwartier, dat in het kader van ,,Haarlem 

7S0,'
wordt uitgebracht, een stukje te schrijven over deze
(mogelijk) roerige periode in de geschiedenis van onze
wijk. ln de verschillende archieven heb ik voldoende
materiaal aangetrofÍen, maar al deze keurige brieven en
kranteartikelen vertellen mijn onvoldoende hoe de sfeer in
onze wijk in die dagen werkelijk was. Graag zou ik willen
weten oÍ deze kwestie de wijkbewoners destijds echt
bezig hield en wat voor protesten er verder nog geweest
zijn. Vandaar het volgende verzoek:
. Wie heeft er protesten (akties) tegen de annexatie in

de jaren twintig meegemaakt en kan mij daarover ver-
tellen?

. Wie heeft er nog materiaal uit de iaren twintig over
deze kwestie? Zo heb ik me laten vertellen dat er een
soort sticker-aktie is geweest; verder valt te denken
aan brieven, dagboeken, pamfletten, affiches van
bijeen komsten etc. etc.

. Wie heeft van zijn ouders/grootouders/burerVvrienden
of kennissen wel eens verhalen gehoord en kan mij
daarover vertellen?

. Wie kan mij iets vertellen over de daadwerkel'rjke over-
gang van de gemeente Bloemendaal naar de
gemeente Haarlem na 1 mei 1927? Wie heeft daar
nog materiaal over? Op tal van terreinen heeft de over-
gang gevolgen gehad, zoals de gemeentetijke
belastingen, de bedeling (armenzorg), de woning-
bouw, het onderwijs etc.etc. Hoe liep bijvoorbeeld de
postbezorging in de overgangsperiode? Heeft iemand
nog kaarten oÍ enveloppen in zijn bezit uit die periode
met de oude (verkeerde) adressering? Bleven de wijk-
bewoners zich Bloemendaler voelen of speelde dat
niet? Speelt het anno '1995 eigentijk nog?

Kortom: alle inÍormatie over de overgang van het gebied
van het huidige Ramplaankwartier van de gemeente Bloe-
mendaal naar de gemeente Haarlem in 1g2l is van harte
welkom! Bij voorbaat dank

Teun Schermerhorn
Croesenstraat 25, tel. 245071

*
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Er wordt hard gewerkt
Johan Galjaard, Janno van der Eem, Annelies Homburg
en lrv ElshoÍÍ zien "de klus" al meer en meer gestalte krij-
!en, en wekelijks worden er weer pagina,s toegevoegd
aan Het Boek over het Ramplaankwartier. Zo komen er
: a. hoofdstukken over:

Het landschap (ontstaansgeschiedenis van de bínnen-
duinrand)
De eerste bewoners (o.a. de Íamilies Ramp en
Rolland)

Landgoederen en buitenplaatsen
Tulpomania

Brouwers en blekers
Flora en Íauna

De annexatie (zie rechts!)
De burenhulp
Gebouwen in het kwartier: de Beatrixschool, de Blin-
kert, de N.H.kerk
lnterviews met (ex-) buurtbewoners
De winkel(ier)s

Deze lijst is natuurtijk niet voiledig en zat ongetwijfetd ook
nog welwijzigen in de komende weken.

Janno van de Eem
Zuider Tuindorplaan 23, tel. 2457 I g

Annelies Homburg
Hospeslaan 44, tel. 247250

,','ilt u ook een bijdrage teveren? Graag: (bijna) altes is
,.'elkom. wilt u eens praten over vroeger, de oorlogsda_
::n heeft u heel speciale herinneríngen aan een heel
sceciale tijd?
*:eft u markante foto's, bonnetjes, nota,s van (ver-
:,',enen) winkels? Heeft u het gevoel dat er nog iets
::angrijks ontbreekt? Laat het ons weten: immers, het
::al een boek worden voor én door de bewoners zelf.

