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Wat wonen

wij toch in een prachtige
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en gezellige wijk.

Deze foto's genomen tiidens het wijkfeest 23 september

getuigen er van. Verderop in de krsnt vindt u nog meer
impressies van het t'eest.

Íoto: Roel Ramakers
Íoto inzet: Jolanda Koster
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st4.4Í1 lvrj graag

een uurtje eerder op!
Wijkkrant
Drreke de Bruin
Jany Hoornstra

524.5064
524.6313
524.3998
524.5096
524.5193

Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
Arjen Kuipers

Wijkraad
Voorzitter. : Baud Schoenmaeckers

Postbus 6158

2001 HD Haariern
544.27s4

§ecretariaat: Jos Scholten
Fei'in ingmeester: Ben Harlgers
Miiieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
Jongerenwerk: Rie Buursink

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

524.3288
524.5221
524.8228
524.2365
524.2435
544.0400

84.82.63.030
2459

Belbus:

Oppascentrale, Emmy Verbeek:
Politie, team Zuid-West: Hr.J.E. Bohoslawec
Meld- en informatiepunt Centrum/Zuid-West
(vragen en klachten over onderhoud rn de wijk)
Thuiszorg:
Verenrging Willem Dreesplantsoen:

112
515.5303

524.1734
553.1611
5
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,5070

510.0200
524.3998

de eersten overleggen

Dit is slechts één von de voordelen vcn onze servlce,
om uw oonkoop oÍ verkoop succesvol te moken,
U kunt nomelijk

.
.
.
.

oltijd rekenen op

24 uur bereikboorheid

zoferdog gehele dog geopend.
zeer snel moken von ofsproken, bezichtingen
en toxoties

begeleiding bijÍinonciering en beleggingen

Bel ons voor een vrijblijvende kennismoking 023-5329159

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

uw wensen.
Zo kunt u olïijd ols één von

en een bod uiïbrengen.

Algemene teleÍoonnummers
Alarmnummer:

Als het iui, noor. uw keuze nèt voor uw neus wordt
verkocht, is doï notuurlijk een vervelende ervoring.
Doorom zorgen wij, dot u ol meï het ontbijï weet
welke huizen nieuw in de verkoop zijn gekomen,
Notuurlijk ofgestemd op uw finoncièle middelen en

527.0424
511.4777
511 .4640
511 .4640
MAKELA

ARS

O.G

511 .3300

511.4730
511.3000

"omdot u niet elke dog een huis koopt!"
.
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Wiikgebouw & speeltuin
Croesenstraat 51

s24.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 30 november, aanvang: 20.30 uur
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 16 december. Kopij kunt u
inleveren llm 27 november op de
adressen Gilles Schoolmeesterlaan 28
en Bloemveldlaan 43.
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Nieuws van

de wijkraa d
Op de barricades ...?
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Tot nu toe zijn deze stukjes altijd zo positief mogelijk
en politiek

correct geweest. Uiteraard met de nodige twijfel en scepsis,
maar ik glng er altijd van uit dat de politiek ook correct is.
Die
twijfel en scepsis nemen steeds grotere vormen aan....

Neem het bestemmingsplan dat ter visie ligt. Op 20
september
hebben we een aantal gemeentebestuurders in de wijk
op
bezoek gehad om te kijken hoe het Willem Drees plantsoen
er
r.l uit ziet. En oÍ de heren en dames zich een voorstellin
g zou:en kunnen maken over hoe het eruit ziet als daar drie hoog
,:rdt gebouwd. Fr ontspon zich een aardige di
r,.,am een alternatieÍ plan op taÍel. Een jaren
al
n,
^iaar om een oÍ andere onduidelijke reden was
': d Geen nieuw plan dus, maar wel één die
r,:stzegelbouwen' dat de gerneente nu vaak
nhoudt dat elk kleine stukje groen dat in
rige
n
-.lt oÍ de goede bestemming heeft, kan
' dit plan wordt een samenhang geschetst tussen h
soen en de lage bejaardenwoningen aan de
D
zijn over een jaar oÍ tien, vijftien afgeschreven en gaan
plat
cm plaats te maken voor nieuwbouw. ln dit plan wordt de
an het Willem Drees plantsoen bij deze nleuwbouw get
en deel van de Pieter Wantelaan, vanaÍ de hoek met
de Gilles
Schoolmeesterlaan zou dan in de bouw worden meegenomen _
ivaardoor de Pieter Wantelaan geen doorgaande
weg meer zou
zijn. Eindelijk weer eens een opening, een idee waar je
over
kunt spreken.... dachten we.
Èén van de aanwezigen vond dlt plan van visie getuigen
in
:egenstelling tot het ge'r'soleerd bebouwen van het plantsoen.
trj zou het geen gek ldee vinden om de ambtenaren hun huis_
i'rerk opnieuw te laten maken en dit alternatief verder
uit te wer_
I

