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Het is weer lente! Deze zwanenfamilie troffen wij vorig jaar rond deze
tijd aan in de sloot bijhet Willem Dreesplantsoen.

Wijkkrant
Ramplaankwartier

Voon uw DRooMHUts

MEt 2000

Jaargang 21

. Nurnmer 2

Wijkkrant
Drieke de Bruin
Jany Hoornstra

STAAN WIJ GRAAG
EEN UURTJE EERDER OP!

524.5064

524.6313
s24.3998

Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
Arjen Kuipers

Wijkraad

524.5096
524.5193
Postbus 6158

2001 HD Haarlem
Voorzitter.: Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten
Frank v.d. Stuijf"
Penningmeester: Ben Hartgers
Milieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: ïm Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
Jongerenwerk: Rie Buursink

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank

544.2754

524.3288
524.8265
524.5221

524.8228
524.2365
524.2435
544.04A0

de verkoop ziin gekomen. Notuurliik olgestemd op
84.82.63.030

Zo kunt u oltiid ols één von de eersien overleggen en een bod

fiz

Dit is slechts één von de voordelen von onze service. om uw
oonkoop of uerkoop succesvol te moken.

515.5309

524.17g4

Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec S5g.í61í
Meld- en inÍormatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud in de wijk) 511.SO7O

Dreesplantsoen:

510.0200
524.399g

uitbrengen.

U kunt nomeliik oltiid rekenen op:
. 24 uur bereikboorheid (ook op zoferdog)
o géén entreekosten, dus zeer vrijbliivend

r

.

zeer snel moken von ofsproken, bezichtigingen en ioxoties
begeleiding bii finonciering en beleggingen

Bel ons voor een vrijbliivende kennismoking

527.0424
511.4777
5't1.4640
511.4640
511.3300
511.4730
51't .3000

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 25 mei, aanvang: 20.30 uur

.ffi
Éffi,

tr

W

023-5329I59.

Von Regteren

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

uw

2459

Algemene teleÍoonnummers

Alarmnummer:
Belbus:
Oppascentrale, Emmy Verbeek:

Vereniging Willem

,", huis noor uw keuze nèt voor uw neus wordt
verkochi, is dot notuuriiik een vervelende erroring. Doorom
zorgen wii, dot u ol met het ontbiit weet welke huizen nieuw in
finonciële middelen en uw wensen.

Gironummer Bank

Thuiszorg:
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"omdqt u niet elke dog een huis koopl"
Wogenweg 108, 20l2
lel 023.5329 I 59, íox 023-55
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van I juli. Kopij kunt u inleveren
tlm 29 juni op de adressen
Gilles Schoolmeesterlaan 28 en
Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraad
Glorende hoop
Kunt u het zich nog herinneren, de voorlichtingsbijeenkomst in de Blinkeft over het voorontwerp
Bestemmingsplan? Ergens in september vorige eeuw. Er
zou Ílink de vaart in worden gezet, werd verteld. Maar
niets menselijks is ook de gemeente vreemd: een zwangerschapsverlof heeÍt de zaak vertraagd. Volgens de vervanger is er nog niets met het voorontwerp bestemmingsplan gedaan en zijn gemaakte opmerkingen en gedane
suggesties nog niet door B&W geëvalueerd op basis
waarvan het voorontwerp al oÍ niet wordt aangepast.
Misschien in het volgende nummer van de Wijkkrant
meer over de volgende Íase.
Verkeersperikelen
"... verder staat er een Íile in het Ramplaankwartier,
lopend vanaÍ de Schipholweg in Haarlem tot langs de
boulevard in Bloemendaal aan Zee...,,het had een mededeling bij de verkeersinÍormatie kunnen zijn. Maar toegegeven, we hebben het slechts enkele malen mogen mee_
maken dat een lange slinger van auto,s door onie wijk
kroop. We kunnen het de strandgaande autorijders níet
kwalijk nemen, want nagenoeg alle overige toegangswegen van en/oÍ naar het strand waren aÍgesloten oÍ opge_
broken: Zijlweg, Zandvooftselaan, prinsenbolwerk (achter
het C.S. Haarlem), Zeeweg (rotonde). Inmiddels is de
rotonde aan de Zeeweg gereed, zijn de werkzaamheden
aan de Zandvoortselaan rond 10 mei klaar, staat de
Zijlweg op de planning om voor 20 juli (bouwvak) aÍ te
z\n. Er gloort weer hoop.
En er gloort nog meer hoop: de Witte Vlek (hoek
Rampiaan, Korle Zijlweg, Elswouflaan) wordt aangepakt,
evenals het doortrekken van het trottoir bij de
Hospeslaan. De gemeente Bloemendaal heeft groen licht
gegeven voor de aanpassingen - zoals ze vorig jaar zijn
voorgesteld. Verderop in deze krant het bericht zoals het
in het Haarlems Dagblacl heeft gestaan.

Veel(in't) nieuws

Haarlems Dagblad, dinsdag 2 rnei: ,Biijven ponnpen in de
duinen', kopt cÍe voorpagina van het katern $-iaarlem &
Orngeving" Het is een veruoig *p het uitgebreide artikel
van zaterdag 29 april. Grontnrij heeÍt onderzoek gedaan
naar cie Eevolgen voor de orngeving van hot beëindigen
van het oppómpen van het grondwater in de duinen.
Dr.ior het rapport heffen de venantwoordelíjke wethouders
van Haarlem, l-.leemstede en Zandvoort eensgezind de
noodklok: doorpompen en maatreEelen nemen, dan pas
stoppen met de watenaiinning. Het laatste woord over ook
de natte voeten in onze wijk is nog lang niet gevallen.
Ben benieuwd hoe het rapport van Wareco hierin pasil

'Beatrixschool surÍt voorop', opent de volgende pagina.
De Beatrixschool ls een van de honderd Basisscholen in
Nederland die mochten investeren in computers - daarmee is de Beatrix één van Neerlands voorhoedescholen
geworden. 'Digibete'ouders zullen het nog moeilijk krijgen hun emailende, chattende, buttons en banners
beroerende kroost te volgen op de veel geroemde E-weg.
En het houdt niet op. Een pagina verder in dezelÍde
krant: 'Landhuis Elswout cadeau gedaan,. Het zat er aan
te komen dat Cobraspen iets met het landhuis zou gaan
doen. Maar krijgen....? Het zal genoeg kosten om het
monumentale pand weer in originele staat te brengen,
maar ik kan me geen projectontwikkelaar voorstellen die
niet heeÍt gerekend: rgndabel wordt het, dat staat vast. Er
is al gesproken over huurders uit het segment topmanagers van topbedrijven met topsalarissen en topwensen.
Die willen natuurlijk hun topauto's heel nablj de toplocatie
geparkeerd zien. Zouden wíj als gewone bezoekers
straks nog over het bordes mogen lopen?