7
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't Wapen van Kennemerland Rustiek gelegen

G ezellig oud-Hollandse sfeer

lJitstelwtde lceuken

Ook ztalaerhuur

Ramplaa n 125, Haarlem.
Te I e f oon nu lruner : 023 -240532

HAARLEM:
Gen. Croniéstraat 1 58 annex croissanlerle

Kritzrngerstr 37 ' lndischestr 95 ' Gen.Spoorlaan B

'loogerwoerostraal 45 annex crolssanteríe

Schouwlleslaan 47 annex crolssanlerre

Rollandslaan 33 ' lr,4arsstraal 
.1 ' Bakkerstraal 16

Z'1lweg 2d annex croissanlerie

ÍlIÏ IS HEI SYIIIBÍI(}I Utl(lB (IEROEGETIJÍ

GEZÍlTIll LEI(I(EB BBÍlÍlIl

SINDS 1918

Bentuookallidvandeclubvoorgezonde,emakeliikebroodetcrr?.Als 
u dicht in de buurt van €en van onze Oude Backershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken'

HEEMSTEDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant

SANTPOORT:
Bloemendaalsestraatweg 85

OVERVEEN:
rtf i"r*"bl".Uer - Bloemendaalseweg 247

Bakker Van der Vooren maakt van trage eters grage €tsís

De roeP aan tafel:

'Van der \boren, nog een cneetie'
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* Xscheid Joke Btansjaar

Hoewel velen van u (mondeling oÍ via de notulen van de
wijkraadsvergaderingen) het inmiddets al weten, willen wij
ook langs deze "officiële" weg bekend maken dat Joke
Blansjaar nu definitief afscheid heeft genomen. Bijna tien
laar geleden begon zij vol enthousrasme mee te draaien
in de wijkraad, en dat enthousiasme is er altijd gebleven:
ook toeri zij 4 jaar geleden het wijkraadswerk opzij zette
om zich te wijden aan het maken van de wijkkrant. Altijd
stond zij paraat en van haar kennis o.a. van het orga-
niseren van de wijkfeesten hebben wij dankbaar gebruik
gemaakt! Maar nu vindt Joke dat het tijd vracrdt weer eens
iets nieuws te gaan ondernemen en hoe jammer wij dit
allemaal ook vinden: haar keuze respecteren wij. Het
redaktiewerk wordt nu gedaan door en Annelies Homburg
en lrv Elshoff: versterking is dus hèel erg welkom!!!
Jokes afscheid is in besloten kring "gevierd", maar het
mag ook nog wel een keer zwart op wit: Derk, Nico, Rob,
John, lrv (en Marten, Johan, Jan, Annemarijke, Winnie,
Hans, Henk en aldie anderen) en Annelies zeggen:
Joke, bedankt!

Ram[oertj,ae
* Wi" heeft er een stenen koÍÍieÍilteryotje voor mij te
koop? V.van Wees, 023-245193

* t, nrw oÍ te koop gevraagd: garage of schuur.
023-248418

* Grrrurgd: Huishoudelijke hulp voor de ochten-
duren, een keer per week, in het Ramplaankwartier.
023-244218.

* rtar N qLANTSaEN / NIET DaEN g

De provincie Noord Holland heeft aan de gemeente Haar-
lem geen toestemming gegeven de bouwvergunning voor
een flat van 5 verdiepingen af te geven. Als belangrijkste
reden was vermeld: - de Art. 19 procedure is, voor een
groot project met zulke ingrijpende gevolgen voor de
ruimtelijke ordening ter plaatse, niet geschikt.

Niet gezegd is dat woningbouw op deze plaats niet
zou kunnen!

Alhoewel de gemeente officieet, bíj de reihtbank, in
beroep is gegaan tegen de beslissing van de provincíe, is
het nu duidelijk dat zij ook gaat proberen via een herzie-
ning van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen
alsnog te komen tot bouw van de flat in het plantsoen. Zij
wedt daarmee op twee paarden, in de verwachting dat er
in elk geval één over de eindstreep zal komen. Vooralsnog
gaan wij er van uit dat de gemeente de beroepesproce-
dure niet zal winnen. Zodat haar slechts de weg van de
bestemmingsplanherziening rest. We blijven echter
waakzaam. De situatie is nu als volgt:
. de wijkraad in de nieuwe samenstelling heeft zich,

gezien de ontwikkeiingen in 1994, uitgesproken vóór
het opheffen van de bouwbestemming voor dat deel
van het plantsoen dat grenst aan de Pieter Wantelaan
en daarmee vóór ondersteuning van het standpunt van
de Vereniging. We zijn daar blij mee, want we hebben
daardoor beslist meer kans te bereiken wat we willen;

