
Mei 1999 JAARGANG 20, NUMMER 2

WIJKKRANT

RAA/I PLAAIV
KWAR

Foto: Martin Knegt Duinlust, 25 april 1999: vader en moeder kameel staan trots te pronken
met hun vijf dagen oude dochter, die nog enigszins onvast op hàar poot-
jes staat.
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Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

Voorzitter. : Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten

Frank v.d. Stuijt
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
P.R.: Gerard Rutte
Jongerenwerk Rie Buursink

Jacqueline Nuijens

Stichtin g Ramplaankwartier
VSB . Bank
Gironummer Bank

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
Grof vuil ophaaldienst:
Natuur en landschap:
Groenraadsman:
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
Publieksinformatie:
Reinigingsdienst:
Stadhuis:

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

544.2754
524.3288
524.8265
524.5221
524.8228
524.2365
524.2435
544.0127
544.0400
524.7123

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096

84.82.63.030
2459

527.0424
511.4777
511.4640
511 .4640

511 .3300
511.4730
s11 .3000

524.6333

Algemene telefoonnummers
Alarmnummer: 112
Belbus: 515.5303
Oppascentrale, Emmy Verbeek: 524.1734
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec 553.1611
Meld- en informatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 511.5070
Thuiszorg: 510.0200
Vereniging Willem Dreesplantsoen: 524.3998

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 27 mei en 24
junir aanvang: 20.30 uur

,fu

0
Kopij

De volgende wijkkrant verschijnt in het :

weekend van 10 juli. Kopij kunt u inleveren
llm 21juni op de adressen

Gilles Schoolmeesterlaan 28 en

Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
Onveilige circuits
'De bewoners zelÍ zijn de grootste bnelheidsovertreders
in hun eigen wijk en rijden er veelal roekeloos', schreeÍ
Veilig Verkeer Nederland naar aanleiding van een onder-
zoek naar onveilig verkeer in Nederland.
Hoe pak je dat aan? Wijkbewoners aanspreken op hun
rijgedrag? Kan. Jvlaar ook door de verkeerssituatie zo te
maken, dat hard en/of roekeloos rijden moeilijk wordt
gemaakt. Middel: een 30 km-gebied.

"Goedendag. Als wij van onze wijk een 30 km-zone willen
maken, wat moeten we dan doen?" "Ogenblikje, vraag ik
even na", antwoordt mij de telefoniste van het Dagelijks
Beheer. Dat is, kort door de bocht, een van de gemeente-
lijke circuits die de belangen van onze wijk (en een aantal
andere) behartigt. "Dan moet u aan kunnen tonen dat
daar draagvlak voor is in de wijK', roept ze me even later
toe. "Handtekeningen verzamelen, bijvoorbeeld?" vraag
ik haar. "lnderdaad", zegt ze.

Die exercitie hebben we inmiddels gehad. Op de vraag in
de vorige wijkkrant wie voor zo'n 30 km-zone voelde,
hebben 120 mensen gereageerd. OÍ dat voldoende
draagvlak is, weet ik niet.

''Handtekeningen? Nee joh, voor zoiets moet je een reÍe-
rendrm houden", vefielt mij later een buurtgenoot.
Al,.,orens mij in een reÍerendum te storten, bel ik het
ge mee r tÉi,r]s en vraag naar de aÍdeling Verkeer.
"Meneer, cenkt u nu echt dat wij ons verkeersbeleid
maken op bas s van handtekeningen oÍ een reÍerendum?
Dat zou toch al te gek zijn, vindt u niet? We kunnen niet
met ieders rndivlCuele wensen rekening houden", geeft
de ambtenaar m j te kennen. Hij gaat verder. "Er is een
lijst - en die is l'o tct pak 'm beet, 2003 - waarop aange-
geven welke wilken in aanmerking komen voor een der-
gelijke wijziging van de verkeerssituatie" U kunt zich op
die lijst laten zetten, Dan bent u over een jaar oÍ vier, vijf
aan de beurt". Enigsz ns perDlex vraag ik hern oÍ er ande-
re mogelijkheden ziln. 'Voor een 30 km-zone niet. Maar u
kunt wel aangeven waar Ce knelpunten zitten, dan kun-
nen we kijken oÍ we daar op een andere manier mee aan
de gang kunnen". Gelukkig denk ik, er zijn mogelijkhe-

den. Maar van die handtekeningen zit me niet lekker" Het
volgende circuit bellen: de politiek. De eerste pafiij die mij
te binnen schiet, is D66 - daaruan heeÍt tenslotte een
delegatie onze vergadering bezocht en te kennen gege-
ven altijd klaar te staan voor advies.
"Onzin. Met zoveel mogelijk handtekeningen sta je sterk.
Dan kun 1e laten zien dat het je ernst is en de noodzaak
hoog is", vertelt mevrouw D66 mij. "Doorgaan daarmee,
hoor, zoveel mogeiijk handtekeningen verzamelen", druk
ze mij nog op het hart. Het politieke circuit is duidelijk
anders dan het ambtelijke. Het geeft de op verkeersver-
andering gespitste burger in elk geval weer moed.

Levensgevaarlijk
DiezelÍde dag rijd ik op de Íiets op de Rollandslaan en wil
links aÍ slaan de Hospeslaan in" lk wacht tot de achter mij
rijdende bus voorbij is. Tot mijn schrik zie ik een paar
seconden later een auto met grote
snelheid op mij aÍ kcmen, op de linkerhelft van de
Rollandslaan. lk kruip met Íiets tussen twee geparkeerde
auto's in. De Golf Cabrio haalt een auto in die hem blijk-
baar te langzaam rijdt. lk kan niet nalaten een willekeuri'
ge middel vinger op te steken. Verongelijkt manoeuvreer
ik mijn Íiets alsnog de Hospeslaan in.

OÍ de wijk op korte termijn een 30 km zone wordt, is nog
maar de vraag. Een oud-wethouder wees mij erop dat
zo'n zone ook nadelen met zich meebrengt - onder ande-
re een behoorlijke teruggang in het aantal parkeerplaat-
sen. Dat is ook niet wenselijk. Maar dat er iets gedaan
moet worden, is duidelijk. En lieÍst op kode termijn. 'De
verkeersveiligheid op de Rollandslaan en de Ramplaan,
is zonder meer in het geding'. Om mij maar eens uit te
drukken zoals dat ongetwijÍeld gebruikelijk is in het amb-
telijk circuit. Het betekent dat de sÍtuatie er levensgevaar-
lijk is. De wijkraad blijft de ambtelijke circuits doorkruisen
voor de veiligheid van de wijk" En wellicht dat een ieder
in de wijk kan cjenken aan een variant op de slogan voor
het milieu: een veiliger wijk begint bij jezelÍ.

