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WIJKKRANT

RAII/I PLAAN
KWAR

Een foto uit de serie
ans i chtk a art en di e zij n
uitgegeven door de
stichting
Ramplaankwartier. De
tekst op de achterzijde
vermeldt:
"Ramplaanspad en het
landgoed Duinvliet,
gezien vanaf het brug-
getje over de
Marcelisyaart."
Overigens zijn de kaar-
ten nog steeds verkrijg-
baar bij Xander
(tennisspeciaalzaak

Ramplaan).

Foto: Kuno Grommers, Haarlem
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Wiikkrant
Ramplaankwartier

september í 999

Jaargang 20 . Nummer 4

Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra
Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk

Wijkraad

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096

84.82.63.030
2459

112
515.5303
524.1734
s53.1 61 1

511.5070
510.0200
524.3998

527.0424
511.4777
511.4640
511.4640

511.3300
511.4730
511.3000

524.6333

Postbus 6158
2001 HD Haarlem

544.2754
524.3288
524.8265
524.5221
524.8228
524.2365
524.243s
544.0127
544.0400
524.7123

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

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:
Belbus:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec
Meld-' en informatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk)
Thuiszorg:
Vereniging Willem Dreesplantsoen:

Gemeente Haarlem
Gemeentewerken:
GroÍ vuil ophaaldienst:
lrlatuur en landschap:
Groenraadsman:
woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur
PublieksinÍormatie:
Reínigingsdienst:
Stadhuis:

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

0
Kopii

De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 30 oktober . Kopij kunt u inle-

veren Vm 12 oktober op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en

Bloemveldlaan 43.

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 30 septem-
ber, aanvang: 20.30 uur
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Voon uw DRooMHUts
STAAN WIJ GRAAG

EEN UURTJE EERDER OP!

Von Regteren

m
MAKELAAR§ O.G.

"omdot u niet elke dog een huis koopt"
Wogenileg 108. 20l2 NJ Foorrem,

'el 023 5329159 lor 023551241 5, F.moil reqre.er@wirel^ub nl



Nieuws van

de wijkraad
Grenzen
-et blijft toch een geweldig Íenomeen, die vakantie. Je
-=ot het over drie, voor sommigen vier weken, maar het
.^l een enorme tijdsklooÍ tussen de laatste werkdag voor

=- de eerste na die periode. Zo ervaar ik het tenminste.
J : jaar helemaal. Grote delen van het land hielden het
:.gln juli al voor gezien terwijl wij pas in september weer
.:r de slag gingen - uitgaande van de schoolvakantie.
-. aas is het vakantiegevoel (geen haast, rustig aan, is
-=: vandaag niet, dan morgen) na een oÍ twee dagen
.':,erd, weer ver te zoeken. Meer vakantie nemen dan

--en ik luierend in die 'tijdsklooÍ'verbleeÍ - wijntje, brood-
= raasje - belde iemand over de slechte staat van de
::-rep op verschillende plekken in de wijk. "Veel mensen
-:en met een rollator, en dan is het echt gevaarlijk,,. Zij
-:emde met name de Lambrecht van Dalelaan. Ook over
r: stoep hangende planten, struiken en takken leidt tot
..- er ergernis, evenals parkeren op de stoep. Wat betreÍt
:- s echte stoepen gloort er enige hoop: op 21 septem-
-=' vrndt de jaarlijkse schouw plaats. Dan worden alie
- -punten uit de wijk opgenomen in het grote 'plan van
..:pak' van het stadsdeel - om uiteindelijk te worden
',rgepakt. Dus-bcCft u klachten die te maken hebben

staat van oÍ straat. oeef voor de
= - s:e september door aan een van de wijkraadsleden.
.', a: betreÍt overhangend looÍ is het een kwestie van de
: - - aar pakken. Of aanbellen en vriendelijk verzoeken oÍ
-. e genaar zijn flora wil knippen. Grote kans dat het eraf
,1al

-r-(eren op de stoep zalvelen een doorn in het oog blij-
,=^ Er zijn nu eenmaal (te) veel auto's en er is beperkte
:a'Éieerruimte. Maar ik ben het ermee eens: auto's moe_'= n et op de stoep staan. Met een kinderwagen kun je
=- a vaak niet eens meer langs. Overigens kunnen op de
::'aat geparkeerde auto's (dus niet voor de helÍt op de
. ::o) een veiligheidsbevorderende Íunctie hebben: ze.:-'iien nardrijders enigszins aÍ" Niet vergeten de spie-
-: - ie klappen.

*- 
slct nog een stukje terug in de tijd. lk wil kort stilstaan

: :e aatste Ramplaankwar-tiervergadering op donder-
-=;22 juli en een stuk in de vorige wijkkrant. Niet in
r-:a , maar in grote lijnen, om te proberen duidelijk te
^':-ien waar wij als Wijkraad nu eigenlijk voor staan waar-:: t!irwen betreÍt. (De perikelen rond de Willem
I -- s aan wil ik hier buiten laten).