ken.

dan. Tijdens de commissievergadering bij de gemeente
is
het plan niet meer ter sprake gekomen. Sommige
leden draai_
den zelfs hun mening 190 graden om. Resultaai:
bouwen maar
B&W - dat wil de wethouder toch zo graag. Dat
zet een mens
aan het denken, teleurstellend is het minstens en
een beetje
boos word je er wel van.
l'r4aar

Grondwater. Er verdwijnt nu per uur zo'n 600 kuub geweldig
mooi, schoon en fris duinwater de Brouwersvaart
in. Een
spreekwoordelijke druppel op de gloeiende plaat
als je bedenkt
dat straks de rest van de wateronttrekkingen stoppen;
die pom_
pen drie keer zoveel weg dan tot nu toe het geval
ls. Dat het
weggooien van dit schone water doodzonde is,
daarover zullen
rve het maar niet hebben. Wel over de actie
die John Tijmstra
en Oosterduiner Bino Fortuin hebben ondernomen.
Zij zijn naar
Ce Heemsteedse jurist Kruier geweest die al geruime
tijd de
iaatste steen boven wil krijgen over dit probleem.
Wat blijkt: alle
gemaakte rapporten spreken elkaar tegen en
daarmee elke bij
oit probleem betrokken instantie. Er is aÍgesproken
dat ze alle_
maal verkondigen dat het stoppen met pompen in
de duinen
-< echts een gemiddelde van drie centimeter waterstijging
tot

I

gevolg heeÍt. Volgens Kruier absoluut niet waar. Als jurist
raadt
hij dan ook aan dat iedereen die gedupeerd is, zich niet
meer
tot de gemeente of provlncie wendt. Nee, de klachten moeten
via een gerechtelijke procedure lopen. Het pappen en
nathou_
den moet maar eens afgelopen zijn. ln de volgende wijkkrant
zal een voorbeeld komen van de manier waarop een
dergelijke
klacht het beste kan worden aangepakt.
TuÍnbouwgebied. Ook zo lekker. De gemeente g"àÍt
(wetenschappelijki advies bureau, Nieuwland, de opdracht
""n om
het gebied van een goede inrichting te voorzien. Dat
bureau
komt met een plan. De wethouder met dit gebied in zijn porle_
Íeuille. wil cjat een aantal passages uit het rapporl wordt
gehaald, anders kan hlj het niet goedkeuren.
Het gaat _hoe kan
het anders- om passages waarin Nieuwland aangeeft
dat er
beter niet gebouwd kan worden. En inderdaad, in de uiteindelij_
ke versie is het gros van díe passages geschrapt. Wethouder
tevreden. Een ieder zichzel,t respecterend adviesbureau had
zich daar natuuriilk niet toe laten verleiden. [\,4aar ja, blijkbaar
zijn sommige branches erg aÍhankelijk van hun broodheer _
en
dat kan ten koste gaan van je proÍessionaliteit en onaÍhankelijk_
heid. Maar daar gaat her natuurlijk niet alleen om. Waar
het wel
om
reau
Plan

nota
beter op
bebouwi

ik

kunné*'óàngeven waar hij wel en geen

.Stuk voordeliger. Het ergste is nu dat er straks
nop
heb

nog

n

een

mobiteam,.heeft alle commissieleden een brieÍ
aangegeven werd dat er op een mooie zomerdag
13,239 auto's door de Ramplaan en Rollandslaan
n,-Daar zal op ziclt weinig aan te doen zijn. Maar zoveel
verkeer vraagt wel om:extra veiligheidsaanpassingen.
Die kosten veet,geld. Daarom heeÍt het team gevraagd om extra geld
op te nemen in de begroting voor 2001. De eerste reactie
van
de Groénen is al binnen: we staan sympathiek tegenover
uw
ideeen en voorstellen, maar geven geen garantie dat
we iets
voor u kun nen.doen Letterl ijk: "als er meer van dit
rt plannen ui andere wijken kQmen, kun
ren"
lk verbaas me suÍ
r
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Broekh