Hogeschool Haarlem
Een sprong naar een ander bestemmingsplan: de uitbreiding van de Hogeschool Haarlem. Officieel:
Bestemmingsplan Zijlweg-West en omgeving. Aanleiding
voor dit nieuw te vormen plan is de wens van de
Hogeschool om de over de stad verspreide vestigingen te
concentreren aan de Veldzigflaan/Bijdorplaan. ln jargon:
het realiseren van een unilocatie. Het gebied waar het
om gaat, loopt vanaÍ de spoorlijn in Overveen tot de
Brouwersvaad en van de Westelijke Randweg tot de
Bloemendaalseweg/Korte Zijlweg. Het Ramplaankwartier
grenst aan de Brouwersvaart en het is dus ook voor onze
wijk van belang om de vinger aan de pols te houden.
Woensdagavond 5 april was er een voorlichtingsavond.
Grootste zorg voor de buurt is de verkeer- en parkeeroverlast en de toenemende drukte. Niet onterecht: dè ruim
5000 studenten stromen dan allemaal toe naar die ene
plek. Ze zullen toch maar allemaal met de auto komen!
Volgens de visie op het Tuinbouwgebied is dit gebied verdeeld om het een zo open moEelijk karakter te laten
behouden (wat dat ook moge zijn). Het noordelijk deel
(waar het in het plan om gaat) wordt gezien als een soort
stadspark, het middendeel als bollenstreek en het zuidelijk en westelijk deel als duinstreek. Het is de bedoeling
om de volkstuinen ten zuiden van de Randweg naar dit
noordelijk deelte verplaatsen. Dit geeÍt meer kracht aan
het stadsparkmodel, zo meldt het concept Toelichting
Bestemmingsplan. Verder heeft het stadsparkmodel- ik
citeer: "typische Íuncties zoals paardenweitjes en dergelijke". We moeten het ermee doen.
(zie volgende pa
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fn de winter kunt u bij ons lerecht
voor een sportief spelletje tennis

KruNrs Mpr GBvosr Voon WoNrN

in onze FABLO TENNISHAL.
Tn de zomer bent u

bij ons oon het

goede adres om uw bloembollen-

geschenkpokketfen voor uw binnenlandse
en buitenlondse reloties te bestellen.

over verkoop en/of huur:

BoSCH

&DUYN
MAKE LAARS KANTOOR

FABLO TENNISHAL
Morcelisvoortpod - Hoorlem
(bij de Vlaomseweg,longs de Rondweg)

Bloemendaalseweg 341
Postbus 216,

,

205

I GH Overveen

Postbus 171

2060AE Bloemendaal

21OO

Telefoon 023 - 526 88 88, fax 023 - 526 B0
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Internetl www.thoolen.nl
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Telefoon: O23-5100525

Fox: 023-510oE26
E-moil : foblo@thoolen.nl

WELZIJNSWERK
CENTRUM ZUID

Wij hebben nog plaats voor uw kind op onze

Buitenschoolse opvang

(zowel bed rijf s-, particu liere-, als gesubsid ieerde plaatsen)
De Cruquiusrrrr",

ï,

(in de Vaartsbhoot)

Croesenstraat 51 : (Speeltuin Overveen)

5í weken per jaar open!

Kom eens langs om kennis te maken met de groèpsteioing oínetvoor meer informatie: 023 - sg11923.
Werken met kinderen?
De leiding van de buitenschoolse opvang van Stichting
Welzijnswerk Centrum Zuíd zoekt tevens nieuwe collega,s
voor zowel vast als invalbanen.
Wil je na schooltijd en in vakantie activiteiten bedenken voor
een groep kinderen in de leeÍtijd van 4 t/m 12 jaar?
Houd je eryan om mej collega's samen te werken?
Heb je zin om weer aan het werk te gaan?
Vind je het leuk om naast je eventutle studie werkervaring
op te doen?

Zou je parttime willen werken?
Ben je creatieÍ?
Bruis je van de energie?
Bezit je enthousiasme?
Heb je kennis van de ontwikkeling van kinderen?
Dan is een baan bij ons op Locatie de Vaart oÍ Locatie de
Croesenstraat misschien wel de juiste werkplek.
Bel voor een sollicitatieÍormulier oÍ voor meer inÍormatie. Je
kunt vragen naar Mariëlle de Wildt, bereikbaar op maandag
en donderdag, tel.023 - 5311923.
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Het plan dat er nu ligt, is nog voor opmerkingen, suggesties en goede ideeën vatbaar. Dus mocht u een geweldig
idee hebben voor dit deel van het Tuinbouwgebied, pak
een pen oÍ schuif achter de PC en neem contact op met
projectassistent Alies Linschooten, tel: 511 3569.

Weg kabelbaan
Het is misschien een wissewasje, maar ik was er toch
wat pissig om. HalÍ april belde een jongen van de
Hospeslaan bij ons aan. Hij vroeg mijn zoon oÍ hij iemand
had gezien die de touwen had kapotgesneden. ,,Nee,
maar wel erg flauw, zeg. Wie doet nou zoiets?,,Ja, wie
doet nou zoiets? Touwen doorsnijden van een door kinderen gemaakte kabelbaan? Een eigen creatie waar
geen ruiten door sneuvelen en waar niemand last van

Nieuws uit

Tijdens het grote wijkfeest van 23 september a.s. willen
wij alle verborgen talenten van het Ramplaankwartier op
het podium hebben!

www

Wie wil er voor een keer de SIEP van de dag zijn? BlijÍ
niet voor de spiegel oÍ tussen de schuiÍdeuren staan, maar
laat jouw favoriete artiest tot leven komen. Van Shania
Twain tot Doe Maar,
is
k.
Je mag
een instrument
bespelen behoort

U zat er misschien al op te wachten: het (tweejaarlijkse)

WIJKFEEST RAMPLAANKWARTIER

Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad

Grote playback- en soundmixshow

de wiik
Het wijkfeest!

kan hebben - tenzij je niet tegen kinderstemmen kunt.
Als kinderen voetballen, krijgen ze te horen dat ze dat
elders moeten doen - om de iedereen bekende redenen
van auto, planten, ruiten. Verzinnen ze iets heel anders,
worden ze weer in hun uitgewerkte Íantasie gefrustreerd.
Het zou van karakter getuigen als degene die de kabelbaan op de Hospeslaan heeft kapotgesneden, aangeeft
waarom hij of zij dat gedaan heeft. Een stevig robbertje
discussiëren kan tenslotte nooit kwaad. Hopelijk blijft het
slechts bij dit incident.