Bijeen aantal medebewoners bestaat het idee dat de
Wijkraad voorstander is van ongebreidelde bouw in onze
buurt. Laat ik u direct geruststellen: deze wijkraad wil, net
zoals de vorige wijkraad, de buurt groen houden en de
leden ziin geen voorstander van 'bouw maar raak'. Wat
niet wil zeggen dat alles dan stil staat. Want soms is het
wenselijk oÍ noodzakelijk om een bepaald standpunt bij te
stellen. Niet omdat dat nou zo nodig moet, maar omdat
we als wijkraad rekening willen houden met ontwikkelin-
gen waar ook het Ramplaankwartíer mee te maken heeft.
Concreet: de wens van veel mensen om groen te wonen,
maar ruimer dan mogelijk is in de woningen die gebouwd
zijn conÍorm standaardeívan voor en vlak na de oorlog.
Woningen dus zoals in onze wijk staan. Weinig mensen
willen deze wijk uit, ríaar willen wel zoveel mogelijk uit
hun huis halen. Door uit te bouwen, dakkapellen te plaat-
sen, aanbouwen te zetten. Daar is veel behoefte aan.
Dat blukt wel uit de grote hoeveelheid bouwaanvragen
die ons bereikt via de gemeente (voor alle duidelijkheid:
de Wijkraad wordt gevraagd over elke bouwaanvraag
advies te geven aan de gemeente). Soms leidt dat tot
onvrede bij omwonenden (die dan bezwaar kunnen
maken bij de gemeente, en niet bijde wijkraad. Want die
beslist er niet over). Maar meestal is er geen probleem.
En of het gebouwde mooi is of niet, dat is een kwestie
van smaak. De 'kamelenruggen'in een aantal straten
vind ik persoonlijk lelij(! maar ik begrijp heet goed dat ze
er zijn.

Op naar de herfstvakantie!

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad

rnet de sl

)

lk denk dat bouwen niet per definitie tot verbetering hoeft
te leiden voor het totaalbeeld, en zeker niet het algemeen
belang dient (wat dat ook precies moge zijn). Maar bou-
wen biedt de individuele bewoner wel de mogelijkheid
zijnlhaar huis naar wens aan te passen. Daar zal altijd
een spanningsveld zijn: wat de een als (persoonlijke)
vooruitgang ziet, ervaart de ander als een achteruitgang
(van zijn situatie oÍ het totaalbeeld). Overigens betekent
dit aanpassen niet dat er lukraak kan worden uitgebreid.
Dit gebeurt binnen acceptabele grenzen. De wijkraad
houdt de vinger aan de pols door in elk geval alle teke-
ningen van bouwaanvragen in te zien, maar de gemeente
beslist wat die grenzen zijn.
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Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk

/roeaKoop Reisburo Van Limburg

Wii nemen de tijd voor LJ.

U kunt voor alle A.N.V.R../S.G.R.
reisorganisaties b'ij ons terecht.

Parkeergelegenheid gratis naast het pand.

Openingstijden:
MA - VR 09.00 uur - 17.30 uur
Z.N 10.00 uur - 16.00 uur

Toerkoop Reisburo Van Limburg
Bloemetldaalseweg 139
'HoÍstede Sparrenheuvel'

Bloemendaal

ïel: 023-5252838
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Telefoon 023 524 4210

jets uintercissen doe

-

in Haarlem

Bloemendaalseweg 341 , 205 I GH Overveen

Postbus 216, 2060AE Bloemendaal

Telefoon 023 - 526 88 88, Íax 023 - 526 80 00



Nieuws uit
de wiik

BOUWEN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN

U heeÍt het vast al gelezen op een van de voorgaande
pagina's.
De data van behandeling en van de start van de
inspraakprocedure voor het nieuwe bestemmingsplan zijn
nu bekend"

Op 2 september 's avonds om 19.30 vindt de behande_
Iing van het concept bestemmingsplan door de commis_
sie Stedelijke Ontwikketing plaats in het gemeentehuis.
De vereniging zalop deze avond van de gelegenheid
gebruik maken om haar standpunt onder woorden te
brengen. Zulke vergaderingen zijn openbaar. Wij stellen
het op prijs als zoveel mogelijk leden deze vergadering
komen bijwonen om ons verhaalte ondersteunen.

Vanaf 16 september ligt het plan ter visie gedurende 4
weken, Dit is ook de periode in welke de vereniging, en
hopelijk met haar zoveel mogelijk leden, donateurq sym_
pathisanten en "ongebonden,, wijkbewoners een bezwaar
(") indienen - waarin ze duidelijk vermelden dat ze de
"woonbestemming" omgezet zouden willen zien in de
bestemming "openbaar groen,'- tegen het voornemen om
een bouwbestemming op te nemen in het Willem
Dreèsplantsoen.

En - we kunnen uw steun nog steeds gebruiken - u kur:t
zich aanmelden als lid, donateur oÍ sympathisant blj:
Madin Knegt telefoon 524 89 98 of
E-mail: plantsoen @ mai14u. nl

Wilt u eerst nog wat meer informatie, dan kunt u dat vin_
den in de voorgaande wijkkranten, op onze site op inter-
net.- www. plantsoen.zzn.com - of bij ons secretariaat.

Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen
en omgeving

Wat u kunt doen?
Natuurlijk een bezwaarschrift indienen!!

Namens het bestuur,
Derk de Vries

BOUWËN IN HET PLANTSOEN / NIET DOEN

Namens de aÍzenders,
C.J. Henskes

Om u daarin behulpzaam te zijn ontvangen onze leden
maar ook de andere wijkbewoners bijdeze wijkkrant een
voorbeeld bezwaarschriÍt . Dat kunt u invullen en opstu_
ren aan het daarin genoemde adres of aÍgeven bij ons
secretariaat (gaarne inleveren vóór I ohober; dan kun-
nen wij zorgen voor bezorging vóór 14 oktober).
Natuurlijk kunt u de brief ook slechts als voorbeeld
gebruiken.

Op 29 september wordt in aanwezigheid van wethouder
Haverkort een informatieavond gehouden in de Blinkert.
Ook daar kunt u allen uw mening kenbaar maken.