vervel
terecht

lemand nog oude banden en lege
Baud Schoenmaeckers
Voorzitter Wijkraad

m'3.
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fn de winter kunt u bi1 ons terecht
voor een sportief spelletle tennis
tnonze FABLO TENMSHAL.

ln de zomer bent u bij ons oon het
goede adres om uw bloembollen-

ébur

geschenkpokketten voor uw binnenlondse
en buitenlondse reloties

te bestellen.

Ramplaan 40

Haarlem

tel. (023) 524 79 93
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Morcelisvoortpod (bij de Vlooqseueg,
de
Postbus 171

zl(x} AD HEE'A5TEDE
Intei'net:

,JWBruXX,A
- tel: 5364902
Nagtzaamstraat 12
v. Zeggelenpiein 96
- tel: 5360700
- tel: 5364337
Engelenburg 78
- tel: 5241 063
Ramplaan 52
Win kelcentrum Amsterdarnstraat

Ged.Herensingel
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tel: 5368441
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TEXACO

Texaco Selfseruice Station
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Msr Gsvosr Voon WoxsN

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

Tel. 023

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
HET STATIQN MET DE
GLíMLACH!
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Wherever you go,
go Texaco
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Bloemendaalseweg 341, 2051 GH Overveen
Postbus 216,

2060AE Bloemendaal

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

Nieuws uit

de wiik
BOUWEN IN HET PLANT.
SOEN / NIET DOEN
Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen en
omgeving

ls dat alles?
Neen: we doen meer dan dat. Wij bereiden een aantal acties
voor waarover wij u binnenkort hopen te informeren. Het kan ook
zijn dat we u nog nodig hebben.

Ledenvergadering
Als gevolg van de toename van de activiteit rond ons Plantsoen
is het ook noodzakelijk een leden-vergadering uit te schrijven. ln
principe zal de datum daarvoor na de nog te plannen bestemmingsplan-voorlichtingsavond vallen. Wij willen dan graag met u
overleggen over de door ons, oÍ wellicht door u'voor te stellen
stappen.

Andere datum!
U heeÍt gelijk: het was niet 7 september maar pas 13 oktober
waarop het Ontwerp BestemmingsPlan Ramplaankwarlier
(OBPR) ter visie werd gelegd. Helaas bleek dat we, toen we het
stukje voor de vorige wijkkrant schreven, niet goed waren geïnÍormeerd.

Is dat erg?
Nee: we hebben toch reeds 210 bezwaarschriften van u ontvangen. Dat is meerdan 2 maal zo veel als in 1995. Dat is mooil!
Maar we willen toch nog meer!! Goed beschouwd past het ons
nu wel dat we wat te vroeg waren met ons verzoek tot het
schrijven van bezwaarschriÍten. Nu hebben we de tijd (tot uiterlijk 8 november) om nog meer bezwaai'schriften te verzamelen
die wij dan uiterlijk 10 november zullen inleveren.

ls dat nog van belang?
Ja, wel degelijk. Juist ook omdat, zoals tijdens de la.atste vergadering van de commissie stedelijke ontwikkeling op 5 oktober.is
gebleken, er vooruitlopend op de uitkomst van het OBPR reeds
een bouwaanvraag zou klaarliggen. Dat betekent dat als we
niet veel bezwaren binnenhalen, redelijk snel na goedkeuring
van het OBPR daadwerkelijk gebouwd zal worden. Niet wetende hoe groot de tegenstand tegen bebouwing in het Plantsoen
zou zijn, stemde de comntissie toen in met het ter rrisie leggen
van het OBPR waarin bebouwing nog is toegestaan. De commissieleden, de gemeenteraad en de wethouders zullen nog bij
zichzelÍ te rade moeten gaan of ze daaraan vast kunnen houden als ze zien dat het aantal tegenstanders werkelijk omvangrijk is. Toegegeven; het is niet slechts het aantal dat telt. Ook de
inhoud van de argumenten is van belang. Maar wij menen dat
wij meer dan voldoende valide argumenten hebben aangedragen. En die worden in het OBPR dat nu ter visie ligt niet naar
behoren beantwoord.