2OOO

komt er weer aan. Het organisatieteam, uitgebreid met
een aantal nieuwe en enthousiaste vrijwilligers, hebben
een Íantastisch spektakel op het programma staan, met
een aantalvertrouwde èn een aantal spiksplinternieuwe
onderdelen.
Noteert u maar vast: zaterd ag 23 september zal voor de
buurt door de buurt allerlei activiteiten plaatsvinden. We
noemen er een paar.
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de kleedjesverkoop door de kinderen;
de kraamverkoop door de buurtbewoners;
de wervelende playback- en soundmixshow, verzorgd
door Thea Bijster, die ook de life-optredens verzorgt op

I
I
I
I
I
I
I
I
ln de volgende wijkkrant, die uitkomt in het weekend van I
8 juli, leest u hier uiteraard meer over. Ook komt in deze I
krant het teleÍoonnummer waarop u een kraam kunt
I
I
huren voor de eigen verkoop.

het podium;
de barbecue, de bar, de kofÍie, thee en limonade;
het springkussen, de ballonnen, het schminken, de kinderspellen, de clown;
een avontuur-uitdaging voor de waaghalzen...

Elders in deze krant staat het opgaveÍormulier voor de
playback/soundmixshow en voor de liÍe-optredens.
De buurl heeÍt er weer zin inl
Contactpersoon: Jacqueline Moerkerk (tel. 5245096).

I

van dit
die twee
optrad.

ment is
gele-

x
Naam:

LeeÍtijd:
Playback-artiest:
Andere podiumact:
Adres en teleÍoonnummer:

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

Lever de bon in bg: Thea Bijster, Noordertuindorpslaan
2015 HK HAARLEM, tet.02S - 5246465

14,

Slagerij Schaaper
uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat:
- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels

é{au

- 5 soorten soep

Ramplaan 40

- Super lasagne

- Bami - Nasi - Macaroni

Rampfaan 38, Haarlem, Tel. 028

-

524 61 61

Haarlem

tel. (023) 524 79 93

WIJNHANDEL

tul
SEDERT 1987
Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overueen
Telefoon 023 525 22 90
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TEXAGO

Texaco Selfservice Station

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATION MET DE
GLIMLACH!

Wherever you go,
go Texaco
,M

o
*
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tel: 5364902
96
tel: 5360700
Engelenburg 78
tel: 5364337
Ramplaan 52
tel: 5241063
Winkelcentrum Amsterdamstraat
Ged. Herensingel6 - tel: 5368441

-

g\oemsierkun§f
uonnee

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

ffib

Nagtzaamstraat,!fl -

v. Zeggelenplein

ffi

ffi

Kado's
Kaarten
Gespecialiseerd in:
Bruidswerk
Rouwwerk
Bloemwerk

Nieuws van de Blinkert
Ontwikkelingen in de Btinkert
Woonzorgcentrum de Blinkert is actief aan het ontwikkelen en bouwen. De nieuwbouw voor S0 verpleeghuisplaatsen, 16 plaatsen dagbehandeling psychogeriatrie en
35 aanleunappafiementen vordert goed. Het is de bedoeIing dat deze nieuwbouw in augustus 2000 in gebruik
wordt genomen.
De Blinkert bevindt zich in een veranderingsproces. Er
wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een eigentijdse zorgvisie, waarbij de zelÍstandigheid, de zelfredzaamheid en het zelfbeschikkingsrecht van de bewoners
centraal staan.

Zorg is niet een vanzelÍsprekendheid, maar een antwoord
op een vraag. Die vraag wordt altijd serieus genomen,
maar niettemin kritisch bekeken en op inhoud en haalbaarheid getoetst.

ln de verzorgingshuizen is de aÍgelopen jaren de zorgvraag van bewoners toegenomen terwijl het beschikbàre
personeel daar niet volledig op is aangepast. Dit betekent
dat er vaak keuzes moeten worden gemaakt: wat is
nodig, wat is minder nodig, wat is niet nodig?
Zo'n veranderingsproces komt niet iedereen altijd even
goed uit. Dat merken we: aan de reacties van bewoners,
van Íamilieleden, van huisartsen en van verzorgenden.
Het is niet altijd gemakkelijk om in gesprek te
en
aansluiting bij elkaars gedachten en opvatti
vtnden. Toch blijven we dat proberen, blijven
op
ieders aandeel, op ieders medewerking. Want
gangspunt is en blijÍt dat onze bewoners een
kunnen leiden, op een veilige plaats, met aandac
zorg

gordijnen en vloerbedekking. Geen zeil waar mensen op
uitglijden, wat hol klinkt en steriel aandoet, maar vloerbedekking die je goed kunt reinigen en waar schuiÍelende
kousenvoeten niet op uitglijden. We gaan meubels kopen
die ook bij ons thuis zouden kunnen staan en waarvan
we inschatten dat onze bewoners ze mooi en gezellig
zullen vinden. Dat geldt ook voor schemerlampen, wandlampen, schilderijen, servies, bestek, taÍelkleden, kasten
en alles wat een huis een thuis kan maken.

Kosten
Wie gaat dat betalen, zult u denken. Dat is eerlijk gezegd
nog een behoorlijk grote zorg. Het budget dat daaruoor
beschikbaar komt, is natuurlijk weer niet genoeg, tenzij
we kiezen voor skai, plastic, doorsnee en oubollig. Toch
gaat het ons lukken om deze klus te klaren, let maar op!
Maar dat wil niet zeggen dat we ons niet beschikbaar
houden voor die leuke en nog goed bruikbare huishoudelijke spullen en wie weet meubilair waarvan u eigenlijk
niet goed meer weet wat u er nog mee moet doen. Wilt u
liever eerst met ons overleggen of we het kunnen gebruiken? Schroom niet en bel ons gerust, er is altijd iemand
thuis. Ons teleÍoonnummer is 5101 600, van maandag tot
vrijdag zullen Màrlies, Renske en Marian u graag
9.00 uur en 17.00 uur te woord staan.

rder
heert

lnrichting
We willen graag bewerkstelligen dat onze bewoners zich
thuis voelen en niet de hele dag hun huis hoeven lopen
zoeken. Ze zíjn thuis en het is de bedoeling dat dit huis
als zodanig herkenbaar is. We hebben prachtige zachte
en warme kleuren gekozen voor behang, schildenaterk,

Haarlem
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Nieuwbouw psychogeriatrie
Binnen aÍzienbare tijd staat er bij
tn
dus een vleugel waar 30 psychogeriatrische
wonen en 16 psychogeriatrische bezoekers overd ag een
zinvolle dagbesteding wordt geboden.
ln het verpleeghuisgedeelte worden vier groepen bewoners gehuisvest, twee groepen van 7 en twee groepen
van I bewoners. Deze bewoners wonen samen in een
huiskamer en hebben allemaal een eigen slaapkamer. Zij
delen met twee personen een badkamer.
Het heet dan wel verpleeghuis maar
wat ons
betreÍt alles mee gezegd. Het accent I
wonen: u
weet wel, gewoon opstaan als je zin
eten
wat de verzorgenden (eventueel met hulp
een bewoner) hebben klaargemaakt, de was doen,
, strijken oÍ gewoon in de kast leggen. De zorg
bewoners is daarbij een vanzelfsprekend
de dagelijkse gang van zaken waarbij alles wat
zorg uit de kast gehaald moet worden, gerelateerd is
wonen.

rden er ook

leu

ngsb

wacht-

deze brieven

en. ledereen die
eschreven zit dus in de
zich voor 1 maart 2000 hebben i
op de (lange) wachtlijst. Hoe
graag we dat
zouden willen, we kunnen echt geen
enkele uitspraak doen over de wachttijden. Maar u kunt
ervan uitgaan dat u bericht van ons krijgt zodra u aaÀ de
beurt bent.