Wat wij dan welwillen, vragen mogelíjk de nieuwkomers
in deze wijk zich aÍ!
Wij streven ernaar het bewuste deelgebied van het plant_
soen Íormeel in een nieuw bestemmingsplan op te
nemen als openbaar groengebied. Een wijk is tenslotte
niet alleen iets van huizen. Er dient ook rekening gehou_
den te worden met bijvoorbeeld verkeer, speel/recreatie_
en g roenvoorzieningen.

lngezonden brief
Tijdens de commissievergaderír:g op p septernber van
Stede I ij ke Ontwikkel i n g rnaakte voorzitte r Have rko r-t

bekend dat alle bezwaarbrieven tegen de opbouw in de
Willem Buyslaan meegenomen zullen worden naar de
inspraakronde en dus niet opriieuw ingediend hoerren
worden.

Op het totaal van g7 uitgezette brieven zijn er Z1 ingele-
verd als tegenstem tegen de voorgenomen toestemming
om opbouw in de Willern Buyslaan toe te staan. Dit heïe-
kent dat zelÍs in deze vakantieBeriode reeds ruim 7B%
van de direct omwonenden geen aantasting wenst in het
aanzicht van onze woonwijk.

Een ieder die nog niet in de gelegenheid was zijn
bezwaarbrieÍ in te zenden kan deze alsnog bij de Gilles
Schoolmeesterlaan 12 inleveren waarna wij voor door-
zending zullen zorgdragen.

Vooral op de inÍormatieavond van 2g september
gelegenheid uw bezwaren nogmaals kenbaar te
Inmiddels hartelijk dank voor de reeds 7í ontvan
bezwaarbrieven.

krijgt u
maken,
gen
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Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:

- Diverse stamppotten

- Kant en klaar maaltijdschotels

- 5 soorten soep

- Super lasagne

- Bami - Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 023 - 524 61 61

é'í,au

Ramplaan 40

Haarlem 4

te!. (023) s24 79 93

WIJNHANDEL

SEDERT 1987

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overueen
Telefoon 023 525 22 90

anr e.r{AxIA
Nagtzaamstraat 12 - tel:

v. Zeggelenplein 96 - tel:

Engelenburg 78 - tel:

Ramplaan 52 - tel:

Wi nkelcentrum Amsterdamstraat

Ged.Herensingel 6 - tel:

s364902

5360700

5364337

5241 063

5368441

service u kwaliteit

DIK KOSTER
Uw winkel aan huis

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

2keer per week
btj U in de sfraat

Graag tot ziens

Texaco Selfservice Station

W.G. POTZÉ
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
Tel. 023 - 5244089

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND

HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you Bo,
go Texaco

,Lu,
TEXACO

:ll t+
"-i:i O
-'ru,j,

tel:5378212
service s kwaliteit



Het nieuwe bestemmingsplan
Ramplaankwartier komt er
aan...

I

de wijkraadsvergaderingen is al de nodige aandacht
besteed aan het ontwerp-bestemmingsplan. En aan de
wijzigingen, waarbij de bebouwingsmogelijkheid van het
Willem Dreesplantsoen de meeste stof heeÍt doen
opwaaien. Maar de belangen zijn dan ook groot voor
onze wijk. Dus noteer de onderstaande data meteen in
uw agenda en kom naar de inÍormatie-avond.

Op 2 september a.s. zal het ontwerp-bestem-
mingsplan besproken worden in de betreffende
raadscommissie.

2. Op 16 september a.s. wordt onder meer in huis-
aan-huisbladen aangekondigd dat het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage ligt. VanaÍ deze
datum heeÍt een ieder gedurende vier weken de
mogelijkheid zienswijzen in te dienen tegen het
ontwerp. Tevens wordt een inÍormatie-avond
aangekondigd.

3. Op 29 september a.s. vindt de informatie-avond
plaats in verzorgingstehuis "De Blinkert", aan-
vang 20.00 uur. Wethouder J. Haverkort zal
aanwezig zijn en een toelichting geven op het
ontwerp. Op de avond liggen formulieren klaar
om uw zienswijzen te vermelden.

Het begint er nu toch echt op te lijken dat een op onder-
delen aangepast bestemmingsplan binnen redelijke tijd
een Íeit zal zijn. Dat betekent dat met enkele weken de
inspraak begint. Inspraak voor een ieder om het gemeen-
tebestuur op een bepaald onderdeeltoch te overtuigen
van uw Gelijk. ln de vorige edities van de wijkkrant en in

Bericht van uw waterleiding-
bedrijf
Verhuizing PWN-kantoren Huizen en Velserbroek; één
regiokantoor in HooÍddorp vanaÍ 30 augustus 199g.

Het nieuwe adres wordt

De aÍdeling Klantenseryice is op werkdagen tussen 09.00
en 17.00 uur bereikbaar op 09.00 - 2020040.
Voor storingen in de waterlevering kunt u 24 uur per dag
gratis bellen met 0800 - 0232855.