. er is een inspraakronde over perspectieÍplannen
(door de gemeentelijke overheid voorgestane
ontwikkelingen);

. op de avond voor Haarlem Zuid-West op g februari is
de Vereniging aanwezig geweest (evenals een dele-
gatie van de wijkraad) om:

.. te vernemen hoe, naar de visie van de gemeente,
deze perspectiefplannen zich verhouden tot het
(ontwerp)bestemmingsplan, waar blijkens een
publicatie in het Haarlems Dagblad sprake van is,
voor dat deel van het Ramplaankwartier waar het
plantsoen in ligt en

.. om nogmaals haar standpunt onder de aandacht
van de aanwezige wijkwethouder (mevrouw van
Viegen) te brengen;

. wij hebben B&W verzocht ten behoeve van de Vere-
niging een plaats in het team te reserveren dat zich
gaat bezighouden met de ontwikkeling van het ont-
werp-bestemmingsplan voor het Ramplaankwartier,
zodat we kunnen bijdragen aan de opzet van het ont-
werybestemmingsplan en we niet achteraf ,,ten

strijde" hoeven te trekken tegen voor ons ongewenste
ontwikkelingen.

Ondersteun de werkzaamheden van onze Vereniging.
Word lid, donateur of sympathisant en bel: M. van
Elburg 023-243918.

Vereniging tot behoud karakter
Willem Dreesplantsoen e.o.
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Lood- en ztnkwerken
Dakbedekkrngen
Dakisolaties
Gas- en waterinstallaties
Centrale venruarming
R i ol err nqen i ontstopói noen
CompleÏe badkamer- ón
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c v. installatres,
gashaarden, boilers, BAKKER

droglrlcrlf -prríumerlc

gersers e d
Geen ,;rxrrrrlkosten

Vraaq vr lblrlvend ofÍerte

Loodgieters- en installataebedrijf
Noorder Turndorplaan 54 2015 HL Haarlem
TeleÍoon 023-242344 ' / werkplaats O23-325192

Bloemendrabeweg 301

tussen zijlweg en v h marinehospitaal

OVERVEEN

023 -27.74.00
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De ts[finkent

Braderie

Het is geen mop...maar zaterdag í april bent U van half
elÍ tot half drie welkom op onze grote jaarl'rjkse braderie.
Er is echt van alles te koop: meubels, antiek, kleding,
teveelom op te noemen. Uiteraard ook handwerken door
de eigen bewoners gemaakt! Natuurlijk is er een grote lo-
terij en het Rad van Avontuur met vele kansen.
Ook voor de kinderen zijn er aktiviteiten. Voor de inwen-
dige mens zijn er o.a. weer poÍfertjes te koop. Tot ziens op
zaterdag 1 aprill