Braderie
leder voorjaar organiseert de Blinkert haar
raderie, maar dit jaar was dit onmogelijk va
e obstakels van de nieuwbouw. Echter, we
traditie
natuurlijk wel voortzetten en daarom
we de braderie in principe verplaatst naar
De geplande
datum is zaterdag 21
niet al uw geld
Ramplaa
wat achter voor

Met vriendelijke groet, namens bewoners en medewerkers,
Loes den Hollander-Loeffe n

Directeur de Blinkert
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risnl«ansaÍl
Gas, water-, lood- en zinkwerken
R iole ri ngswerkzaam heden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54, 201S HL Haarlem

RDA

LE VNI

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

SCHILDERWERKEN
. Binnen- en buitenschilderwerk
. Behang- en wandafwerking
. Periodiek onderhoud

. Winterschi!derpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststraat 3 4, 2015 ,H Haarlem - Tel. (023) 524 84 18

. Cosmetica . Homeopathie . Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Partumerie

COMBINATIE
HAARTEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN

023 - 527.74.00

ffi8
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W
"W
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Informatie:
Julianalaan 108, 2051 JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 1576

Beatrixschool - 60 jaar!
Vanwege het 60-jarig bestaan van de Beatrixschool,
wordt op donderdag 25 mei voor en door de kinderen
een feestelijk straatÍestival georganiseerd.

Er is weer wat te doen in de
speeltuin
SPEELTUI

Plaats: School en directe omgeving

Tijd:

10.00 - 11.45 uur

Belangstellenden uit de buurt zijn van harte welkom!

H^',*

Mocht het festival door slecht weer geen doorgang kunnen vinden, dan wordt het verschoven
naar woensdag 31 mei.
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Vacatures
Het speeltuinbestuur is met spoed op zoek naar een
nieuwe penningmeester die ons bestuur wil komen versterken en de daarbij behorende vergaderingen, * één
maal per zes weken, wil bijwonen.
Voor inÍormatie kunt u Ben Eichhorn bellen op
tel. 5245296.
Tevens zoekt de activiteitencommissie van de speeltuin
enthousiaste buuftbewoners die, als vrijwilliger, in de
speeltuin willen helpen.pij activiteiten als palmpasenstokken maken, kerstbrunch, knutselmiddagen oÍ bij het
zomerfeest.
Wij zullen gemiddeld één maal per jaar een beroep op u
doen.

'i:.:*í'

HeeÍt u tijd, veel enthousiasme en interesse in één van
de bovenstaande vacatures en wilt u ons gezellige speeltuinbestuur komen aanvullen oÍ ondersteunen, neem dan
contact op met: Nanneke Stammis (tel. SZ42219) of Ben
Eichhorn (tel. 5245296).

Bonnenaktie

Steunpunt voor Ouderen
Haarlem Zuid-West
Van Oosten de Bruinstraat

De speeltuin spaart de kassabonnen van het Vomar-Íiliaal aan de Stephensonstraat. Wij krijgen een halÍ procent
van de totale som van de ingeleverde bonnen.
Met dit geld kunnen wij weer iets leuks doen voor de
Speeltuin.

2, tel. O2g - Sg2 42 6l

Activiteiten in de zomervakantie
Het Steunpunt voor Ouderen Haarlem Zuid-West heeÍt
voor de weken van maandag 10 juli Vm vijdag 4 augustus
2000 een soeciaal zomeractiviteiten-programma samengesteld voor ouderen vanaÍ 65 jaar. Op de agenda staan
ondere andere bustochtjes die allemaal toegankeleijk zijn
voor ouderen in een rolstoel, een bus/boottocht naar
Amsterdam en nog vele andere leuke activiteiten.
De Íolder "zomeractiviteiten" is vanaÍ begin juni aÍ te
halen bij het Steunpunt.
U kunt zich ook nog steeds opgeven voor zeer veel verschillende cursussen en aktiviteiten het hele jaar door.
Voor inÍormatie kunt u langs komen of bellen met
tel. 023 - 5324261 (dagelijks tussen 09.00 - 10.00 uur).

o

o

o
o

o

Wilt u met ons meesparen? Gooi voor de 12e van iedere
maand de bonnen in de brievenbus bij de speeltuin.
Alvast bedank!

Open i ng kinderdagverbl

iif

"De Rozentuin"
Wist u dat er in het kerkgebouw op de Ramplaan een
kinderdagverblijf wordt geopend?
Na een uitgebreide verbouwing, die wellicht niet onopgemerkt is gebleven, opent kinderdagverblijf "De Rozentuin"
vanaÍ 30 mei a.s. haar deuren.
ln de volgende wijkkrant hierover meer inÍormatie!

ffie
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Sfadstoezicht

-

een glimlachende waakhond

leving is behoorlijk veranderd. De politie kan de grote
stroom werk haast niet aan en is druk met het bestrijden
van criminaliteit, zowel de grote als de kleine. Allerlei vormen van toezicht raken op de achtergrond. De tijd dat de
wijkaEent, met de fiets aan de hand, door de buurt stapte
is voorgoed voorbij. ln zijn plaats is nu de toezichthouder
gekomen. Toezichthouders hernieuwen de sociale relatie
van de burgers met hun buurt, met hun stad.
Toezichthouders brengen door hun optreden het initiatieÍ
voor de uitoeÍening van sociale controle terug bij de
bewoners. Ze spelen een centrale rol in het voorkomen
van kleine ergernissen. En vaak zijn het de kleine irritaties die grote gevolgen kunnen hebben.