1
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NV waterleidingbedrijf noord-holland*")
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N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Hoiland
Klantenservice en Distributie, regio Zuid
Boslaan 25
2132 RJ HOOFDDORP
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Al vroeg in de ochtend van zaterdag de 4e september
bleek dat het die dag wel eens mooi kon worden. Heel
mooizelfs.
De organisatoren van het straatfeest voor de bewoners
van Noorder Tuindorpslaan en Schoonoordlaan slaakten
toen aleen zuóht van verlichting. Daar waar ze al enkele
weken van gedroomd hadden, zou best eens werkelijk-
heid kunnen worden. Dat straatÍeest waar alle bewoners
aan konden meedoen, dat stond nu echt te gebeuren.
Het idee om zo'n Íeest te organiseren was ingegeven
door het gevoel dat er de laatste jaren nogal wat was
veranderd in de beide straten. Veel nieuwe gezichten,
een toevloed aan kinderen, en verwarring bij de oudere
bewoners omdat zij hun eigenste straatje een beetje
waren kwijtgeraakt. Zo langzamerhand begon je elkaar
wel wat te groeten (als het gezicht je aanstond), maar tot
een echt gesprek kwam het maar niet. Je herkende op
den duur die nieuwe gezichten wel, maar ze hadden
geen naam, laat staan een verhaal. De oudere bewoners
waren nieuwsgierig naar het verse bloed, en de nieuwe
bewoners wilden wel eens weten met wat voor holbewo-
ners zij zich in een straat hadden gestort. Er moest voor
zo'n probleem toch een oplossing te vinden zijn.

Dan is er toch geen beter middel als een Íeest, om oud
en nieuw op één hoop te gooien en te ontdekken dat wij
allemaal mensen zijn. Van diverse pluimage weliswaar,
maar toch....

HalÍ juni zat er een enthousiaste groep mensen bijeen
om die schitterende gedachte verder uit te werken. Vele
handen maakten licht werk, en van het één kwam het
ander.
Zo kwam het dat die ochtend van die vierde september
de Noorder Tuindorpslaan eruit zag alsof het in de vijfti-
ger jaren was blijven steken. Geen auto te bekennen en
een welhaast serene rust. Hier en daar ging er al een
vlag uit, er werden tuinen versierd en enkele kinderen
hadden de inhoud van hun speelgoedkast al ver voor de
aÍgesproken tijd op een kleedje uitgestald, want je kon
immers niet vroeg genoeg beginnen met geld verdienen.
Vooral de heel oude bewoners viel het op dat ze sinds de
bevrijdingsÍeesten van vlak na de oorlog niet meer zo'n
sÍeer hadden meegemaakt.
Een gevoel van stille saamhorigheid ontstond bij de
buuftgenoten om het die dag er het beste van te maken.
Na twaalven kwam het Íeest wat aarzelend op gang.
Stickers werden uitgedeeld zodat iedereen met naam en
huisnummer herkenbaar werd. Er werden al wat con-
sumptiebonnen verkocht, om er voor te zorgen dat die
drie geschorte heren achter de tap die dag ook wat te
doen kregen. En voorzichtig werd er wat afgetast, Íiguur-
lijk gesproken dan, in afwachting van de dingen die er
stonden te gebeuren.
Het eigenlijke feest kwam pas goed op gang toen rond
de klok van twee een spelletjesgala startte. De jongsten
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uit de beide straten stortten zich in een echt zeer proÍes-
sioneel geleid evenement. ln groepen van vier werd er
o.a. met glazen water heen en weer gedraaÍd, met een
touwtje gesprongen, en stevig spijkergepoept. Er was
enige teleurstelling dat er uiteindelijk niet één echte win-
naar was. Maar de zakken snoep maaken veel goed.
Allengs werd het drukker in de straat. Een enkeling had
zich al Ílink wat moed ingedronken en was zo maar op
een buurman aÍgestapt!! De eerste uitwisselingen van
gedachten vonden plaats, en zo werd het al maar aange-
namer. Zelfs de grootste scepticus moest toegeven dat
zo'n straatÍeest een eigen dynamiek heeÍt, en (aÍgezien
van een zekere overlast) alleen maar meerwaarde heeÍt.
lnmiddels werd er druk gefotograÍeerd. Huis aan huis,
buur na buur. De bedoeling was iedereen voor zijn huis-
deur op de kiek te zetten. En als iedereen nu en verhaal-
tje schrijÍt onder zijn portret, dan kan er voor worden
gezorgd dat alle kiekjes en verhalen te boek kunnen
worden gesteld. Misschien houden we daar een Íijn win-
terboek aan over, aan dat smoelenboek!
Het uur van de barbecue naderde. Een enorm lange tafel
had een plaatsje gekregen midden op de Noorder
Tuindorpslaan.
De tafel, die toch wel plaats bood aan een honderd men_
sen, was versierd met kleine zonnebloemen, een waarlijk
Íeestelijk gezicht.
Toen tegen halÍ zes de barbecue al voldoende op tempe-
ratuur was, en het eten kon worden opgediend, mochten
de kinderen als eersten plaats nemen. patat en worstjes,
een mooier avondmaal kan je je als kind toch niet wen-
sen!
Later kon de avondmaaltijdstafel worden bevolkt door de
ouderen onder ons. Zij kregen een wat gevarieerder
menu voorgeschoteld. Veel vlees en voor de liefhebber
een visje. Het uÍtserveren van de maaltijden geschiedde
door een op een wel heel speciale manier geselecteerde