Afhaalservice!
Vóór het moment dat u dit stukje onder ogen krijgt, hopen wij
persoonlijk langs te zijn geweest bij die wijkbewoners die om
welke reden dan ook nog geen bezwaarschrift hadden ingediend. We zijn zo optimistisch te verwachten dat we op die
manier nog wel wat meer bezwaarschriÍten kunnen gaan indienen. Ja dat is service, maar we hebben er dan ook als wijk
belang bij.
Mochten we u niet thuis getroffen hebben dan kunt u altijd nog
tot 8 november uw bezwaarschrift in de bus doen bij:
M. Knegt, Gilles Schoolmeesterlaan 28 ot
D.D. de Vries, Jan de Mijterlaan l3
Dan zorgen wij dat het op tijd op het stadhuis wordt afgeleverd.

Homepage Plantsoen
Mogelijk heeft u het al gezien: de pagina is onvolledig en Íunctioneert niet goed. Onze excuses. Er wordt aan gewerkt, maar u
weet het ... alles kost tijd.
U wilt wat doen!
Datkan: indien nog niet gedaan, kunt u een bezwaarschrift indie-

nen: vooóeeldbezwaarschriften zijn natuurllijk altijd nog bij een
van onze adressen te verkrijgen.
Wat kunnen niet-ledeí, anders dan het bezwaar indienen, nog
doen, vraagt u zich natuurlijk aÍ? U kunt zich in elk geval aanmelden als lid, donateur oÍ sympathisant - we hebben uw steun
namelijk ook nu nog ndOig - bij ons secretariaat:
Martin Knegt, telefoon 524 39 98 oÍ e-mail: plantsoen@mail4u.nl.
Wilt u eerst nog meer informatie dan kunt u dat vinden in de
voorgaande wijkkranten en bij ons secretariaat.
Leden en niet leden kunnen inspreken op de nog te plannen
voorlichtingsavond. We rekenen er op dat u in grote getale aanwezig zult zijn.
Namens het bestuur,
Derk de Vries

ltlieuws van de Beatrixschool
Aanmelding nieuwe leerlingen
Kinderen die tussen 1 oktober 2001 en 1 oktober 2OO2 4iaar
worden, moeten vóór 1 maart 2001 opgegeven zijn.
Op maandag, donderdag en vrijdag bij Jan van Leeuwen en op
dinsdag en woensdag bij lngrid Luntz-Slooten. Na deze datum
kan geen plaats meer gegarandeerd worden voor de mensen die
binnen het rayon van de school wonen.
Wilt u dit ook doorgeven aan buurtgenoten en kennissen die kinderen van deze leeftijd hebben?
ln vergelijking met andere jaren is de aanmelding namelijk al Ílink
op gang gekomen.
Met vriendelijke groeten,

Jan van Leeuwen en lngrid Luntz-Slooten
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de Wende

Proktijk voor herstel von levenskrocht

DE WILDE & TER SMITTEN

door voetreflexen poloriteitsmossoge

NSTALLATIE- EN ONDERHOUDSBEDRIJF
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ETERSWERKZAAMHEDEN

0252-534063

- tr

Houtmonpod Bb

023-5517974
I
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Lood- en zinkwerken

l
l

Aanleg en onderhoud van c.v. ketels

I

Vakkundig daken, goten en dakkapellen repareren en zonodig vernieuwen

nformotie : 023.524 6601

THUSSEN TIMMERWERKEN

Sanitai re installaties

Voor al uw onderhoud en afwerkingen o.a.
ramen, deuren, dubbelglas, plafonds,
scheidingswanden, schuren, schuttingen...