Mevrouw C.J.L.M.van Gendt, directrice

Stichting Vrienden van
de Blinkert

Aktiviteiten van februari en maart

Woensdag 1 februari, 19.30 uur
V.A.T.Revue, Í 2,50

Donderdag 9 februari, '19.30 uur
lndePendent show, / 2,50

Maandag 13 februari, 20.00 uur
Kaarten NutssPaarbank

Dinsdag 7 maart,20.00 uur
Ensemble Musica, Í 2,50

Maandag 13 maart,20.00 uur,

Kaarten NutssPaarbank
Dinsdag 14 maart,20.00 uur

K.N.A.toneel, f 2,50
Dinsdag 28 maart

Modeshow

Zaterdag 1 april
Braderie

Hondenwachter

Beste wijkbewoners,

Graag zbu ik me even willen voorstellen. lk ben Frans
Teeuwen, en sinds 1 augustus 1994 ben ik in dienst bij de
gemeente Haarlem. Mijn functie binnen deze gemeente is
hondenwachter, voor de gemeente Haarlem een geheel
nieuwe functie. lk ben werkzaam bij de sector Natuur &
Milieu, aÍdeling reiniging.
lk hoop dat ik in deze nieuwe functie als hondenwachter
m'n draai zalvinden. Het zal niet altijd even eenvoudig zijn
want in deze paar weken dat ik hier ben, hoor ik veel te
veel negatieve geluiden. Mensen staan er skepties tegen-
over. lk hoor opmerkingen als "het lukt niet", "waaÍom
opruimen", en "mijn hond is het niet gewend om aan de
lijn te lopen". lk spreek mensen aan die met hun hond
onaangelijnd lopen of hun hond laten poepen zonder dit
op te ruimen. lk denk ook het meest te bereiken met
praten en de mensen te vertellen wat er i.v.m. het hon-
denbeleid is veranderd. Want natuurlijk is het niet eenvou-
dig. Ga maar na: de hond moet aan de lijn en de
hondepoep moet worden opgeruimd. Dit nieuwe beleid is
een hele verandering en ik begrijp echt wel, dat het niet
altijd even leuk is, zowel voor de honden als voor hun
baasje. Al die jaren was er niet zo'n strenge opruimplicht
en aanlijnplicht.
Maar mensen, waarom dan dit nieuwe beleid?
Het is gebleken dat - en niet alleen in Haarlem, maar in
heel Nederland hondepoep overlast veroorzaakt.
Hondepoep wordt niet voor niets ook wel de grootste
kleine ergernis genoemd van heel Nederland. Het ver-
oorzaakt irritatie, stank en kan ook ziektes overbrengen.
Met name kinderen kunnen in aanraking komen met
hondepoep en kunnen besmet raken met de hondespoel-
worm. Een infectie hiermee zou kunnen leiden tot griep-
achtige klachten, en zelfs in ernstige gevallen kan dit lei-
den tot hersenvlies- oÍ oog-ontsteking.
Ook moeten honden aan de lijn. Veel kinderen, maar ook
ouderen zijn bang voor loslopende honden. Ook voor het
verkeer en voor de hond zelf is het veiliger. Want ik heb
het zelf meerdere keren gezien dat honden zo de weg op
rennen.
Er zijn ook plaatsen aangewezen, in overleg met de
w'rjkraden, waar de hond kan/mag loslopen. Zo zrln er 70
losloopplaatsen door heel Haarlem aangewezen. Ook op
deze plaatsen moet net als overal in de stad de honde-
poep worden opgeruimd.
Als u met vragen of opmerkingen zit, ik zit dus bijde sec-
tor Natuur & Milieu bij de afdeling reiniging. Tussen 14.00
uur en 15.00 uur ben ik daar aanwezig, ook ben ik op
deze tijd telefonisch bereikbaar: 023-1 80120.

'FransTeeuwen
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TEXACO

Texaco SelÍservlce Statlon

w. G. PO]ZE
Maamseweg 2. 2015 GA Haadem
Tel. 023.2'14089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLEM BV
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Dahnn..........................,,... Haldtekenmg...,......

Dea bon kul u ir ctn envelop zondu psEtgei ztndm aan:

l

Ramplaan 24a

2015 GW Haarlem
TeleÍoon: O23 - 24 U 82

Wr1 hebben dagelrlks leuke aan
biedingen in bioemen,
bloeiende en groene planten

tr Wij maken dagelilks bloemstuk
yes en plantenbakken. Meestal
bezorgen wijgratis.

Wrl zijn gespecialiseerd rn

hydro en kantoorbeplanting
en doen het onderhoud
van tuin groenvooziening.

Tevens leggen wij de mooiste
tuinen aan o.a. met
sierbestrating en beplanling.

Wi,; hebben de allernieuwste
beslratingsmaterialen.

Wij geven gratis advies over
aanleg en onderhoud van
tuinen.