bediening. Die selectie was zo georganiseerd dat het
bijna leek alsof het ter plekke was verzonnen. En ook dat
raffinement in de organisatie verhoogde de Íeestvreugde
aanzienlijk. Trouwens, het hele feest ademde een sÍeer
van spontaniteit tenrijl we toch zeker weten dat er een
hoop voorwerk was geleverd.
Tijdens het eten werden onder het toeziend oog van de
bijkans honderd buurtbewoners de gezusters Van der
Klugt in het zonnetje gezet. Hen werd een bloemetje
overhandigd omdat iedereen het toch wel heel bijzonder
vond dat deze beide dames al bijna tachtig jaar samen in
hetzelfde huis en in dezelfde Noorder Tuindórpslaan heb-
ben gewoond. Zij hebben toch wel velen zien komen, en
.....gaan. Ze hadden de uitnodiging van het organisatie-
comitié om het feest bij te wonen met plezier aanvaard,
ook omdat ze nou wel eens wilden weten wat dat nou
was, zo'n barbecue!
En ondertussen bleven de steeds professioneler opere-
rende barlieden het maar druk hebben. Het vocht vloeide
rijkelijk.
Aan het eind van de maaltijd, de avond begon reeds te
vallen, drong de muziek zich steeds meer aan de Íeest-
gangers op. Eén van de pas ontstoken lantarenpalen was
zo onder de indruk vdn het geleverde geluid dat hijlzij
besloot de rest van de avond op disco-niveau verder te
flikkeren.
De taÍelwerd aÍgeruimd en het centrum van de belang-
stelling ging nu richting dansvloer. Daal vlak voor de tap-
kast werd er gedanst en gedaan. Niet iedereen kwam er
even ongeschonden van af, maar om je een Íeest lang te
kunnen herinneren moet je wel eens een ofier brengen,
nietwaar.

Halverwege de avond werd de uitslag van een wedstrijd
bekendgemaakt. leder was gevraagd te raden hoeveel
bewoners de beide straten telden. Rob, U weet wel die
kapper, had een prijs beschikbaar gesteld. Geheel toeval-
lig won zijn vrouw de hoofdprijs, samen met haar buur-
vrouw. Maar om alle schijn van enige partijdigheid te ver-
mijden werd besloten de prijs in zijn geheel aan de buur-
vrouw uit te reiken. Die mag zich nu lekker laten venruen-
nen in de kapperszaak van Rob. De vrouw van Rob voel-
de zich nu toch enigszins geknipt en geschoren.
Rond het afgesproken tijdstip, zo rond een uur oÍ halÍ
twaalÍ, kwam er een eind aan de muziek, èn aan de zg
dansbewegingen. Vele vensters ín de wijde omgeving
haalden opgelucht adem, het was immers volbracht.
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Er werden nog wat toespraakjes gehouden. ledereen hul-
digde en complimenteerde iedereen. Het was namelijk
een waanzinnig gezellig en geslaagd Íeest gewéest, en
dat wilden ze weten ook.
Vlak voor twaalven werd er nog uit volle borst gezongen
voor een buurtgenoot, die een paar minuutjes later 87
zou worden. We waren allemaal een beetje ontroerd.
Het eigenlijke feest was gedaan, dat wil zeggen dat er
geen muziek en dans meer op het programma stond.
Maar er was nog een restje drank over, zodat het nog
lang onrustig is gebleven in die anders zo keurige
Noorder Tuindorpslaan en Schoonoordlaan. Maar uitein-
delijk was er iemand zo verstandig om de knipperende
lantarenpaal uit zijn lijden te verlossen.
Hij klom in de paal, en deed het ticht UtT. 

M g,
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BEZWAARSCHRIFT

College van Burgemeester en Wethouders van Haarlem
Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Betreft: Ontwerp bestemmingsplan Ramplaankwartier,
bezwaar tegen aanwijzing tot woonbestemming van het perceel hoek Pieter Wante-
laan en Gilles Schoolmeesterlaan, gelegen in het Willem Dreesplantsoen.

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Ondergetekende,
Naam

Adres

Postcode + woonplaats

tekent, op basis van de hierna vermelde argumenten, bezwaar aan tegen het voornemen om
voornoemd gebied te bestemmen tot woongebied en dringt er op aan om de bestemming te
wijzigen in openbaar groen !!

1 - Er gaat een Eroot gedeelte van het schaarse openbaar groen in het Ramplaankwartier
verloren !

Het Plantsaen r§ heÍ enige openbaar groen van enig formaat in onze wijk. Daaruan verdwijnt bij
doorvoeren van de bauwbestemming ongeveer een kwart van het totale opperulak.
Terw$l u aangeefr (uw ambtetijke commissieg respectievel$k wethouders aangeven):
o dat het aantal nf openbaar groen relatief gering is,
o dat ílaartem op de § plaaÍs staat van sfeden met het grootste aantal inwoners per knf ,
e dat volgens wethouder Smit, Haarlem zelfs de grootste woondichtheíd van Nederland heeft,

$nfo: Open tuindagen 1A ju§ Um 18 juli 1999),
c dat daarom volgens wethouder Smit het bestaande graen behouden en verbeterd moet

worden,
o dat in de nota Parkenvisie staat dat:

. het van belang is waarde te hechten aan natuurbeleving en recreatie in de stad,

. parken (plantsoenen) belangrijk zijn voor de natuurbeleving en recreatie Ín de stad (wijk).

2 - Het genoemde gedeelte van het Willem Dreesplantsoen: een geliefd speelterrein met
voldoende sociale controle gaat verloren !

Terwijl u rneldt (uw commissres meÍden):
o dat de berekende hoeveelheid speelruimte - volgens het ontwerpplan - niet grcot is,
. dat sprake is van schaarsÍe aan zulke voonieningen - nota "Nulmeting Haarlem Zuid West " -,
o dat in de nota "Speelruirnteplan" staat dat :

. eafi stukje vrije natuur in de woonomgeving belangrijk is,

. gebruik en inrichting van ruige slootkantjes gestimuleerd zou moeten worden,

. de groene wig langs de GiIIes Schoolmeesterlaan met een speelroute versterkt zou
moeten worden,

. de bosjes aan de Pieter Wantelaan begaanbaar gemaakt maeten warden met een open
plek.

Haarlem, .........1.........1 1999

-lvan2-
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BEZWAARSCHRIFT

3 - De landschapsarchitectonische waarde die het Plantsoen nu heeft gaat verloren omdat de

doorgaande groenstructuur waar het Plantsoen nu deel van uitmaakt, doorbroken wordt !