PROBLEMEN IN OF ROND UW HUIS,

BEL VRttBTUVEND
VOOR MEER INFORMATIE

BEL ONS VRIJBLIJVEND OP EEN VAN

Rob Thijssen

DE BOVENSTAANDE NUMMERS

Noorder Tuindorpslaan

023-52 49 160

Slagerij Schaaper
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, 2015 HJ Haarlem

O6-t 5 47 54 09

WIJNHANDEL

uw maaltijdspecialist
alles eigen fabrikaat:
- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels

SEDERT 1987

- 5 sooften soep
- Super lasagne

Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

- Bami - Nasi - Macaroni

Ramplaan 38, Haarlem, Tel. 029 - 524 61

61

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen
auto\

erzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkorting

Bel r,oor een vrijbiijvend advies: tel. 524 43
adres: Abr.N{ensstraat -1. 2015 JR
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Een nieuw bestemmlngsplan
in aantocht...
J Ieest het goed. Na een proces van jaren is de voorbereidende fase van een nieuw bestemmingsplan Ramplaan afgerond

en kan de Íormele fase worden gestad.
Het college van burgemeester en wethouders heeft alle
inspraakreacties uit de voorbereidende Íase afgewogen en
heeÍt het ontwerp-bestemmingsplan Ramplaan ter visie gelegd,
Inhoudelijk
Wat is het standpunt van de wijkraad op het ontwerp-bestemmingsplan?
Ten tijde van de voorbereidende Íase heeft de wijkraad reeds
haar standpunt aan de gemeente kenbaar gemaakt. Dat standpunt is sindsdien ook niet meer gewijzigd. De wijkraad heeÍt
met name bezwaren tegen de gevolgen van de uitbreiding van
het Wapen van Kennemerland en de bebouwing van een deel
van het Willem Dreesplantsoen. De gemeente heeÍt met onze
bezwaren niets gedaan...want het ontwerpplan is op die onderdelen niet gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpplan. Op
20 september hebben wij de commissieleden Stedelijke
Ontwikkellng uitgenodigd in de Beatrixschool en tijdens een
wandeling rondom het Willem Dreesplantsoen onze visie over
dit stukje wijk gegeven.
Hoewel de opmerkingen van de aanwezige commissieleden
ons positieÍ stemden, bleek tijdens de commissie vergadering
Stedelijke Ontwikkeling van 5 oktober jongstleden, dat er een
ruime meerderheid is die instemt met het ontwerp-bestemmingsplan. Als klap op de vuurpijl heeÍt wethouder Haverkorl tijdens die vergadering meegedeeld dat bebouwing van het
Willem Dreesplantsoen min of meer een gelopen race is; er zijn
al gesprekken tussen de aÍdeling Wonen van de gemeente en
een onbekende
apparteme
schappelijke
De
op grond van de
die
met een
hoogte van 1
dan ageren tegen
WIJ
ziet het liefst dat het ver-

Wapen van Kennemerland stuit op
Niet zozeer tegen de uitbreiding als

gevolgen van die uitbreiding. En
igde vrees voor een extra
parkeerplaatsen aldaar en
dat met zich mee zal brengen voor
r de gemeente naar de parkeerplaatsgevonden. De in het bestemgewaarborgde vrije zichtlijn van
st.
rk behoort na realisatie van de uiten
verleden en is voor de wijkraad een
om tegen de planologische uitbreiding te protes-

d
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Procedure
Hoe is nu de vervolgprocedure? Wie kan waar en wanneer
zijnlhaar opmerkingen kwijt? Hierna volgt een kort overzicht van
de procedure tot aan de AÍdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State. Tegen die tijd (over een klein jaar) informeren
wij u over de verdere procedure. ln dit overzicht wordt uitgegaan van het gegeven dat schriÍtelijke opmerkingen worden

ingediend.