Baud Schoenmaeckers
Voarzitter Wijkraad
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U bent nu een joar gewend dot Donneé
het odres is voor ol uw bloemwerk.
Een gewoon bosje bloemen,
een mooi boeket voor een speciole gelegenheid,
en ook voor ol uw rouw en trouw bloemwerk.
Moqr we hebben meer te bieden:

Ramplaan 48, Haarlem,

prachtige zijden bloeme

Bloems

Op dit moment staat de wi

Nadat we di

besloten dit i

elke
(m.i.v
Voor

wellicht
Heeft

vertel het verder,
Bent u tevreden

workshop b
met zeer en

/roeaKooP Reisburo Van Limburg

Wij nemen de tijd voor IJ.
U kunt voor alle A.N.V.R./S.G.R.
reisorganisaties bij ons terecht.

Parkeergelegenheid gratis naast het pand

Openingstijden:

MA - VR 09.00 uur - 17.30 uur
ZNf 10.00 uur - 16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
B106mendaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'

Bloemendaal

Tel: 023-5252838

KeNNrs Mpr Gsvonr Voon WoxeN

BOSCH
& DUYN

Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen

Postbus 216, 2060AE Bloemendaal

Teleíoon 023 - 526 88 88, fax 023 - 526 80 00

lnlichtingen over verkoop en/of huur:

M A K E LAARS KA NTOO R
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Tennissen doe

Marcelisvaartpad. Bij de Waamseweg

langs de Westelijke Randweg
in Haarlem

I
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Telefiron 023 524 4210
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G ro n dwaterp roblematiek
Zo'n 60 personen hebben gereageerd op ons veaoek om
het enquèteÍormulier (extra editie wijkkrant april 1999) in

te vullen. Deze formulieren worden samen met de reeds
eerder ingeleverde formulieren toegezonden aan Adriaan
Verduijn van de gemeente Haarlem. De formulieren wor-
den meegenomen in het onderzoek dat door Wareco in
opdracht van de gemeente zal worden uitgevoerd naar
de oorzaken en gevolgen van de hoge grondwaterstand.
Naar verwachting is het onderzoek eind dit jaar aÍgerond.
Zodra de uitkomsten bekend zijn, zullen wij u nader inÍor-
meren.
Mocht u nog het Íormulier hebben, breng het dan snel
even langs bij een van de adressen die op het Íormulier
staan.

Tim Paas
Wijkraadslid

Nieuws van de BIi rt

ln de Blinkert zijn de komende maanden de volgende
activiteiten georganiseerd :

Vlak voor de grote vakantievlucht organiseert de speel-
tuinvereniging Overveen op zondag 18 iuli 1999 een
gezellig samenzijn voor de kinderen en hun ouders en/oÍ
verzorgers van 16.00 tot 20.00 uur.
Onder het genot van een "aangeklede" saté van de
barbecue en een drankie is dit ook een mooie gelegen-
heid om je medebuurtbewoners nader te leren kennen.
Voor de kinderen is er een kinderportie saté of knakworst
met limonade en natuurlijk het speelgenot van onze
speeltuin.
De kosten zijn f 12,50 per volwassene en Í 6§0 per
kind en het eerste drankje is gratis.
lndien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, ver-
zoeken wij u vóór 14 juni 1999 onderstaande bon in te
leveren bij:
Fam. G. Teunizen, Rollandslaan 29 (tel. 5241258\
Speeltuin Overveen, Croesenstraat 5'l (tel. 5246333)

Nieuws uit
de wiik

ÉHHHdeHffi
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Ja, wll komen naar de borrelhap van de speeltuin
Overyeen op zondag 18 juli 1999 van 16.00 tot 20.00 uur.

17 mei
25 mei
'1 juni
14 juni
29 juni

Cantabile 14.30 uur
Thelma Neleman, zang 20.00 uur
Zandvoorts mannenkoorl 9.30 uur
Verkoop Cluistra* 09.30 uur
M. Buys, zang/muziek 19.30 uur

Aantal volwassenen: .......... à Í 12,50

Aantal kinderen: .......... à í 6,50

Totaal betaald: f..........

Oproepje
Bankjes in de wijk
ln de wijkraadsvergadering van 29 apriljl. werd gemeld

dat er wellicht wat budget vrijgemaak kan worden voor
de plaatsing van bankjes in de wijk.
HeeÍt u een goede suggestie over de locatie waar deze
bankjes het beste tot hun recht kunnen komen?
Uw reacties zijn van harte welkom bijde
redactie.

. Bij de verkoop van de Íirma Cluistra op 14 juni zijn ook
de bewoners van het Ramplaankwartier van harte wel-
kom. Voor de mensen die niet bekend zijn met het assor-
timent van Cluistra: zij verkopen o.a. truien, vesten,
onderkleding en panty's.

Er is weer wat te doen in de
speeltuin!
Noteer in uw agenda!!

Speeltuin Overveen organiseert een zomer borrelhap k
','iffiii'
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Naam:

Adres:

Tel.nr.:



Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 soofien soep

- Super lasagne

- Bami- Nasi- Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 029 - 524 61 61

é$au

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

WIJNHANDEL

SEDERT 1987

Bloemendaalseweg 2G1

2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

,L
u,í Texaco Selfservice Station
TEXACO W.G. POTZE

Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you go,
go Texaco

,JW arrux:xa
Nagtzaamstraat 12 - tel: 5364902
v. Zeggelenplein 96 tel: 5360700
Engelenburg 78 - tel: 5364337
Ramplaan 52 - tel: 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraal
Ged. Herensingel 6 - tel: 5368441

service s kwaliteit

voor

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

2 keer per week
bij U in de straat

Graag tot ziens

.'ffi,
i::::

tel: 5318212
service s kwaliteit



BOUWEN IN HET PLANT.
SOEN / NIET DOEN!

Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en omgeving

Nog even!
De behandeling van het reeds vaak besproken bestem-
mingsplan voor het Rampiaankwartier komt dichterbij.
Het concept is voor vooroverleg aan de Wijkraad aange-
boden.
Helaas is het zo dat ondanks onze deelname bij het
opstellen van het conceptplan in 1995 we niet hebben
kunnen verhinderen dat de hoek Pieter Wantelaan en
Gilles Schoolmeesterlaan van het plantsoen als woonbe-
sternming op de kaart is gekomen. Het bestuur van de
Vereniging heeft tijdens de wijkraadsvergadering van 29
apriljl" andermaal aangegeven te willen vasthouden aan
het oorspronkelijke standpunt zoals dat is vastgelegd in

de statuten van de vereniging:

BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN!

Wij zijn niet alleen maar tegenl
Voor de goede orde willen wij hier nogmaals kwijt dat wij
niet per deÍinitie tegen woningbouw zijn. Dat hebben wij
in de aÍgelopen jaren meermaals aan de wethouder en
de ambtelijke instanties kenbaar gemaakt. Bijvoorbeeld
door mee te denken over alternatieve locaties binnen het-
zelfde deel van onze wijk. Door ons zo op te stellen
hoopten wij te bereiken dat het bewuste deeigebied van
het plantsoen ook Íormeel in een nieuw bestemmingsplan
kon worden aangewezen als openbaar groengebied. Een
wijk bestaat tenslotte niet alleen uit huizen. Er moet ook
ruimte zijn voor bijvoorbeeld verkeer, recreatie en groen-
voorzieningen. Dat heeft men ten stadhuize ook wel
bedacht; tenslotte wordt in het concept-bestemmingsplan
gemeld dat onze wijk relatieÍ weinig openbaar gebruiks-
groen kent. Men trekt er echter een andere conclusie uit
dan wij.

Wat er nu gaat gebeuren?
Het bestemmingsplan wordt midden mei ter visie gelegd.
Dat wordt te zijner tijd in de krant aangegeven. VanaÍ dat
moment kan elke burger zijn mening kenbaar maken
gedurende een periode van 6 weken. De Vereniging zal,
net als overigens de wijkraad, bezwaar aantekenen tegen
hel voornemen om genoemde hoek in het Willem
Dreesplantsoen op de kaart te zetten als bouwbestem-
ming. Onder het motto hoe meer brieven hoe duidelijker
onze boodschap, vragen wij de leden vaí de Vereniging
maar overigens ook alle andere wijkbewoners die dezelÍ-
de mening zijn toegedaan, eveneens een bezwaar in te
dienen.
Wat u kunt doen?
De bewoners van onze wijk die nog geen lid zijn, kunnen
dat alsnog worden. Voeg u bij de meer dan 120 leden,
donateurs en sympathisanten van het eerste uur.
De leden maar ook de niet-leden kunnen ons helpen
door, binrien 6 weken na de ter visielegging, een
bezwaarschriÍt in te dienen waarin ze duidelijk vermelden
dat ze de woonbestemming omgezet zouden willen zien
in de bestemming openbaar groen.

Hoe meer leden we hebben, hoe meer invloed we kun-
nen uitoefenen. Het is nog niet te laat!
Het is nog niet over; woningbouw - in het plantsoen ! - is
nog steeds niet van de kaart verdwenen. We hebben uw
steun nodig . Aarzel daarom niet en meld u nu aan als lid,

donateur oÍ sympathisant bij:
Martin Knegt, secretaris van de vereniging, tel. 524 39 98
of e-mail m.knegt@ hetnet.nl.

Wij rekenen op u!

Namens het bestuur,
Derk de Vries

BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN!

Vanat 3 meijl. heeft onze vereniging ook een eigen inter-
netad re s : WWW. p I antsoe n.zzn.co m !
U kunt daar:
De laatste nieuwtjes vinden
Uw reacties kenbaar maken
Een lidmaatschap aanvragen

lnbraakpreventie in het
Ramplaankwartier
Wel eens met inbraak te maken gehad? lk hoop van niet,
want de meeste mensen eruaren dit als een regelrechte
nachtmerrie! U kunt deze narigheid voorkomen door een
aantal inbraakwerende maatregelen te nemen. U hoeft
deze maatregelen niet zelf te bedenken, want hiervoor is
het p§ect "Veilig Wonen" opgezet. Vanaf begin april gaat
het preventieteam aan het werk in het Ramplaankwartier.
ledere bewoner krijgt persoonlijk een brieÍ uitgereih oÍ
heeft hem inmiddels ontvangen. ln deze brieÍ zit informa-
tie over ons werk en een antwoordkaaft om een aÍspraak
te maken voor een preventie-advies. U kunt ons ook
even bellen (023 - 5318613).

Voor de uitvoering van dit project zijn speciale peventie-
adviseurs opgeleid, die u met een gratis advies op weg
kunnen helpen. Deze mensen zijn opgeleid door de poli-
tie en specialisten uit het bedrijÍsleven met ervaring op
het gebied van inbraakpreventie. Hierdoor hebben ze
inzicht in de werkwijze van de gelegenheidsinbreker en
hoe u uw woning hiertegen kunt beveiligen.
Verder kennen ze dè markt van hang- en sluit-
werk. Met regelmaat is er bijscholing om de
kennis op peilte houden. Het preventieteam
wordt geleid door een drietal politieÍunctionaris-
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sen. De door de adviseurs gemaakte adviezen over de
beveiliging van woningen zijn strikt vertrouwelijk.

Wat doet de preventie-adviseur?
Na gemaakte afspraak wordt u bezocht door een preven_
tie-adviseur. Hij (of zij natuurlijk) komt altijd in uniÍorm en
kan zich legitimeren. De adviseur geeft u eerst een aan_
tal algemene tips om inbraak te voorkomen (organisatori-
sche maatregelen), zoals sleutelbeheer.
Daarna volgt een bouwkundig advies, dit is een deskun_
dig oordeel over het hang- en sluitwerk in uw woning en
hoe dit eventueel beter kan. Ook,,inbraakgevoelige plek_
ken" worden aangegeven. Dit preventie-aàvies duuri
ongeveer een uur. Bij het advies ontvangt u een inÍorma-
tiemap.