Nota bene:
o is het Wllem gebied het in het RamPlaankwartier

maar ook van naburige wiiken

wandelroute Brauwerskolk, Elswout,

Haarlem Zuid West. : " dat de kwafieit van deze genoemde rode naar deze

doet voor de bestemmingen zelf',bestemmingen
u van een woonbestemming wift voonien, het gedeefte dat doar deo is iuist het

begroeiing het plantsoen enig volume geeft,aanwezige
e is er zonder dit gedeefte geen sprake meer van Plantsoen dach van Restgroen,

r rs heÍ Plantsoen stedebouwkundig gezien beeldbepalend in onze wiik'

Kortom: aantasting - functioneel en vísueel - van het Plantsaen betekent aantasting van het

RamPlaankwartier.

4 - De verkeers- en parkeerproblemen in de buurtworden onaanvaardbaar groot !

Nota bene: Í

. ztjn de straten in de buurt van het genoernde perceet smat (max. 5 m), kan_er slechfs aan een

zgAe van de straat worden geparkeerd, zijn ze onder de huidige omstandigheden al niet

berekend ap de ca. 2 auto'i per woning zoals tegenwoordig vaak voorkomt,

c komen in de straat grenzend aan het perceelreeds drie andere straten uit,

t komt in deze zelfde straat 4 x maal per dag een verkeers- en parkeerpiek voor i.v.m. halen en

brengen van kinderen van de Beatrixschool.

Kortom: de verkeers- en parkeerprobtemen zijn nu reeds aanzient$k en daarmee onwenseliik' Deze

worden daar meer verkeersbewegingen en moEelijk een ertra uÍtrit t.g.v. het vaorgenomen

plan onaanvaardbaar.

gelegen gebied dat
wordt gebruikt als
Koningshof, etc-,

o stelt de

Ondanks de constateringen en adviezen in de hierboven genoemde nota's kiest u er zonder duidelijke

onderbouwing voor niet íe handelen naar die adviezen. lUèt net verdwijnen van een groot deel van het

schaarse openbare groen en het aantasten van het karakter van de wijk gaat voor vele honderden mensen

de kwaliteit van wonen-er flink op achteruit. lk kan mij niet voorstellen dat afdoende groenvoorziening,

recreatie- & speelmogelijkheden voor velen, minder zuaat weegt dan woongelegenheid voor een

marginaal aantal gegadigden.

Daarom dring ik er nogmaals op aan om,
in navolging vàn de 'Veràniging tot behoud Willem Dreesplantsoen en omgeving' en

de'Wij kraad RamPlaankwartier',
genoemd gebied te bestemmen tot openbaar groen!

Hoogachtend,

-2van2-



ÍiqÍlkansan(Ol
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleringswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

Lil vNl

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

E
N. Tuindorpslaan 54, 2015 HL Haarlem

SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud
. Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

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

. Cosmetica . Homeopathie . Reform

Drogisterij - Partumeríe

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

OVERVEEN

023 - 527.74.00

UNIE INKOOP
COMBINATIE

HAARTEM BV

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

Uw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

was-, droog-, en koelapparatuur
fornuizen, ovens, magnetrons etc. etc.

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN

Tel. 023 - 527 11 18

Fax023 - 525 15 16W',,,,,,,
\ry4ffi.



Welkom Aron & Dennis!

J

Twee geboortekaartjes in de wijld«ant?

J4 want Jany en Joland4 de beide steunpilarcn van onze kanl zijn
allebei bevallenvan eenzoon.
Op 18 april werd Arorl zoon van Jany en Geert Jan geboren en op ?
juli Dennis Sebastiaan, de zoon van Jolanda en Martin.

We wensen jullie heel veel geluk.

Gelezen in de regionale kranten

Meer kinderopvang
Met ingang van het nieuwe schoolseizoen start
Welzijnswerk Centrum Zuid met twee vormen van kinder-
opvang in Haarlem voor kinderen van 0 tot 12 jaar.

Nieuw is de Leidster aan Huis, waarbij de opvang van
kinderen thuis plaatsvindt, met alle voordelen van dien.
De leidsters hebben een speciale opleiding gevolgd voor
dit werk. Daarnaast verrichten de leidsters licht huishou-
delijke taken, zoals boodschappen doen, de aÍwas en de
was verzorgen. De kosten bedragen in 1999 f 2Z,SO per
uur, voor dit bedrag kunt u maximaal 4 kinderen laten
opvangen.
Er vrordt een contract aÍgesloten waarin afspraken wor-
den vastgelegd over de uren en voor welke periode. Voor
de leidsters aan huis zijn ook mogelijkheden om een
bedrijÍsplaats te huren.
Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar starten er twee
groepen Buitenschoolse Opvang. Er zal een groep star-
ten in het Ramplaankwartier in de Croesestraat 2 en er
zal een groep starlen in de Haarlemmerhout in de Bos en
Vaartschool, Cruquiusstraat 2. Elke groep krijgt 2 begelei-
ders en samen met de kinderen wordt een programma
samengesteld.

Meer weten? Voor beide vormen van kinderopvang, de
leidster aan huis en de buitenschoolse opvang kunt u
bellen met het Centraal Bureau van Welzijnswerk
Centrum Zuid, tel.023 - 5311923. U kunt ook meteen
een aanmeldingsÍormulier opvragen.