Te voet of op de fiets. ln uniform en met z'n tweetjes. U
heeÍt ze misschien wel eens door de buurt zien gaan. De

stadstoezichthouders, zoals ze officieel heten. En ze zijn
er voor U.
Althans dat staat in hun taakomschrijving. Ze zijn ,verantwoordelijk voor de veiligheid en het welzijn van de burgers'. Een soort 'polltie', zult U dan denken. Agenten die
pas komen kijken wanneer er wat loos is in het
Ramplaankwartier? Dienstkloppers die verbaliseren
omdat het achterlicht van je fiets niet brandt? Wat doen
ze en welke bevoeEdheden hebben ze? Genoeg vragen
om eens je licht op te steken. En dat heb ik gedaan. En
veelvan mijn vragen werden met enthousiasme beantwoord, daar op de Westergracht in het voormalige
Expeditieknooppunt van de Post.
Hoewel de stadstoezichthouders al sinds 1gg6 in
F{aarlem opereren, kornen ze pa$ sincls kort bi.! ons in de

buurt. ln den beginne was het centrum van l.{aarlem
voorai het gebied waar de meesle aanda*ht naar i:itging.
Maar nu Stadstoezicht al over rond de honderd medewerkers bescl'likt, kan rnen het zich nu ook veroorNoven
de wat minder'drukke'gebieden te bezceken.
Stadstoezicht is nu over heel Haarlem verspreid. illaar er
wordt wijkgericht gewerkt. ledere buu11 wordt beoordeeld
op zijn speciÍieke eigenaardigheden en Stadsioezicht
levert dan het maatwerk.
Tijdens een gesprek met Yvonne Hamers en Gert
Borgmeijer, beiden toezichthouder hier in Haarlem, vertelien ze dat ze signalerend, controlerend, adviserend en
corrigerend te werk gaan. Dat is nodig. Want de samen-

De toezichthouder krijgt, wanneer hij bij de Stichting
Stadstoezicht in dienst treedt, een opleiding van ongeveer twee maanden. Die opleiding wordt verzorgd door
een gerenommeerd bèveiligingsbedrijf. De nadruk ligt
daarbij op een gedegen communicatie-training. Want de
mond is immers het enige wapen van de stadswachter.
En na een stageperiode mag de stadswacht, als gediplomeerd toezichthouder, met een collega en pofioÍoon als
gezelschap, de stad in. Elke dag, behalve op zondag.
Soms worden ze ingeschakeld bij grote evenementen
zoals het Bloemencorso, de Haarlemse Honkbalweek, of
de Bevrijdingspop. Maar meestal zijn ze in de wíjk te vinden. Er wordt daar dan doelgericht en projectmatig
gewerlct.

Zo is er het 'parkeergarage-projekt'. Dan wordt er in de
weekenden 's avonds en 's nachts gecontroleerd of er
zich geen andere activiteiten dan alleen parkeren plaatsvinden. Corrigeren, controleren en signaleren, zo heet
dat bij Stadstoezicht.
Er is ook sprake van het 'aanhangwagen-projekt'. Als er
naar de mening van de stadswachter een aanhangwagen
te lang op één en dezelfde plek staat dan wordt er actie
ondernornen. Dan wordt de eÍgenaar opgespoord en de
politie ingelicht. Signaleren, zo noemen Yvonne en Gert
dat. ln dit kader wordt er ook gecontroleerd oÍ er auto's
zijn die niet aÍgesloten zijn, en oÍ er geen kostbare spullen in de auto zijn achtergelaten.
En dan is er het'vakantiekaart-projekt'. ledere
Haarlemmer kan, wanneer hij op vakantie gaat, bij de
politie een verzoek indienen om tijdens zijn afwezigheid
een oogje te houden op de achtergelaten woning. De
politie neemt die taak op zich, maar voert die samen met
Stadstoezicht uit. De stadswachter kijkt dan regelmatig
en heel nauwgezet oÍ ramen en deuren goed aÍgesloten
zijn, oÍ er misschien lichten zijn blijven branden, oÍ overdag de gordijnen gesloten blijven, oÍ de brievenbus niet

i

I

overuol raakt, etc. En wanneer er volgens de toezichthouders iets niet pluis is dan wordt onmiddellijk contact met
de politie opgenomen. Die is immers bevoegd om daadkrachtig op te treden.
t
,

ting, bloembakken en onbewaakte stallingen. En ze letten, zoals eerder gezegd, ook op zaken die van U zijn.
Denk maar eens aan Uw hond en wat die kan verooÍzaken. Daarmee wordt vandalisme, vervuiling en verloedering voorkomen.

De toezichthouders zijn de ogen en oren van de politie.

Toezichthouders dragen een uniÍorrn. Dat is niet voor
niets. Hun geuniformeerde aanwezigheid weerhoudt burgers van hinderlijk soeiaal gedrag. Zeifs hangjongeren
blijken respect voor hen te tonen. lvlet een vriendelijke
groet, een kort gesprekje, een lichte raadgeving zijn de
stacjswachten de ambassadeurs van de i-{aarlemse stra-

Toezichthouders zijn niet alleen ogen en oren van de
politie, maar ook die van U. Ze zijn namelijk aanspreekbaar en ze zullen U met raad en daad terzijde staan als
dat in hun vermogen ligt. En kunnen ze dat niet ter plekke, dan weten ze U wel te verwijzen naar de instantie die
Uw (buurt)probleem wél weet op te lossen.

ten.

Stadswachten signaleren, controleren, corrigeren en
adviseren zonder een'opsporingsbevoegdheid'.
Natuurlijk rnogen ze wel een aanhouding op heterdaad
verrichten, zoals iedere andere burger dat mag" Maar als
bijvoorbeeld een groepje jongeren winkelende !-nensen
lastig valt, kan de toezichthouder via de portoÍoon
razendsnel op politie-ondersteuning rekenen. Doordat
toezichthouders over een constante verbindinE met de
centrale meldkarner van Stadstoezicht Haarlern beschikken, zijn ze onmiddellijk in staat om politie, brandweer,
gemeentewerken en piantsoenendienst te wijzen op dreigende gevaren, rnisstanden, verioedering en vervuiling.
§tadstoezicht en politie werken nauw sarnen in het
bestrijden en voorkornen van kleine criminaliteit.
Stadswachten letten op zaken die van ons allemaal zijn,
Denk hierbij aan bankjes in het park, trushokjes, verlich-

Overigens, onze buurt kent een Meld- en lnÍormatiepunt
Stedelijk Beheer. Daar kunt U terecht met àl Uw vragen
over onze buurt. En daar kunt U ook teleÍonisch in contact komen met'onze' toezichthouders.

Meld- en lnformatiepunt Haarlem CentrumZuid-West
Ylíestergracht 72
2014 XA Haarlem
Tel.: 023 - 511"50.70
En mocht U ze eens tegenkomen, die toezichthouders,
kunt ze gewoon groeten. Ze zijn uiterst vriendelijk en
behulpzaam. En nooit verlegen om een praatje.

Arjen Kuipers
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INKOMSTEN BELASTING V.A. 55,-
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Boekhouders
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Leendert Meeszstraat 106
2015lT Haarlem
ïel: 023-524 50 14

.zsl

241
Rollandslaan 29,2015 GB Haarlem

Fax:023-52450 14
Mobiel: 06-22807918

Licht- kracht- beveiligings- en
noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw
Elektronica
Aarding

e

o

Corffure Exclusief

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra

Stelt u prijs op
een persoonlijke

,# behandeling?