u

ln de periode van '12 oktober tot 10 november 2000 kan een
ieder zijn oÍ haar opmerkingen (de wet spreekt van zienswijzen)
schriftelijk indienen bij de gemeenteraad van Haarlem.
De gemeenteraad heeft vervolgens vier maanden de tijd om het
bestemmingsplan vast te stellen. lnmiddels leven we dan in de
maand maart 2001 . De gemeenteraad mag uiteraard op het
ontwerp gemotiveerd wijzigingen aanbrengen, maar er mag
geen sprake zijn van een geheel nieuw plan.
Vervolgens ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende
vier weken ter visie en wel vanaÍ de dag volgend op die van het
raadsbesluit waaöij het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
Tegen dit vastgestelde'bestemmingsplan kan bezwaar (de wet
spreekt van bedenkingen) worden gemaakt, maar nu bij het college van gedeputeerdestaten van Noord- Holland.
Wie kunnen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bezwaar
maken?
iedereen die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen heeÍt ingebracht tegen het ontwerpplan en voor zover het dezelfde
zienswijzen betrefÍen;
iedereen die kan aantonen dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat
n bij de gemeenteraad kenbaar te maken
'een aÍwezigheid wegens vakantie, of
valt NIET
afwezigheid
buitenlands veólijÍ voor het werk);
iedereen die
heeft tegen de eventuele wijzigingen
van het
bestemmingsplan ten opzichte van het
rde staten van Noord-Holland moet
de periode van de ter visie beslissen
de goedkeurl
het vastgestelde bestemmingsplan. Zij
het
bestemmingsplan (gedeeltelijk) goedkeuren oÍ aan het bestemmingsplan (gedeeltelijk) goedkeuring
onthouden. Het college van gedeputeerde staten maken binnen
twee weken hun besluit bekend aan de gemeenteraad. Het
besluit van het colle-ge van gedeputeerde staten ligt ook weer
ter visie en wel voor gen periode van 6 weken. Ook tegen het
besluit van::hët collegè van gedeputeerde staten kan beroep
worden in§estetd en wel bij de AÍdeling bestuursrechtspraak
van,de Raàà van.State.
Het coll,

:r':

':'rl: ::::::'

Tot $lot wil dewijkiààd u op het volgende wijzen.

Zorg dat u.utv opmerkingen tiidig indient, dus vóór 10
novëmbei a.s. Te laat is echt te laat. ln de vervolgprocedure
worden uw opmerkingen niet meer meegenomen en heeft u
geen rechï'meer van spreken.

De
de

toe

mee

dan ook zeker van haar recht gebruikmaken om
op andere gedachten te brengen en zal daarschriftelijk op de hoogte stellen van onze

l:'

',:

Wordt vervolgd......

Tim Faas
Bestuurslid RuimtelijkeOntwikkeling
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Een Warme wiik
"Bent u van hier?" lk knikte instemmend. "Bevalt de buurt een
beetje?" lk knikte wederom instemmend, maar ik wist niet goed
te antwoorden op zo'n vraag, lk kon natuurlijk urerr lang gaan
uitweiden over de pracht van onze dierbare wijk. Over het genot
onr hier te wonen. Maar ik 'roelde me toch enigszins geremd
door al die buuftbewoners die hun stalletjes hadden 'zolgezet
rnet spullen, waar ze zelf geen plezier meer aan beleeÍden en
waaryan ze verwachtten dat iil ze een nieur,v ieven ging bezorgen. Wat moet je dan zeggen? "Het is hler gezellig, kijkt u maar
orn u heen", klinkt Can wat lachwekkend. Ën het springkussen
ol de klimwand zal toch ook niet .iirer:l hun eerste nieuwsgierigheid bevredigen, laat staan Ce ciown en de piayback-show.
"Ja, ziet u, we willen hier komen wonen en we eiachten zo dat

íit feest wel een goede gelegenheid was om de buurt te verirennen." De adspirant-bewoners keken me gretig aan. ïoevallig
stond ik voor een kraam waar de V/ijkraad was \redegenv{oor
digd. Met een keur van nrateriaal gaven ze w:orlichting over het
wel en wee van de buur1. Ook lverd er gedegen informatie
gegeven over het Landschapsbeheersplan vaor het Westelijk
Tuinbouwgebíed. Cok kon daar heï Ramplaankwadierboek en
de setjes met ansichtkaaden gekocht worden" lk was gered en
loodste de twee bijna- i:ruurtgenoten naar de buurlstal.
Wat een prachtig weer weer, zo dacht ik verder lopend. Ook de
afgelopen keer was het zo warm, en ook die keer was het cle
hele dag stralend. Nieuw was nu de locatie, daar waar de rnooiste plek van Haarlem overgaat in een zee vËn groen.
ík was net terug van vakantie in een warm zuidelijk land, zo'n
Iand waar het altijd warm is, zo'n land van leuke dorpjes met
knusse rnarkten en altijd lieve mensen. Mijn wandeling langs de