R.J. Hoogstraten
Preventie-adviseur

Wat te doen met het preventie-advies?
U kunt dit naast u neerleggen, maar dat zou zonde zijn.
U kunt er veel beter iets mee doen. U bent uiteraard niets
verplicht. Goedgekeurd hang- en sluitwerk is duur, dus u
hoeft niet alles direct aan te pakken. U kunt het bouwkun_
dig advies beter in gedeelten uitvoeren. Overigens ont_
vangt u van ons een lijst met vakhandelaren, die 15%

lortlng op aankoop van het benodigd materiaal geven.
AIs het bouwkundig advies in zijn geheel heeft uitge_
voerd, kunt u een herkeuring bij ons aanvragen om het
certiÍicaat "Veilige wonÍng,,te verkrijgen. Met dit certificaat

!y.nl, enige korting krijgen op uw inboedelvezekering.
Bij de meeste grotere maatschappijen kan dit. Voor hJur_
ders geldt dat de Haarlemse woningbouwverenigingen
De Vonk, Randstad, Veste, 't Sant en patrimonium-2ï"/o
van uw investering terugbetalen. lnÍormeer bij uw
woningbouwvereniging. De herkeuring en eventuele certi_
Íicaat zijn ook gratís.
Denk nu niel: "Bij mij komen ze niet, want er valt toch niet
te halen!'Het beseÍ dat onbekenden in uw huis hebben
rondgestruind is nog erger dan het verlies van de wegge_
nomen eigendommen. Wij weten dit uit ervaring, omdài
w9 ook na een gepleegde inbraak bij mensen preventie_
adviezen uitbrengen.

Dus laat deze kans niet aan u voorbij gaan; voorko-
men is beter dan genezen!!

Namens het inbraakpreventieteam regiopolitie
Kennemerland,

Bestemmingsplan
Ramplaankwartier
Begin april hebben Baud Schoenmaeckers en Tim paas
een gesprek gehad met twee ambtenaren van de gemeen_
te. Doel van de bespreking was voor de gemeente om van
de wijkraad te vernemen oÍ zijbezwaren hadden tegen
(onderdelen van) het ontwerpplan en zo ja waarom. ln de
laatste wijkraadsvergadering van 2g apriljl. hebben we uit_
voerig over dit pÍan gesproken. Uiteindelijk heeft de wijk_
raad op een vijftal onderdelen van het ontwerp_bestem_
mingsplan bezwaren en zal deze bezwaren aan de
gemeente kenbaar maken. Onze bezwaren nemen ze mee
in een nota naar het college van B&W die vervolgens onze
bezwaren wel,rniet cverneemt in het definitieve oÀtwerp_
bestemmingsplan Vervolgens zal dit pian ter visie *oiden
gelegd waarbij eer- reCer zienswijzen kan inbrengen. Een
informatie-avond o,ver het cestemmingsplan zal Àog plaats_
vinden. Hierover zt er ,/,, : u,teraard tijdig berichtÀn. De
datum voor deze ",.rnai e-av,cnd is op dii moment nog
niet bekend rnaai za .lJ ,,,::. ce zomervakantie plaaË_
vinden.

Wat waren o.z: -:t,.,:-9-
Vijf zaken trokke- -e: -a*e : -ze aa-la3.i

Í. Café-restaurant.zalenverhuur 't Wapen van
Kennemerland
Voor het caÍé-res:a-,a^: s ,,lerruiming tot een kleine hotel_
Íunctie (herbe.g, :r-:3e 1k
Op dit moment ondervindt de wijk in het atgemeen, maar
de Ramplaan en aangrenzende straten i onder,
veel overlast van Ce bezoekers in de

toenemen is de stelltge overtuiging van de ,

de mening van de gemeente valt het reuze
overlast. Dit zou blilken uit gemeentelijke pei
De wijkraad s tegen deze uitbreiding en wel
nen;
er is geen sprake van toegevoegde
deze uitbreiding;
extra structurele (parkeer- en geluids_)overlast;
visuele aantasting.

2. ArtiÍleur, Ramplaan

geluidsoverlast Dtt probieem wordt in het
plan niet opge cst Door het toestaan van
van deze horeca-gelegenheid zal de ove
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mmingsplan wordt ruimte geboden voor nieuwe
op dit binnenterrein. De maximale goothoogte
wordt gesteld op 6 meter, in aansl uiting op de

bebouwing. Daarnaast mag slechts 50% van
het Iak bebouwd worden
De in principe geen bezwaar tegen deze

iziging. Wel vindt de wijkraad de gekozen
md en vraagt de wijkraad zich af hoe de

ontsluiting van deze woningen zal plaatsvinden.

3. Peuterspeelzaal Overveen, Croesenstraat
Ter plaatse van de pe lwordt de gemengde
bestemming Maatschapj
huidige bestemming) en

(hieronder valt
nden opgenomen. Op

die wijze wordt naast gebruik dít terrein als peuter-
speelzaal ook ruimte r woningbouw, in geval

,ffi:
- i t-:'lr

, rli::::rn

. Kennemerland

in de toekomst geen oÍ
-rkt 

gebruik wordt gemaakt van



dit terrein voor maatschappelijke voorzieningen. ln aan_
sluiting op de omliggende bebouwing wordt een maxima_
le goothoogte van 6 meter toegestaan.
De wijkraad is tegen de gemengde bestemming. Naar de
mening van de wijkraad zal de behoefte aan peuterspeel_
zalen de komende jaren alleen maar toenemen. Ook de
opbouw van de wijk onderschrijft onze stelling. Bijna een
kwart van de bewoners in onze wijk is tussen de 0 en 19
jaar.

per slot voor u als bewoner van onze mooie wijk. Een
wijk die mooi moet blijven, nu maar ook over tb laar.
Wordt vervolgd.

ïm Paas
Wijkraadslid

lngezonden brieven
Foto voorpagina wiikkrant maart 99

4. Drive-in woningen en eengezinshuizen
ln de Haarlem (1992) worden, naast de
Beatrixschoo aan de Gilles

18-34, Jan de Mijterlaan 1-11, Z-gZ,
,2-16, Pieter Wantelaan 2-16, 1g-g1,Jan

Willem specifiek naar voren gehaald als
het Ramplaankwaftier. De strakke

aÍdekking en gevarieerde toe-
in dit project zijn kenmerkend
itectuur in de jaren'S0 (archi-

tectenbureau en Buma). Naar de mening van de
gemeente is afdekking en de variatie in bouw-
hoogte n een beschermingswaard ige
stedebouwkundige karakteristiek die in het bestemm ings-
plan vastgelegd wordt. Dat betekent dat op deze wonin-
gen geen dakopbouwen zijn toegestaan en handhaving
van de platte afdekking cp de hu
punt is.
De wijkraad legt zich hierbij neer.