Bron: Haarlems Weekblad, 28 juli 1999

Opening nieuw bezoekerscentrum in
Zuid-Kennemerland
15 oktober 1999
Nationaal park Zuid-Kennemerland krijgt een nieuw
bezoekerscentrum. Dit is een samenwerkingsproject van
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN),
Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten.
Samen hebben deze organisaties het grootste deelvan
de gebieden in Zui{-Kennemerland (de duingebieden tus-

Gebieden van Natuurmonumenten in dit natio- ffiï,|
naal park zijn Duin en Kruidberg en W
KoningshoÍ. Het centrum vervangt het oude W



BELASTlNGEN
UW PROBLEEM ONS VAK

UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SPECIALE STARTERS TAR I EVEN
INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-voÍDeff;:r,

BEL 023
Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem

>>ELEKTROTECHNIEK<<

Leendert Meeszstraat 106
Z0l5lT Haarlem
Tel: 023-52450 L4

Fax:023-524 50 14

Mobiel 06-22807918

Licht- kracht- beveiligings- en
noodstro ominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastborlw
Elektronica
Aarding

o

C.STAPEL
o o

o

Corffure Exclusief
Stelt u prijs op

een persoonlijke

behandeling?

Laat uw haar dan

eens verzorgen in
damessalon

"Coffire 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
2023 VV HAARLEM

TeleÍoon: 0'l 3-5254878
Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, 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 Htï syn800r y008 0[R0EG[UJÍ
Gtzoilo rtxt(tn 8R000

srNDs 1918
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Bent u ook Iid van de club voor de gezonde, smaketijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze oude Bakkershuyzen woont

'Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Gen. Cronjestraat 158.annex croissanterie
KÍitzingerstraat 37
lndischestraat 95
Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex cÍoissanterie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Ziilweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg 140, annex Konditorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg 85

Overveen
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

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

#
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bezoekerscentrum Kennemerduinen en is gerealiseerd in
het volledig verbouwde pompstation van de PWN aan de
Zeeweg in Overveen. ln het gebouw wordt een uitgebrei-
de tentoonstelling ingericht. Ook de prachtige diorama's
uit het oude centrum krijgen er een plaats. Van 16 tot en
met 31 oktober (hedstvakantie) vinden er dagelijks extra
activiteiten plaats voor jong en oud.
Adres:Tetterodeweg2T te Overveen (10 minuten lopen
van het station), tel. 023 - 5411123. Geopend: di t/m za
10.00 - 17.00 uur, zo 10.00 - 16.00 uur. Voor meer inÍor-
matie en een overzicht van de activiteiten kunt u contact
opnemen met de ledenservice 035 - 6559911.
Tot eind oktober krijgt u de natuurspoorkaaft voor de
jeugd gratis en / 5,- korllng op de Vogelgids van l_ars
Johnson.

Bron: Kwarlaaluitgave Natuurbehoud van Vereniging
Natuurmonu menten, au oustus 1 999

Uitnodiging aan alle creatieve
Haarlemmers
lnschrijving voor de jaarlíjkse expositie voor arnateur-
kunst is weer geopend.
Op verzoek van vele belangstellenden is de inschrijving
dit jaar opengesteld voor alle Haarlemmers. De naam
"Schalkwijk Uit De Kunst" is daarom gewijzigd in "L.Jit De
Kunst".

De inschriiving sluit 1 okober a.s.
lnsch rijfformulieren zijn verkrijgbaar:
in de vier Openbare Bibliotheken
bij het Schalkererf aan de Bernadottelaan
bij de WV aan het Stationsplein
bij diverse wijkcentra
en teleÍonisch oÍ schriÍtelijk bij het comité p/a Lutulistraat
52, tel. 023 - 5336280 of 5335778.

Rampertjes

IJIT D TJNST
amateur un xpositie

Spelregels Ramperties

U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de vol-
gende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraf Í 5,-
(max. 5 regels) of f 10,- (max. 10 regels, te samen met
het inleveren van de tekst.)
Niet commerciële npdedelingen (oproepen, mededelin-
gen) zijn gratis.

Hondenf ietskar gevraagd
Wij zouden het leuk vinden als onze hond, die 25 kg.
weegt, ons vergezelt op onze fietstochtjes.
Wie helpt ons aan een opvouwbare hondenÍietskar?
Tel. 023 - 5442034, Fam. De Roos.

Dakkapel
Wie wil er - net als wij - een dakkapel laten bouwen?
Meerdere tegelijk in één wijk kan het goedkoper maken
Graag een reactie naar Piet van der Have, Van
Raephorststraat 35, tel. 023 - 5243114.

Gevonden ieugdhorloge
Vlaamsche weg, juni 't999. lnÍormatie:
023 - 5245874

De expositie wordt opnieuw gehouden in de heÍstvakan-
tie van zaterdag 23t/m zaterdag 30 oktober a.s.
De locatie is nieuw: het Damiate College, Berlagelaan 1 /
hoek Prins Bernhardlaan.

Ook nu is het weer mogelijk om voor de bezoekers te
demonstreren hoe u uw werkstuk vervaardigt.
Alles op creatieÍ gebied kan worden getoond: keramiek,
sch ilderin gen, textiele we rkvormen, houtsnijden, Íotog ra-
Íie etc.