kraampjes hier sloot naadloos aan op dat wat ik nog enkele
dagen daarvoor in den vreemde had beleeÍd.
Er heerste daar aan het eind van de Ramplaan en op de
Leenderl lt4eesz een geanimeerde sfeer. ledereen leek iedereen te kenren. Éike stal lvas een ontmoetingsplaats. En bij vele
kramen werden spullen verkocht. En er waren spullen bij die
brlna zeker de vcigende keer wei weer tentoongesteld zullen
worden. l'vL-; a'.,ast gered van een wisse dood. maar over een
paar )aar z.t , ze,,vel weer terugzien. Dat theepotje van mijn
echtgenote c 1.,:crbeeld.
De stemming zat er goed in. Zowel bij de playback - en de
soundmixshow als bij de clown en de poppenkastspeler.
Hoewel de geluiden van de diverse evenementen, als ze niet
goed op elkaar waren ai3estemd, soms enige dissonanten vertoonden. Maar als je :e echt apart bezig kon zien, dan kon je je
geluk niet op. AÍ en tqe ,i,lcht je je verbazen in het getoonde
zangitalent. Het zou me niet verwonderen als de ster van een
enkeling over een paar jaar hoger en verder zal reiken dan de
beslotenheid van dit Ramplaankwartier.

Jong en oud konden zich vermaken, al heb ik tijdens rnijn korte
feesttocht toch vreinig ouderen in de klimwand zien hangen. Die
vermaakten zich beter op het terras, met bier in de knuist, kijkend en luisterend naar de diverse klimmers en zangers.
Al lopende realiseerde ik me dat aan zo'n Íeest toch een
behoorlilke organisatie moet zijn voorafgegaan. Aan alles was
gedacht Een organisatie die getuigt van lieÍde voor de wijk.
Een wijk die steeds maar weer bewijst dat-ie leeft en bruist. Een
warme wiik
Arjen Kuipers
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Ondanks deze enkele negatieve puntjes, meent het organisatie_
comité dat het wijkÍeest 2000 een gezellig en prima verlopen
Íeest is geweest waarbij de weergoden ons meer dan goedge_
zrnd waren.
Met de resultaten van de enquëte in ons achterhooÍd rnaken we
er over tuvee jaar weer een knallend Íeest van. Tot dan en
-i???^ z tr altijd welkorn.

\anens het organisatiecomité van het wijKeest 2000,
a
e-.

-

5^^^

_

'las:hlÍl

l.íet dank aan Annelies Homburg vooi haar wijze en

l:.-.À.!nC Ae I ps brj de organisatie van de kramenverhuur.

J

Evaluatie wijkfeest
Onder degenen die een kraam hebben gehuurd op het wijkr:
Íeest, heeft het organisatiecomité een Íormulier verspreid àet
enkele vragen over het wijkÍeest.
."
Van de 72 verzon&n Íormulieren ziln er 21 ingevutd en terug
ontuangen. Een goed resultaat.
De vragen hadden betrekking op de locatie, de Írequentie, aan_

Uitslag
Flaybackshow
en ballonnenvuedstrijd

I

Tijdens het wilkfeest zijn de wínnenCe piaybackshow-kandida_
ten al gehuldigd en voorzien van een troÍee ioor de
.!ury, rnaar
in deze wijkkrant willen we natuurlilk ook nog Ce trotse winnaars
vermeldenl
.:.fi

.:a;:ti1

1e plaats:
2e plaats:
3e plaats:
.,a

Echt bijzonder is dat maar S"/o van de huu
:''j'
wijkraad moet zorgen voor kofÍie en broodj EN
rS
waren van mening dat de catering moet
aan het Wapen en de lokale midde
62.0/"). Zo werd de
koek van de bakker gemist, de
viswinkel en de
saté/hamburger van de
). Twee huurders stelden
voor dat de wijkraad zorgt
een gezamenlijke barbecue
Unaniem waren de huurd
in hun oordeei dat het huidig aanbod van de activiteiten
oende is (100%). Ook vond 48%
van de huurders dat de
ten rondom één plek geconcentreerd moeten zijn tege ii
die juist vond dat een verspretding van de activiteiten méq zat aanspreken. Ook leuk om te
vernemen is dat niemand vond dat er aparte a ctiviteiten voor
de
I

volwassenen moeten komen.