idige hoogte uitgangs-

De wijkraad is tegen bebouwing
gedachte van de gemeente zal on
ter van dat stukje Ramplaan aan-
tasten. Daarnaast vraagt de wij aÍ voor wie de
woningen zijn bedoeld. De de won ingen
zullen óngetwijfetd dusdanig
kan worden dat gebouwd wordt
woningbehoefte. Naar de mening van de
de gemeente zichzelf tegen in het ontwe

5. Willem Dreesplantsoen
Daar waar de gemeente eerst een hoog Ílatgebouw
wenste te realiseren, en vervolgens bebouwing voor 35%
van een groot oppervlak wenste te realiseren, wordt nu
een kleiner gedeelte bestemd voor Maatschappelijke
Doeleinden in combinatie met Woondoeleinden. De goot_
hoogte bedraagt maximaal 9 meter en is daarmee góti.it<
aan de hoogte van de omliggende bebouwing. De
gemeente voert als reden voor deze woonbestemming

3"! d9 wens van de gemeente - gezien de grote woníng_
behoefte in Haarlem - ruimte te bieden voorLnige uitbrà_
ding van de woningvoorraad in de toekomst.

De heer Ton Mattaar uit de Denijs van Hullelaan kwam
met het antwoord op de vraag op de voorpagina van de
vorige wijkkrant'\uat deze deftige heren aan het doen
zijn". De Íoto staat in het boek Bazen en Knechten, bou_
wers van de Bollenstreek.

"Het is een drukte van jewelste op het bollenland, dat is
gelegen op de hoek Zandvoorterpad en Korte Zijlweg in
Overveen. De heren drommen samen rond een partf
hele beste hyacinten, waarvan de opbrengst bestemà is
voor de kerk. De hooÍdzakelijk katholieke-kwekers in dit
dorp maken er een gewoonte van om uit hun partijen bol_
len jaarlijks een kleine hoeveelheid te selecteren en die
dan te schenken aan de kerk. Als de bollen in bloei
staan, vindt er een veiling plaats, waarbij het gebruikelijk
is dat de heren Ílink tegen elkaar opbieden. pàr slot van
rekening is de opbrengst 'voor een goed doel..,'

Mevrouw Lida Vahl uit de Dickmansstraat stuurde tevens
een reactie op de Íoto.

"Hierbij kan ik u meer laten weten over wat er gaande is
op de Íoto van de voorpagina van het maart nummer
1999. Als dochter van een bloembollenkweker weet ik dat
het hier om een zogenaamde groene veiling gaat. Dat is
een veiling van te veld staand gewas, in dit geval zijn het
hyacinten. ln de bloembollenwereld is dit ooÉ in deze tijd
een manier van verkopen."

Ook de stichting "Ons Bloemendaal,,, Laan van Boreel
12 te Bloemendaal, reageerde op de Íoto van de voorpa-
gina. Men heeft de heer Wim post, die al veel publikaties
over Bloemendaal op zijn naam heeft staan, verzocht een
uitleg te geven.

"We zien een bollenland waarop een verkoop wordt
gehouden en waarvan de opbrengst ten goede komt aan
de Overveens R.K. Parochie. Dit bollenland werd de .ker_

kakker'genoemd en dateerde uit lg56 toen voor het
eerst daar een bollenveiling werd gehouden voor de
bouwkosten t.b.v. de nieuwe kerk aan de Korte Zijlweg.
Het initiatief kwam van de toenmalige pastoor
Schoonerbeek, dat het eerste laar ll. B.S0O,- **jW^opbracht. ;*.iW
Deze bollen, in hooÍdzaak hyacinten, waren tt#*n,
gratis ter beschikking gesteld door de '::4ít

plan. De gemeente stelt zelf dat binnen het
relatieÍ weinig openbaar gebruiksgroen
Straatbomen ontbreken, oÍ komen alleen maar
de hooÍdwegen. De enige
van Íormaat zijn het Willem
stroken langs enkele wegen.
wordt doodleuk hier

later

Dit zijn slechts enkele opmerkingen. Het is goed mogelijk
dat u het niet eens"bent met een of meerdere standpun-
ten van dè wijkraad of dat u een ander bezwaar hebt. ln
beide gevallen adviseren wij u ons dat te laten weten.
Dat kan binnenkort op de inÍormatie-avond. U kunt ook
altijd een van de bestuursleden aanschieten. Wij zijn er
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Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleri n gswe rkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Li, vt{l

Tel. 023 - 524 23 44
B.g.g. 06 - 52 82 45 38
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SCHII-DERWERKEN

Van Rae horststraat 34,2015 Jhl Haarlem - Tel. (023) 524 84 18
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Drogisterij - Partumerie

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 , 527.74.00

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARLE}'I BV

UNIE INKOOP COMBINATiE HAARLEM B.V.
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Fax 023 - 525 15 16

. Binnen- en buitenschilderwerk

. Behang- en wandafwerking
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Overveense bollenkwekers en werden ieder jaar op de
kerkakker geplant. ln april, als deze bloeiden, werden ze
ter plekke weer door de bollenboeren opgekocht. Zo
kwam de nieuwe kerk mede tot stand.
Overveen telde toen een Ílink aantal rijke bollenkwekers
en handelaars zoals de Íirma Bijvoet, Eldering, Roozen,
Van Velsen enz. Tot begin deze eeuw vond deze traditie
plaats.

P.S. de tekst bij de foto klopt niet helemaal. De Joodse
begraaÍplaats bevindt zich aan de Tetterodeweg; het
betroÍ een Openbare begraaÍplaats.

Van de heer Tweehuijsen ontvingen wij een telefoontje
over de voorplaat. Hij kon een aantalvan de zelÍde feiten
over de bollenveil ng veftellen als bovenstaande inzen-
ders.