TEXTIEL EN MODE

Laat uw haar dan
eens verzorgen

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM
Telefoon: 013-5254878

in

damessalon

Kwaliteitsmerken, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunette-Lovable, Cinderellea-Sea Horse, Feelje-Baby kleding

"Coffire Exclusief".
Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mevr. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279

2 keer per jaar in verzorgíngstehuis 'De Blinkert'
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!
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Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakelijke broodeters?
Als u dicht in de buurt van een van onze oude Bakkershuyzen woont
'Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Gen. Croniestraat I 58.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37
lndischesÍaat 95

Gen.Spoorlaan

I

Hoogenrroerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36, annex cÍoissanterie
Ziilweg 24, annex croissanterie

Heemstede
Binnenweg 140, annex Konditorei Restaurant

Santpoort
Bloemendaalsestraatweg

85

Overyeen
Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

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

NATUUR lN DE BUURT, deet
De spechtensmidse
Enige jaren geleden zag ik zoiets voor het eerst, in het
KoninEshof: een spechtensmidse. Tijdens de gidsencursus hoorde ik voor het eerst dat zoiets bestond, en waarschijnlijk zullen de rneeste mensen er ook nog nooit van
hebben gehoord. Destijds, wandelend door het mooie
KoningshoÍ, kwam ik ineens op een plek die bezaaid lag
met zo'n honderd "afgekloven" dennenappels. $,Iiks bijzonders, dacht ik, dat zie je wel vaker. Alleen ... waar
waren dan die dennen? ln eerste instantie denk je dan
dat bijvoorbeeld kinderen ze hebben verzameld en ze op
die plek hebben neergegooid. Bij nader inzien bleek ook
dat al deze dennenappels voor de helft (in de lengterichting) waren aÍgepikt. Aangezien eekhoorns altijd heel
handig de gehele dennenappel rondom afknage
zoek naar de zaden, moest dit dus wel het
specht zijn.
De Grote Bonte Specht wel te verstaan, de andere
ten die hier ook voorkomen, (Zwarte en Groene S
zijn meer insekteneters. Het meest opvallende
plek is echter niet de grote hoeveelheid halÍ
dennenappels, maar eerder het Íeit dat er
50 meter geen den te bekennen valt! Hoe zit d
Wel, de Bonte Specht heeft een hulpje nodig
dennenappel uit te pikken. Daarvoor gebruik
geschikte boom oÍ heester, waarvan de
mogelijkheid bieden om er een
men. (bv. een V-vormige tak). Hij komt
nenappel aanvliegen, die hij met behulp van zij n sterke
snavel tussen zo'n tak klemt. Wanneer die eenmaal
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goed vast zit, kan hij hem aan de voorkant uitpikken.
Zonder deze eerst te venruijderen zoekt hij een nieuwe,
vliegt daarmee weer naar zijn "smidse", waarna hij deze
even tussen zijn borst en de boom gedrukt houdt. Nu
heeft hij even zijn snavel vrij orn de oude uitgepikte dennenappel er tussen uit te trekken en deze met een boogje over zijn kop naar beneden te werpen. Veruolgens
klemt hij dan de verse dennenappel weer in de "houde/'
en vervolgt
n maaltijd. De reden dat hij de oude uitgepikte
laat zitten is misschien dat hij zodoende
e weer Íeilloos terug kan vinden. Na
er dus, bv. onder een vlierboom,
"halve" denne nappels. Het leuke
uitgegeten, de laatste
zit ingeklemd. Als je

§

andersom!
Grote

achter
als

in het westen

De openingstijden van de Houtvaart zijn als volgt:
Voor de vrienden:
Maandag Um

vrijdag:
Zaterdag: Zondag:

07.00 - 10.15 uur:
banen zwemmen
09.00 - 10.30 uur:
naturisten zwemmen
09.00 - 10.00 uur:
trimzwemmen

en

weten
we
wens ik iedere

Voor het oubliek:
Buiten de vakanties
Maandag t/m vrijdag:

Zaterdag en zondag

Zwembad de Houtvaart is
weer open!

dat laat-

Tijdens de vakanties
Maandag t/m vrijdag:

Zaterdag en zondag:
Tarieven:
Seizoenabonnement:
Seizoenab. jeugd/65+:
Leskaaft:
Los bad:
Los bad 65+:

Schoolbad (per uur):
12 badenkaart:
12 badenkaart 65+:
12 badenkaart Haarlempas

heel
elaar

12.00 - í8.00 uur:'
recreatieÍ zwemmen
19.00 - 20.30 uur: idem
11.00 - 17.00 uur: idem

11.00 - 20.00 uur:
recreatieÍ zwemmen
11.00 - 17.00 uur: idem

Í
Í

f
Í
Í
Í

90,55
70,25
66,60
3,90
1,95
1,95
39,00
19,50

f
f '19,50
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Dick Bortels
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algemeen en onze 5taàt vàn drenst in hef
bijzonder? AàrzeÍ ni€t om even (onta(t
op te nemFn

""..
vertrouuven
is goed, een bouwgarantie is reker.

,el 0211 531

Wogenweg l4ó - Hoorlem
Tel.: 023_53tó529

Sinds 30

l{ van der Linden & Zn
Aannemers van restauratíe-, ondeóouds,
en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaatst I anqe llerenstraat
4. 201 1 LH !aarlem
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Lid Stichting Leerwoorborg

joor het vertrouwdJodres bij u in
ie buurt voor reer
suede en Lommy

Di.

t/m Vrí t0.00 -

tB,0O uur

Zo. t0.00 - I7,00 uur

Donderdogwond t/m

16 44

Íoobqiere16-inetoÍÍoricbebriii

2.I.00 uur
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.023
5243472/5251003
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informatie of rrrlbIfivende offerte.

65 jaar getrouwd
Jan Jacob Hoogland en Frida Hoogland-Golz leerden
elkaar ruim 65 jaar geleden kennen in een caÍé op de
Grote Markt. Tien maanden na hun ontmoeling, op 27
Íebruari 1935, traden ze met elkaar in het huwelijksbootje. Anno 2000 is het echtpaar maar liefst 65 jaar
getrouwd en woont in een aanleunwoning van de
Blinkert. Wij brachten de heer en mevrouw Hoogland in
Íebruari al een bloemetje namens de wijkraad, maar willen ze hierbij nogmaals Íeliciteren met dit bijzondere jubileum"

Kent u ook iemand in onze wijk die een bloemetje verdient om een bijzondere reden? Wij willen het graag
weten, zodat wij degene in het zonnetje kunnen zetten. U
kunt contact opnemen met één van de redactieleden (zie
telefoonnummers in het colofon op pagina 2).