ARTIFLEUR, dat staat voor
klantvriendelijkheid en kreatieÍ

zaken doen.
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Aannemers van onderhoudslt'erk

HAARLEM 023-317644
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Gemeente Haarlem -+Ix

\{.Sector Natuur en Milieu

fval

ln de eerste week van 1995 is de nieuwe AÍvalwiizer
1995 huis-aan-huis verspreid in heel Haarlem. Evenals

de Atualwijzer 1994 staat alle nuttige informatie over
het aanbieden van afval op deze Afvalwijzer vermeld: de

weken van het ophalen van de GroenBak en de grijze
rolemmer, de lijst van huishoudelijk chemisch atual,

belangrijke telefoonnurnmers en adressen voor het in-

leveren van allerlei soorten afval en nog veel meer. De

Afvalwijzer is overzichtelijk vormgegs/en en gemakkelijk

op te hangen. Niet gekregen? Bel 023-180139.

Houd huishoudelijk chemisch afval apart

Er is een nieuw teken voor huishoudelijk chemisch afval.
Chemisch afual is zeer schadelijk voor het milieu. Daarom
is het heel belangrijk dat u dit afval gescheiden aanlevert.
Er is nu een nieuw teken waaraan u chemisch afval
gemakkelijk kunt herkennen. Dit teken staat op alle
huishoudelijke produkten die na gebruik bij het chemisch
atual horen. Als u dit teken ziet, dan wil dat zeggen: Dit
produkt hoort bij het huishoudelijk chemisch afval, houd
het apart. Lever het in bij de Chemokar oÍ bij het che-
misch-atualdepot van de afdeling Reiniging aan de
Oudeweg.

t4

Lege blikken en plastic verpakkingen zijn geen chemisch
afual en hoeÍt u dus niet in te leveren bijde Chemokar. De

belangrijkste spelregel is echter dat u de schadelijke stof-
Íen alleen mag aanbieden als de Chemokar bij de halte
siaat. Laat de stoffen dus niet onbeheerd achter bij de
hrlteplaats. Kinderen en dieren kunnen ermee gaan
spelen en dat is gevaarlilk.

Gebruik katoenen luiers in plaats van
wegwerpluiers

Jaarlijks verdwijnen in Haarlem 6,5 miljoen wegwerpluiers
in het huisvuil. Deze luiers worden na eenmalig gebruik
verbrand in de afualverbrandingsoven. Dit is slecht voor
het milieu en kost veel geld. Het gebruik van katoenen lui-
ers is een goed alternatief.

De katoenpremie

Als u opziet tegen het wassen en drogen van katoenen
luiers, kunt u ook een abonnement nemen bijeen luierwa-
scentrale. De gemeente verleent bij zo'n abonnement een
premie van 45,=. De premie is gelijk aan het bedrag dat
de gemeente anders zou moeten betalen voor de ver-
branding van wegwerpluiers.

Ook u kunt in aanmerking komen voor de katoenpremie.
Voor meer inÍormatie hierover kunt u contact opnemen
met de afdeling Reiniging van de gemeente Haarlem,
telefoon 023-180139.

D ri e-kl eu ren g I as ba kken

U heeÍt het misschien al kunnen zien. Ook bij ons in de
wijk is een aantal nieuwe glasbakken geplaatst waarin
glas op drie kleuren gescheiden kan worden. De bak
bevat drie openingen: één voor wit glas,één voor groen
glas en één voor bruin glas. Door het glas op kleur te
scheiden, heeft het meer toepassingsmogelijkheden bij
hergebruik.

_ ==\

Chemokar

De Chemokar komt, net als vorig jaar, in alle wijken vier
keer per jaar: twee keer op donderdag en twee keer op
zaterdaE. De tijden en ha teplaatsen van de Chemokar
zijnvooronze wijk,van 13 O0 - 13 30 op de hoek Ramp-
laan/Rollandslaan, op donderdag 23 maart, zaterdag '17

juni, donderdag 5 oktober, zaterdag '16 december.