Torentje achter witte villa op Ramptaan 84

Geachte hee' Van Kessel,
ln de wijkkrart as rk dat u wat wilde weten over het elec-
triciteitshu sje aan de Ramplaan.
Dit huisje n Ce electriciteitswereld genoemd "transforma-
tor statior' , s \,cor zover mij bekend nog in gebruik.
Enige jaren ge eCen. toen ik het eens bezocht, was dat
althans hei ge,,'a , De ouderdom schat ik op ca. 7S jaar.
Het is gebcl',\ I l3or de P.E.N., toenmalige leverancier
van electrc te: r ret Ramplaankwaftier. Aan weerszijden
van de deur :e,' nCen zich 2 geglazuurde tegels, voor-
stellende een .aa. rn een buldog. Deze symboliseren
respectieve 1< ,,,aakzaamheid en kracht en werden des-
tijds aan a ie s:a::'s van de P.E.N. aangebracht. Men
treft ze aan c:l' :e !enete provincie Noord-Holland, het
verzorgingsgeb e: ',,ar net bedrijÍ.
Zoals gezegi !e',,' :dt zich in het gebouw een transÍorma-
tor. De stroorr ,,^,::l: aangeleverd onder een spanning
van 10.000 l"l : e- - "et gebouw omgetransformeerd
naar 220 vc t. D : s zcals u bekend, de spanning waar-
onder de eiec:'I te: aar de woning wordt geleverd.
ln het verlede^ ,,,:'ter de stations veelal gebouwd in de
vorm van eei' :i'e-n- sle. zoals het onderhavige. ln de
provincie kan -e- ze n.g wel aantrefÍen. De torenvorm
komt voort u,t ce ,,,, ze v,an aanvoer van de hoogspan-
ning, 10.000 ,,,: :

Dit geschiedde cc','e-3rcnds, met draden afgespannen
op palen. Het t:re1-- sle a.h.w. de laatste paal in het
tracé, is dus Íerte .( een zwaar, groot uitgevoerde paal. ln
het gebouw is bc',,en le schakelaar voor de hoogspan-
ning aangebracrt Oc ce begane grond bevindt zich de
transformatcr e^ het verdeelrek voor de uitgaande 220
volts kabe s -aar i verse richtingen.
Langs een mLJi s een steile verticale ijzeren ladder aan-
gebracht voo' :e bereikbaarheid van de bovenverdieping.
Uit veiligheiosoc!punt, t,w, de lange ongemakkelijke

vluchtweg langs de ladder, is deze bouwwijze naderhand
verboden en werd het torenhuisje niet meer gebouwd.
Uw laatste vraag: waarom is het geplaatst midden in de
bebouwing? Het transpoft van electrische energie gaat
gepaard met onvermijdelijke verliezen. Hoe groter de
aÍstand, hoe meer verlies. Om dit zoveel mogelijk te
beperken worden de huisjes zo dicht mogelijk bij de afne-
mers c.q. de woningen geplaatst, dus korte verbindingen.

Hopende u naar genoegen te hebben ingelicht,
met vriendelijke groeten,

J. Rot, Rollandslaan 53
Oud-technisch hoofdambtenaar P. E. N.

De heer Van Kessel, die intussen zelf ook enige inÍorma-
tie over het torentje verzameld had, ontving ook een
reactie op zijn vragen van de heer Jaap Bakker, Hendrik
Roozenlaan 3, die al 75 jaar in deze wijk woonachtig is.
Hijwoonde met zijn ouders in het laatste huis van de
Ramplaan en heeÍt nog meegemaakt dat de Hervormde
Kerk naast hen werd gebouwd. De heer Bakker wist een
aantal zelÍde feiten als de heer Rot te melden over het
electriciteitstorentje.
Op onderstaande arysichtkaaft, die hij beschikbaar stelde,
zijn de electriciteitspalen, die naar het huisje leidden, nog
zíchtbaar.

Hier onder volgt een ingezonden brieÍ van mevrouw prins
(gedateerd op 22 dec.'98), die wij helaas te laat ontvin-
gen om aÍ te drukken in het vorige nummer.

Geachte wijkraad,
Als bewoonster van Verzorgingshuis "De Blinkert" wil ik u
heel hartelijk bedanken voor dat mooie bloemstukje. Dat
was een verrassing. Wij oudjes werden erg verwend. lk
lees altijd de wijkkrant. Al heb ik er dan niet gewoond, ik
heb wat voetstappen liggen op het koeiepaadje. Mijn
dochter en schoonzoon wonen in Aerdenhout, al bijna 42
jaar. Mijn schoonzoon is geboren op de Duinlustweg 42.
Zijn vader van 94 jaar woont er nog steeds. De grote tuin
met de dahlia's, u zeker bekend. Als ik de wijkkrant gele-
zen heb, neem ik hem mee voor mijn schoonzoon. Zo
blijft hij ook op de hoogte wat er al zo gebeurd.
lk wens de wijkraad heel veel succes en nogmaals
bedankt.
Mw. Prins, Rockaertshof 66, k. 104
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BELASIINGEN!
UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SPECIALE STARTERS TARI EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-

v.o.f. De
@

BEL 023 5241 .258
Rollandslaan 29, 2015 GB Haarlem

>>ELEKTROTECHNIEK<<

Leendert Meeszstraat 106

2015 iT Haarlem
Tel: 023-52450 14

Fax:023-524 50 14

Mobiel: 06-22807918

Licht- kracht- beveiligings- en

noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en

geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

o

C.STAPEL
oo

o

Corffure Exclusief

*

Stelt u prijs op

een persoonlijke

behandeling?

Laat uw haar dan

eens verzorgen in

damessalon

"Coiffure Exclusief".

Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken"
Mevr. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem

Telefoon 023 - 5247279

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra
TEXTIEL EN MODE

PIJNBOOMSTRAAT 98
àOL}IW HAARLEM

TeleÍoon: 013-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandh, Ringella-Robson,

Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert'

DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

0tï ts Htr sïitBo0t y00B oEBotcH,tJÍ
Gtz0r{0 LEtfl(tR 88000

.
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Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakeliike broodeters?
Als u dicht in de bu,urt van een van onze Oude Bakkershuyzen woont

Dan zit u helemaal gebakken"

Haarlem Heemstede
Gen. Cronjestraat 1s8.annex croissanterië Binnenweg 140, annex Konditorei Reslaurant
Kritzingerstraat 37
lndischestraat 95 Santpoort
Gen.Spoorlaan I Bloemëndaalsestraatweg 85
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouw$eslaan4T,annexcroissanterie Overveen
Ramplaan 36, annex croissanteÍie Nieuwe Djember - Bloemeídaalseweg2|7
Zitlweg 24, annex croissanterie

Bakker van de Vooren maaW van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetje!"