Er wordt 30 cm. uit de kant gebaggerd, omdat anders de
beschoeiing niet voldoende steun houdt en naar beneden
zakt.
Om vast te stellen oÍ en hoe erg de bagger vervuild is,
wordt een knelpuntenonderzoek uitgevoerd.
Er zijn 4 gradaties in vervuiling. Valt de bagger in categorie 1 of 2 dan mag dit weer op het naastliggende land
gestort, verspreid en ingezaaid worden. Voorbeeld is de
sloot naast de Leendert Meeszstraat, waar toch ook
bestrijdingsmiddelen Ín gevonden zijn, die echter onder
vastgestelde norm liggen.
Van klasse 3 en 4 worden analyses gemaakt.
ln de vijvers van de Rollandslaan en Gerrit
Badholomeuslaan blijken zwarc metalen (met name zink)
voor te komen. Dit type bagger wordt na een reinigingsproces als cementÍundering in de wegenbouw gebruikt.
De sloot in de buurt van het Rollandspad was niet met de
kraan bereikbaar. Toch is ook hier gebaggerd, en wel
door middelvan een schuifboot.
Behalve bagger is trouwens nog meer omhoog gehaald
in deze wijk: 9 Íietsen, 1 brommer, 1 step, oude kinderwagens, autowieldoppen en een TV-toestel. Ook enorme
snoeken, die weer in de Brouwersvaart uitgezet zijn.

Tijdens het baggeren op de Rollandslaan bleek een
oplettende bewoner van de wijk de gemeente verwittigd
te hebben dat in dit stuk water een beschermde plant
stond: de zwanebloem. Die is in de winter en begin voorjaar nog niet te zien. Dankzij dit telefoontje is tijdens het
baggeren rekening gehouden met de manier van het
omhoog halen van de baggerbak en is men 50 cm. uit de
oever vandaan gebleven.
De zwanebloem is een van de mooiste Nederlandse
water- en moerasplanten met roze, schermachtige bloeiwijze. Hij groeit in de oevers van ondiepe wateren, bloeit
in de zomer en wordt 90 - 150 cm. hoog.

Baggeren anno 2000
Over niet al te lange tijd neemt het Waterschap het
onderhoud en beheer van wateren en sloten weer op
zich, op voorwaarde dat de gemeente Haarlem zorgt dat
eerst met name de hooÍdwatergangen goed doorstromen.
Het is lang geleden dat de sloten in het
Ramplaankwartier zijn gebaggerd. ZelÍs in archieven en
onderhoudscontracten is tot zeker 30 jaar terug niets te
vinden.
Dit wordt beaamd door de heer C. Moerman, uitvoerder
baggenruerkzaamheden van de Íirma NAP uit Aalsmeer.
Er staat nog maar zo'n 30 cm. water in de sloten en dat
moet weer 60 à 70 cm. worden.
Er wordt gewerkt volgens het Veiligheids- en
Gezondheidsplan. Als de bagger vervuild is, moet met
een groot grondzeil gewerkt worden om te voorkomen
dat op het grasveld gemorst wordt.
Verder staat de zware kraan van 22lon op schotten om
de bermen en oevers-te sparen en tevens staat de kraan
hierdoor ook wat rechter.

Tot slot wil de heer Moerman nog het volgende kwijt. "De

medewerking van de bewoners van deze wijk was tijdens
ons werk geweldig. Zelfs auto's werden bijvoorbeeld een
eind verder in de straat geparkeerd of op de eigen oprit
gezet. Het lijl« me een Íijne buurt om te wonen!"

Mia Oehlen
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't Wapen van Kennemerland

Rustiek gelegen
Gezellig oud-Hollan dse sfeer
Uitstekende heuken
7 dagen

per week geopend

Ook zaaluerhuur

Ramplaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532
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erk/logo) . catalogi o advertenties
lders . uitnodiging€n o jaarverslagen
leaflets /pamflettsn o (wens)kaarten etc.

,2A15 HL Haarlem,

tel.
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ASSURANTIEKANTOOR KRIJI{EN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief IVA + Casco
vaste klantenkorting

Bel voor een vrijblijvend advies: tel.524 43 4l
adres: Abr.Mensstraat 4,2015 JR

HAARLEM

Breng kleur voor je deur 2000
Op de "groenkalended'van de afdeling Natuur en
Landschap van de gemeente Haarlem vindt u voor de
komende maanden de volgende evenementen:
21 juni

Routeboekjes Opeh Tuindagen
huis aan huis verspreid.

24 iuniz

Feestelijke start Haarlems Dagblad Open
Tuindagen op de Grote markt: 11.00 uur.
Negen Íietsroutes langs de groenste
en bloemrijkste plekjes in de stad.

2 juli:

jecten meewerken die nu al lopen.
De Haarlemse Jongerenraad heeÍt ook een website:
www.hjr.nl, waar je naast algemene inÍormatie ook inÍo
over activiteiten en projecten kunt vinden. Ook is er o.a.
een rubriek jeugduitzendbureau, waar jongeren baantjes
kunnen zoeken en bedrijven en organisaties vacatures
kunnen plaatsen.

GeeÍ ie op!
Je kunt je opgeven bij de Haarlemse Jongerenraad op
Postbus 5247,2000 CE Haarlem, e-mail: info@hjr.nl, tel.
023-51 851 66.

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

Dierenbescherming
De vereniging tot bescherming van dieren voor Haarlem
en omstreken verzocht ons onderstaande lijst rnet
belangrijke teleÍoonnummers te plaatsen:

Dierenambulance Dierenbescherm ing

:

023 - 5246899 (24 uur per dag)
Vermissingsdienst huisdieren: 023 - 538336í
Generaal Spoorlaan 16,2025 NB Haarlem

Asiel Haarlem:
023 - 5244443
Houtmanpad 22,2015 EW Haarlem
(ma Vm za: 10.00 - 13.00 en 14.00 - 16.00 uur)
Kantoor Dierenbescherming: 023 - 5343440
Ook voor meldingen dierenmishandeling en -venruaarlozing.
Stuyvesantstraat 91 -zwa rl, 2023 KM Haarlem
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Haarlemse Jon geren raad
Wat doet de Haarlemse Jongerenraad?
De Jongerenraad komt al een paar jaar op voor de belangen van alle jongeren. Zij vindt bijvoorbeeld dat jongeren
recht hebben op een eigen plek. Steeds meer volwassenen vinden dat nu ook. Toch duurt het nog vaak erg lang
voordat zoiets geregeld is.
De Jongerenraad is er voor iedereen onder de 21 jaar.