Het ligt in de bedoeling om ook dit jaar weer een winnaar
aan te wijzen door een pers- en vakjury en een winnaar
door het publiek.
Deze winnaars worden o.m. in staat gesteld om in
november mee te doen met een expositie in
Winkelcentrum Schalkwij k.

amateurkunst:
'Zingende Zaag".......'.-...*
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Voor beter beeld en geluid...
K'RREKT AUDI0-UtDt0

sttctlt.tsl

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

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

-,-'---V-'-
- ,.----i[È r: ;.- - -

le zult maaÍ een bouwgarantie
hebben en alles gaat geuuoon goed

Een verbouwing brengt onzekerh€den met zr(h mee Gaat alles wel goed? Wo.dt het bouw

::.""::,:'.::: J::, :" 
j:::ï :l:ï::,ï :.", ï.:.,"::_". " 2l >-

geen ririco, maar e€n àann€mer die u de ?ekeÍheid van een bouw. Biïirï^,
sarantie kan bi€den DaaÍmee wordt etke belofre een harde saranrie G A R A lU T

::,':l l:::::::';, ï:";:i"::,::' :: ï'::ï;.:::::;,.- --àlgeme€n €n onze staàt van djenst in het bijzonder? Aarzel niet om even (onta.t op te nemen.

Vertrouryen is goed, een bourygarantie is zeket.

W van der Linden & Zn
Aanneme6 van reslauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken

KantooÍ en werkplaatsi Lange Herenstraal 4. 20'1 1 LH Haarlem, Tel.: 023 - 531 76 44.

B+
m tI (0ltullflïlt

tDïttÍ, PttIilt6, (00iDlltïlt

r ET§_TE_VTEREN_?

,c FEESTEN/PARTIJEN
,f BEDRIJFSEVENEMENTEN
,. SPORTEVENEIT{ENTEN (binnen/buiten)
?K THEATER- EN MUZIEKPRODUCTIES
:t CATERING
,r etc.

B+ ORGÀNISEENT EN VERZORGT
T'U IdENSEN "OP }IAÀT''

VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE.

B+ PR EN COMMUNICATIE

Ranplaan 37
2015 GS Haarlem
tel. : 023-5245744
fax.: 023-5245508

Íoobgieter6-ingtoÍÍoriebcbriii firrno $offman

m
o

Dok - Riolcringrwcrh, Lood- cn Zinkwcrk, Sonirsir - Cy, Gor - Wotcr

Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Te1.O23 5243472/5251003

bel voor nreer infonnatie of vrilblfvende offerte.4
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Stichting Fietsvoetveer zuid scholkwiikerweg - Theehuis (ruquius

oo

Noom

Help ons het p0 in de Yogrl te houden !ntie hier
Geochte Fieher of voetgonger, Heemstede' iuli/riugustus 1999

ongetwiiËld heeft u in de kront gelezen over de plonnen die er bestoon bii de provincie en de Gemeente Hoorlem
over de toekomst von onze veerponl.

Als gebruiker von het pontje heeh u er rechr op ie weten hoe wii, ols Stichtingsbestuur, cloor iagenoon kiiken.

Wol willen de Provincie Noord-Hollond en de Gemeente Hqqrlem?
ln het kort:
een beweegbore brug over de Ringvoort bij het ïheehuis De Cruquius ter vervonging von de pont.

Dietrug goot kosten íschrikt u.niel!: f 1,4 miljoen gulden en joorliiks nog eens f l2.ooo,--voor onderhoud
en Í 54.000,-- voor personeelskosten.
Dit olles ", r" r'"f [g.;i,0, (i;ii;oryg,l de Floriode] 50.000 f;.,rÍ.. en voersonsers uir Hoorlem en
omsheken noor de Floriode te kunnen leiden.

Wot willen wii?
Wijwillen bliiven vonen op dezelfde lokotic ols nu en wetom de volgende redenen:
r wli hlbben er i 0 loor.oon gewerkt {en hoe!} oln.het pontie von weleer weer in de voor} te brengen met

- overigens - de onontbeerliike steun von dezelÍde Provincie en de Gemeente Hoorlem.

o Wii voren- 
1u^ lot gelggggn von zeer velen en zijn,. gezien de enorrne drukte in de moonden luli en

ougush-rs I998, inmiddels een onmiskenbore schokËl in het toeristische en recreotieve verkeei
geworden.

o Provincie en Gemeente hoeven niet te invesferen, wont die 50.000 possogiers kunnen wii zonder
problemen ook overzetten.

o Met ondere woorden: de overheid kon deze í 1,4 mil;oen in de knip houden oÍ de brug op een ondere,
meer logische ploots over de Ringvoort bouwen.

Wilt u ons steunen in onze pogingen deze plonnen te verhinderen?
Vul don onderstoond procstÍormulier in tegen een dergelilke verspilling von gemeenschopsgelden.

Horreliik donk voor uw steun! Het bestuur von de Stichting,
Mortien von Trigt, voorzitter
Jonnie von Duin, secretoris
Hermon Oudelons, penningmeester
Thiis von Bruggen, bestuurslid
Ton von der Vlis, bestuurslid

o ik steun uw octie "Help ons het pontie hier in de voorl te houden,, en
protesteer tegen de verspilling ,on §u.""nschopsgelden von í 1 ,4 milioen.

o

I
q

Adre!

Postcode/Woonploots:

Dit brmulier inleveren bii: Hondtekening:
- de schipper von de pont, Theehuis Cruquius oÍ
- zenden noor stichting Fietsvoetveer zuid scholkwiikerweg - ïheehuis cruquius

p/o Hunzeloon l,2i05VC Heemstede



Eetcafé
't Wapen van Kennemerland Rustíeh gelegen

Gezellig oud- Hollarudse sfeer

Uitsteken de heihen

7 dagen per week geopend

Ook zaaluerhuur

Ramplaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532

,2015 HL Haarlem, tel. + fax : 023 5 246 313

I
I
&

ma Forma

. ill ustraties o leaflets /pamflettsn o (wens)kaarten etc.

uindorpsl

& rkllogo) . catalogi . advertenties
ders . uitnodiging€n o jaarverslageno§

i

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPEI\AAR
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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GRAF!SCH ONTWERP & REALISATIE