z
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Het volgende ingezonden stuk ontvingen wij van de heer
Jeroen ten Berge, Kunstschilder van Zigeunersproken.
En op een keer kwam ik in 't caÍé aan 't eind van de
Rampelaan. JuÍvrouw Van de Brink, van wie 't caÍé toen
was, vroeg mijoÍ ik'n uithangbord wilde maken, met het
Wapen van Kennemerland er op. Zo heette het caÍé toen.
Nu bleek dat de eerste GraaÍ van Kennemerland geen
wapen mocht voeren, omdat hij 'n bastaard was (zo ging
dat toen). Maar Jufurouw Van de Brink drong aan.
Ergens links van de Brouwersvaart moest 'n bollen-
schuur zijn waar in 'n dikke draagbalk dat wapen inge-
brand was. lk kon er niet achter komen en heb toen voor-
gesteld om een leeg wapen op te hangen (wit oÍ alleen 'n
rand?). Dat is er niet van gekomen. Misschien zou 't leuk
zijn orn de Graaf no. 1 van Kennemerland alsnog pos-
tuum van 'n wapensehild te voorzien. Bastaard oÍ niet,
dat is toch onzin? Misschien is 't oude wapen van
Haarlem wat? Dat is omdat er 'n boom op staat, nu 't
milieu in aandacht is, toch misschien wel beter dan 't hui-
dige dat de oorlog tegen de Turken herdenkt. Wat m'n
handschrift betreft verschuil ik me achter (nog vroeger in
de tijd) Karel de Grote, die alhoewel hij de Latijnse schoot
bezocht toch erbarmelijk schreef.

Hieronder vindt u tevens een koninginnedag 1999
impressie van Jeroen ten Berge:

tu\

Zij kunnen u helpen om van uw straat, voortuin oÍ gevel-
tuin een juweeltje te maken. U kunt hen met hun inÍorma-
tiemobielvanaÍ maart op diverse plekken in de stad
tegenkomen.

Data-oveaicht
30 mei Sluiting opgave tuinen voor Haarlems

Dagblad Open Tuindagen.
10 juli Feestelijke start Haarlems Dagblad Open

Tuindagen op de Grote Markt: 11.00 uur.
Negen Íietsroutes langs de groenste en
bloemrijkste plekjes in de stad.

18 juli SlotmaniÍestatie Haarlems Dagblad Open
Tuindagen van 10.00 tot 16.30 uur met grote
bloemenmarkt op de Grote Markt.

Gelezen in de regionale kran-

"Mooi Zo Goed Zo" houdt er mee op
Het project MooiZo Goed Zo van de Haarlemse
Vrijwilligerscentrale bestaat niet meer. Het Juliana
Welzijns Fonds heeft besloten geen geld meer te geven
aan het project waarbij bewoners werden geholpen hun
leeÍomgeving op te knappen. Dat komt omdat de
gemeente Haarlem niet mee wil betalen aan het project.
Mooi Zo Goed Zo ontstond in 1995. Het Juliana Welzijns
Fonds gaf toen aan'55 projecten in heel
Nederland geld om MooiZo Goed Zo op te
starten. Het Haarlemse project, dat werd
ondergebracht bij de Vrijwilligerscentrale, kreeg
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Breng kleur voor je deur, ook
in 1999!
Het voorjaar staat weer voor de deur. Tijd om na te gaan
denken over de bloemen en het groen in onze straat.
Binnenkort kunnen de eerste planten en bollen alweer
de grond in. De gemeente is volop bezig met de voorbe-
reidingen van de actie 'Breng kleur voor je deur'. Er
staan voor 1999 weer vele leuke activiteiten op het pro-
gramrna.

Ondersteunrno
U kunt bij acties waarin u samen met andere bewoners in
uw buurt oÍ straat iets aan het groen wilt doen, onder-
steuning krijgen van de gemeente. De Groenraadsman
staat samen met de rayon- en wijkcoördinatoren in de
startblokken om te bekijken oÍ de ideeën die u samen
met andere buurtbewoners heeft ook uitvoerbaar zijn en
in hoeverre de gemeente u daarin kan ondersteunen.

ten

\

Modelgeveltuinen
Voor het terrein van de Stadskweektuin kunt u vanaf
maan een aantal modelgeveltuinen bezichtigen. Deze tui-
nen geven u tips en ideeën voor de inrichting van uw
eigen geveltuin. De tuinen worden op dit moment klaar
gemaah voor het voorjaar. ln meí en juni zijn ze op hun
mooist.

Open Tuinweekend
Als klap op de vuurpijl organiseert de aÍdeling Natuur en
Landschap van 10 juli Um 18 juli de Haarlems Dagblad
Open Tuindagen in heel Haarlem. ïjdens dit weekend
kunt u op de Íiets de mooiste groene en bloemrijke wij-
ken, gevels, straten en balkons in Haarlem bekijken. U
kunt uw tuin ook opgeven voor nominatie: tel. 023 -
5114667. Voor de mooiste wijk, straat, gevel, voortuin en
balkon zijn aantrekkelijke prijzen te winnen.

Groenkalender
De groenkalender 1999 biedt u een compleet overzicht
van alle activiteiten van 'Breng kleur voor je deur', het
Natuur- en Milieucentrum Tér Kleef en de natuurorganisa-
ties die actief zijn in en rond Haarlem. U kunt deze kalen-
der gratis aÍhalen bij de volgende adressen in Haarlem:
Gemeentelijk lnÍocentrum van het stadhuis,
Grote Markt 2
Meld- en lnÍormatiepunten stedelijk beheer: Noord:
Kleverlaan 9, Schalkwijk: Venkelstraat gg, Oost:
Oudeweg 93, Centrum/Zuidwest:
Lange Begijnenstraat 1 1

\ \
\
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En dat voor màar / 25, U moet atteen het rjsi(o op de koop toenemen \
dàt aller g€woon qoed gaat Meer weten over de bouwgàrantie in het
algemeen en onze ttaat van dienst in het biizonder? Aarzel niet om even conta(t op te nemen.

Vertrouwen is goed, een bouuugaÍantie is zeker.

b{ van der Linden & Zn

o.a.: . Akai
. Aristona . BNS
. Bose. B en W
. Daewoo. Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe. MaranE
. Mission. Panasonic
. Philips. Pioneer
. Sharp. Sony
. Technics

Voor beter beeld eru geluid...