Hoe kun ie meedoen met de Haarlemse
Jongerenraad?
Alle jongeren tussen 10 en 21 jaar kunnen zich aansluiten bij de Jongerenraad. Je kunt schrijven, bellen oÍ emailen naar de Jongerenraad als je een plan hebt voor
de stad of bij jou in de buurt, maar je kunt ook met pro-
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Gelezen in de regionale

kranten
Kruispunt Elswoutslaan wordt veiliger

Het kruispunt Elswoutslaan - Kofte Zijlweg in Overveón
krijgt een verhoogd fietspad en grotere middenstroken.
De raadscommissie verkeer ging gisteravond akkoord
met de voorstellen om het onoverzichtelijke kruispunt veiliger te maken voor met name fietsers.
De verkeersveiligheid staat al geruime tijd ter discussie.
Fietsers die uit de Elswoutslaan komen, worden geconfronteerd met verkeer van drie kanten: uit de Ramplaan,
de Duinlustweg en de Korte Zijlweg. De kruising die ze
opdraaien is zo breed, dat menigeen zijn oÍ haar gevoel
voor aÍstand verliest en begint te zwalken. Dit leidt keer
op keer tot gevaarlijke situaties.
Na de aanpassingen zal het Íietspad twee richtingen op
gebruikt kunnen worden. Ook zullen de verkeersheuvels
op de brede weg worden vergroot zodat het verkeer duidelijker kan voorsorteren. Het noordelijke gedeelte van
de Elswoutslaan was toch al aan een groot wegonderhoud toe. Bovendien moet de sloot ernaast hoognodig
uitgebaggerd worden. De bagger is sterk vervuild. e
Er wordt geen inspraakavond gehouden, omdat het rjiet
om een hele reconstructie, maar om enkele aanpassingen gaat. De gemeente Bloemendaal gaat nog wel overleggen met de gemeente Haarlem over de aanpassingen,
omdat het kruispunt op de grens van beide gemeenten
ligt.

De werkzaamheden zullen ongeveer 200.000 gulden kosten. Er is enige haast mee gemoeid, omdat de subsidie
door de provincie al is toegekend.

Bron: Haarlems Dagblad,

l2 april2000.

Kaptoorbouw Elswout via beruchte
artikel-19-procedure
Via de beruchte "artikel-19-procedure', wilde gemeente
de bestemming van het grote huis op landgoed Elswout
wijzigen. Cobraspen Vastgoed B.V. mag het kolossale
pand ombouwen tot kantoorhuis.

Deze methode is ornstreden omdat de gemeente een
bouwvergunning kan verlenen voordat de vaste contouren van het bestemnringsplan bepaald zijn. Normaliter
gaat dat andersom waardoor protest van burgers meer
kans van slagen heeÍt. Voor gemeenten kleeÍt er één
groot nadeel aan de *onventionele methode: ze kan een
bouwplan jarenlang opírouden.
De samenwerking tLlss*n gemeente en Cobraspen wordt
één dezer dagen beklonken in een overeenkomst. De
architecten van bureau Prins & Kentie zijn al begonnen
met het ontwerp-proces. Ook is er een indicatieÍ bodemonderzoek gestart.

Bron: Haarlems Weekblad, S mei 2000.
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Einde sluipverkeer
Vooral met mooiweer hebben de bewoners van het
Ramplaankwartier de laatste tijd veel overlast van sluipverkeer. Dit autoverkeer is op weg naar Zandvoort oÍ uit
de badplaats afkomstig, maar zoekt tijdelijk zijn weg door
het Ramplaankwartier vanwege de vele wegopbrekingen
tussen Haarlem en Zandvoort. Gelukkig is het eind in

en nooit vergeten", luidt de tekst op het marmer.
Regelmatig worden bloemen ververst. Er is op andere
manieren te merken dat vrienden de met een hekwerkje
gemarkeerde plek vaak bezoeken. Voorbijkomende Íietsers minderen vaart, lezen de namen van schoolgenoten
op het asfalt en de aÍscheidsgroeten bij de lantaarnpaal
iets verderop.

zicht.

Rotonde zeeweg
De bouw van de rotonde op de Zeeweg is half mei klaar.
Daarmee wordt de bekende autoroute naar zee over de
Zeeweg en Julianalaan in ere hersteld. Verder wil de
gemeente Bloemendaal de aansluiting van de Ramplaan
op de Brouwerskolkweg nog voor de bouwvakvakantie
aanpassen. Daardoor wordt de bestaande sluiproute door
het Ramplaankwartie(naar de Zeeweg minder aantrekkelijk. ln verband hiermee krijgt de aansluiting van de
Hospeslaan op de Kofte Zijlweg een doorgelrokken trottoir. Ook aan de vernieuwing van de Zandvoortselaan
wordt hard gewerkt. De werkzaamheden aan de
Zandvoortselaan zijn rond woensdag 10 mei gereed.

Bron: Zondagkrant, 7 mei2000.

RioolZiilweo
Ook de rioleringswerkzaamheden aan de Zijlweg veroorzaken veelsluipverkeer in de Ramplaanbuurt en omgeving. Ook de werkzaamheden aan de Zijlweg zijn vóór de
komende bouwvakvakantie afgerond. Tevens wordt het
Prinsen Bolwerk op dit moment gereconstrueerd. Het
Bolwerk is onderdeel van de autoroute naar Zandvoort.
Medio mei is de reconstructie aÍgerond en is er weer
tweerichting verkeer mogelijk. Door al deze verbeteringen
verdwijnt de verkeersdruk in het Ramplaankwartier.
Bron: Stadskrant, 13 april 2000.

Rampertjes
Spelregels Ramperties

Mgnumenten voor verkeersslachtoÍfers
(ingekorte versie)
Langs de weg opgerichte monumenten voor in het verkeer verongelukte Íamilieleden. ln zuidelijke landen al
langer een verschijnsel dat kan helpen om rouw te verwerken en een herinnering levend te houden. Nederland
begon er aarzelend mee. Een bos bloemen in de berm,
een kruisje vastgeprikt op een boom.
Na een dramatisch ongeluk enkele.iaren geleden in
Overveen, waarbij op de Zeeweg drie jonge mensen bij
een auto-ongeluk om het leven kwamen, werden op de
onheilsplek gedenkstenen met de namen van de slachtoffers neergelegd. Het geeÍt de nabestaanden een goed
gevoel. Ook op de plek langs de Randweg waar vorig
jaar september de 17-jarige Vincent Homburg met zijn
bromfiets verongelukte, hebben vrienden en familie een
blijvend gedenkteken geïnstalleerd. "We zullen je missen

U kunt een Rampertje plaatsen in de wijkkrant op de voÍgende manier.Op de redactieadressen Bloemveldlaan 43
of Gilles Schoolmeesterlaan 28 betaalt u vooraf f 5,(max. 5 regels) oÍ Í 10,- (max. 10 regels, te samen,met
het inleveren van de tekst.)

Bridgepartner gezocht
Mevrouw Schouten zoekt een brigdepartner voor de donderdagmiddag van 12.30 tot 16.30 uur in Hotel Rusthoek,
Bloemendaalseweg 141.
Tel. 023 - 5246033.

Té koop aangeboden
Sneeuwkettingen voor Mazda 323 (nooit gebruikt) en
Dakdragers voor Mazda 323.
Radiator 1.40 m. Tegen elk aannemelijk bod.
Tel. 023 - 52463'13
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tekening : Alfons van Heusden

Een Prijsje voor de mooiste!
Gekleurde plaat inleveren op Bloemveldlaan 43 oÍ Gilles Schoolmeesterlaan 2g.

Naam:
Adres:

i

Leeftijd