Spelregels
De chauffeur van de Chemokar kan het chemisch afval
alleen meenemen, als u zich aan een aantal regels houdt.
Gooi restanten huishoudelijk chemisch atual nooit bij
elkaar en breng het altijd zoveel mogelijk in de originele
verpakking naar de Chemokar. Als dat nret kan, bied het
huishoudelijk chemisch afval dan altijd aan in goed geslo-
ten potten of flessen en vermeld altijd welke stof erin zit.
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NS Reisburo Haarlem:
Op elke vakantiewens een antwoord.

e)^7NS Reisburo. Daar boek je de hele wereld!

t Í

Toezichthouder
aangesteld in het
Stadsdeel Haarlem Zuid-West

De Stadsdeelorganisatie Haarlem Zuid-West heeft in

samenwerking met het Buro Veiligheid van de gemeente
Haarlem en de Gemeentelijke Banenpoel een toezich-
thouder in dienst vanaf 1 december j.l.
De toezichthouder, Said Ali Hersi, aÍkomstig uit Somalië
en 23 jaar oud, zal als toezichthouder een vooral signa'
lerende funktíe hebben. Hij bezoekt plekken in het stads-
deel waar overlast ervaren wordt door omwonenden of
waar vernielingen worden gepleegd. Op zijn fiets rijdt Said
dagelijks langs pleinen, parkjes, speeltuinen etc.
Said staat in nauw kontakt met de Taakgroep Dagel'rjks
Beheer die in het stadsdeel aktief is. ln die taakgroep
heeÍt ook het Basisteam van de politie een vertegenwoor'
diging.
ln de vomerperiode zal.said naast zijn werkzaamheden

op diverse plekken in het Stadsdeel vooral ingezet wor-

den als toezichthouder bij het zwembad de Houtvaart.

Misschien ten overvloede nog de mededeling dat de

werkzaamheden van Said vooral in de avonduren uit-
gevoerd worden.
Wij wensen onze nieuwe medewerker veel succes met

zijn werk!
Stadsdeelorganisatie
Haarlem Zuid-West

ÍoobgieterÉi-tnstalÍotiebeDrijf firma íoilrnon

Dok - Rioleringswcrk, [ood- en Zinkwerk, Sonitoir - CV Gos . Woler
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Tenruissen doe je 's wlnters

@IijWtJ=

Telefoon An 244210
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Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.30 - | 7.30 uur, zaterdag; 9.30 - 14.30 uur.

NS Reisburo Haarlem, Stationsplein I LTel. 023 - 3 I 73 I l.
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ONZE SPEELTUIN MOET BLIJVENI

o

o

o

oo

§

tl

\\

I §

\\
§

,'l

//t

aII
rl

I.lij worden dus
Familie:
ldres:

lid voor f35,-- per jaar per gezin

t-:tcode:

--plaats:
-.,=foon:

-- ,=l- kinderen:

-::uurlijk ook altijd donateur worden voor Í10,-- per

,,, ord donateur.

: GERDA DUITS VAN RAEPHORSTSTR 19 OF BIJ SPEELTUIN

CROESENSTRAAT.
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Oké, oké. lk gq wel noqr de VSB.

[)r ene kecr heb je geld o','t'r, dc anderc kcer heb je gcld nodig. Zo gaat dat nou eenmaal. Dc VSB Banli doet daar

nict mqcilijk over. Wij zoeken niet naar re,clenen om u een lening te u,cigeren, maar juist naar mogeliikheden om u die te geve'n.

VSB.BANK
Door kom ie verder mee.

Ramplaan 36, 2015 GX Haarlem, tel. [023) 241500

Wil zt)n Lid van de ÀMCO groeP! ! l
Àmco is met meer dan 230 vakzaken de grootste wi:keiketen van
Nederland. Àmco-zaken kopen gezamenliik in, dus nog voordeli-
ger. Wij bieden u hierdoor: nog scherpere pri;zen, nog grotere
sortering, nog meer service.

Gazelle
VOOR EEN DESKUNDIG AA}.]KOOP-ADVíES
EN loo?o sERVlcE' ROLLAXD
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
r REPARATIES
r ALLE MATEN BANDEN
o ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voor ollc soorten Philips glocilomPcn,
T.L.- buizen en elcktro-moteriool

A G DE HAAS RAÀ/PLAAN 46 TEL.24 05 53
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Voor beter beeld en'geluid..

LEIDSETAART 130 (achter de schouwöurgl HMRLEM TEL:0í13-323787