AUDt0-utDt0
SttcttttsI

EIGEN SERVICE WËRKPLAATS
Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787

. : § .:-
.='-''-=odír='*:" -'- -

le zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouwing brengt onzekerheden met zi<h mee. Gaat alles wel qoed? Wordt het bouw,
plan wel pre<ier volgens aÍspraak uitgevoerd? En wat gebeurt er al!
de (orre(te uitvoering een verschil van mening hebt? Neem 0""r.. 

' 'ï 

I L
seen risico, maar een àannemer die u de zekerheid vàn een bouw f,}(Oftirf,
sarantie kan bieden. Daàrmee wordt etke betoÍte een hàrde garantie. G A Jf A IU T

l,

Aannemers van restauratie-, ondeóouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat ,í, 201 1 LH Haartem, Tel A23 531 76 44.

toobgieter6-instaÍÍoriebebriif firrno Í;ofirnon

m
.L

Dok - Riolcringrwcrl«, lood- cn Zinkwcrk, Soniroir - Cy Gor - Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN l{aarlem Tet.O23 5243472/5Z5LOO3

bel voor meer informatie of vrilblijvende offerte.
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de afgelopen tijd jaarlijks 40.000 gulden om bewoners te
helpen bij het realiseren van hun wensen. ln de afgelo-
pen jaren werden in totaal zo'n twintig projecten uitge-
voerd in de Spaarnestad. Daaronder zaten bijvoorbeeld
een bijdrage aan een speelterreintje in het Nelson
Mandelapark en Íinanciële hulp voor een kleine speelge-
legenheid op het Deo-terrein aan de Maerten van
Heemskerckstraat.
Het Juliana Welzijns Fonds had de financiering voor
enkele jaren vastgelegd. Na die tijd wilde het Fonds ook
blijven betalen bij de voortgang van Mooi Zo Goed Zo,
maar het had daar de voorwaarde aan gesteld dat de
gemeente mee moest gaan betalen. ,,Dat wilde gemeente
Haarlem echter niet", veftelt T. de Mon van de
Vrijwilligerscentrale. "De gemeente zegt zelf genoeg te
doen aan projecten voor de leeÍomgeving."
Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat. ,,Wij

hebben ons eigen project Buitenkans. En ook met het
Dagelijks Beheer doen we er veel aan om de betrokken-
heid van bewoners bij hun eigen woonomgeving te ver-
groten. Daarom vinden we het niet nodig MooiZo Goed
Zo te Íinancieren." De Mon betreurt het besluit van de
gemeente. ln 38 van de 55 plaatsen waar de projecten in
1995 zijn gestart zijn de gemeente wel bereid om mee te
betalen aan voortzetting.

Bron: Haarlems Dagblad, april lggg

Opening Zwembad De
Houtvaart
Zwembad De Houtvaart opent op 15 meia.s. om 11.00
uur haar deuren weer voor het publiek.
Er zijn die dag allerlei spod- en spelactiviteiten, afhanke_
lijk v4n het weer.

Openingstiiden voor het publiek:
Maandag Um vrijdag: 12.00 - 18.00 uur
Zaterdag en zondag: i1.00 - 17.00 uur

Vanaf de zomeruakantie 26 juli '99:

Maandag Um vrijdag: 11.00 - 20.00 uur
Zaterdag en zondag: 11.00 - 17.00 uur

Openingstijden voor de Vrienden van De Houtvaart:
Maandag Vm vrijdag: 07.00 - 10.15 uur
Zaterdag: 09.00 - 10.30 uur naturistisch

zwemmen
Z:':ag, 09.00 - 0g.45 uur trimzwemmen en

- 10.30 uur vrij zwemmen

Voon,e'^,: l3 a:cnnementen van 3 Vm 14 mei in het:
Voorma ; 3a:"- s iBouwburo West), Leidseplein 49, tel.
5314185 r,1ar-:ar r. n- donderdag van 09.00 tot 17.00
UUT.

Zwembad De r: -:,, aa( P et Heinstraal 12,lel. 5242283.
Maandag Vm,,'..:ag ,ar '15 O0 tot .Íg.00 uuren op zater_
dag I meivan i1 ,ll i31 r 3 O0 uur.

Tarieven voorverkoop Vm 14 mei:
Abonnement* volwassenen: Í 11,75
Abonne_ment. jeugd Vm 15 jaar en 65+: / SS,35
leder 2e gezinslid 20% korting, ge 4}yo,4é 60"/o, Se
80% en 6e en volgende 100% (gratis). De gezinskorting
geldt alleen tijdens de voorverkoop.

ïarieven na 14 mei:
Abonnement* volwassenen:
Abonnement. jeugd Vm 1S jaar en 65+:
12 Badenkaart:
Los bad
Los bad 65+
Leskaart (geldig abonnement is vereist)

Í 89,20

f 69,20

/ 38,50
Í 3,95
/" 1,90

Í 62,50

* Voor elk abonnement is een pasÍoto nodig.

Zwemles in 3 maanden:
Hiervoor dient u zich aan te melden in het zwembad. Een
leskaart kost / 62,50. Daarnaast is een geldig abonne-
ment vereist.
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Onze zoon is nu 9 wéken oud en rond 1 mei
wil ik weer gaan werken.
Maria & Edwin Henkes, tel. 023 - S240S00.
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Rampertjes
Spelregels Rampertjes
U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de vol-
gende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
of Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraf f 5,-
(max. 5 regels) of f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.)
Niet commercièle mededelingen (oproepen, mededelin-
gen) zijn gratis.

tilu.lp.in de huishouding gevraagd
Wij zoeken een hulp in de huishouding voor 3 uur per
week oÍ 6 uur per 2 weken. Goede honorering (en evt.
reiskosten), werhijden in overleg. Wijzijn nieuw in de
buurt en hopen op uw reactie oÍ misschien weet u via via
iemand die ons wil helpen? Caroline Scheffer en Niels
Borregaard, Bloemveldlaan 63. Tel. 023 - 5442402.

Ruilmoeder gezocht!
Wij zoeken een ruilmoeder voor (om te beginnen) 2 mid-
dagen of 1 dag. Als je elk 1 dag voor elkaars kind zorgt
kun je de dure kinderopvang besparen.

r

Let op! De voorverkoop sluit op 14 mei.
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't Wapen van Kennemerland Rustieh gelegen

Gezellig oud-Hollandse sfeer

Uitstekende heuken

7 dagen, per weeh geopen d

Ooh zoaluerhuur

Ramplaan 725, Haarlem
teiefoon 023 5240532
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ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering: 50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel. 524 43 4l

adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR HAARLEM
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