ïenslotte bleek ulit de enquète O te huurders goed tot zeer
goed verkocht hebben, dat het zoals altijd weer oudenvets
gezeliig was, en dat iedereen van hei goede weer heeft genoten. Naast de vele positieve punten zijh er ook enkele negatieve
punten te noemen. Zo is bi1 een kraam een zeer bijzondere
campingstoel Eestolen en hebben veel mensen de 3 vuilcontainers volgestopt met overbodige privérommel. Een compleet ser_
viesgoed werd aangetroÍfen naast een volledige garderobe. Dat
moet de volgende keer anders.- We hebben gelukkig de Schalm
met enkele spullen kunnen verblijden.

r

Chffiie Schellings - Anastacia
lfàrlijn in't Veld - Kosheen

:lil"katriln

Schenk en Babiche Fernadez - Solid

Harmony

"Bij deze nogma als gefeliciteerd!
Over de ballonnenwedstrijd kunnen we heel kort zijn.
Waarschijnlijk zijn veel ballonnen richting zee gewaaid, want we
hebben tot nu toe helaas nog niet één kaartje retour mogen ontl/anEer'). Maar wie weet kunnen we in de volgende wijkkrant
wel
een winnaar vermelden...

Íianl«ansaíl
Gas, water-, lood- en zinkwerken
Rioleringswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair

N. Tuindorpslaan 54, 201S HL Haartem

HOTWERDA

![
Lií vï'lr

Tel. 023 - 524 29 44

B.g.g. 06 - 52 Bz 45 gB

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

Winterschilderpremie

. Vriiblijvend

advies en offerte

Van Rae horststraat 34,2015 JH Haarlem - Tet. (023)
524 g4 1g

. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARTEM BV

Bakker

UNIE INKOOP COMBINATIE HAARLEM B.V.

[Jw voordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP

Bloemendaalseweg 301

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

OVERVEEN
023 - 527.74.00

{,Ll,o
*Éi ,ít
i"

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel. 023 - 5Zi 11 18
Fax 023 - 525 15 76

NATUUR lN DE BUURT, deel 3
Winterklaar...?
HerÍst! Voor de meeste mensen is dit het minst leuke seizoen.
AÍgezien van het weer, dat vaak met storm en regen gepaard
gaat, is het misschien ook het Íeit dat groei en bloei voor het
merendeel stopt wat de mens soms een beetje "depri" kan
maken in de herfst. Toch vormt de natuur in de herfst alvast de
basis voor het nieuw ontluikende leven in het voorjaar en de
zomer!
Met name in de bossen vormt het vallende blad een dikke laag,
die de aarde beschermt tegen alle weersinvloeden. De microorganismen en wormen maken er weer voeding van. Zonder
deze gang van zaken zou het bos op den duur te gronde gaan.
(Hoe vaak zie je n et bomen wegkwijnen die teveel asÍalt oÍ
tegels rond hun stammen hebben?) Zo'nlaag van bladeren
wordt ook wel eens een mulch-laag genoemd, hoewel die term
meer wordt gebruikt v/anneer men zelÍ zo'n laag van organisch
aÍval rond planien en struiken aanlegt (mulchen).
Om de laatste reden 'r,, ik dit keer eens heel dicht bij huis blijven, nl. in onze e gen turn
Vaak hoor 1e oal gezegde rn de heíst "mijn tuin is winterklaar''.
Hiermee v;o'ci Car -eesta bedoeld dat de boel is opgeruimd,
gesnoeid en cniiaan is van alle organische restanten als
looÍ en stenge resten. Nu kan men natuurlijk redetwisten
hoe men moet tu n eren en wat men wel en niet een m
,n
gezicht vindt, maar een C ng is zeker: het is onnatuu
tuin zou ik zeker n e: '\,,r nterklaad' willen noemen.
natuur houdt n et \,ar <a e grond en behalve in dorre
n
en zandverstuivingen za Ce natuur altijd de drang h
de bodem bedekt te houden En terecht, want regen

grond verslempen (dichtslaan), zon doet hem uitdrogen en de
wind doet hem verstuiven. Onbedekte grond wordt door neerslag tevens uitgeloogd, wat wil zeggen: uitspoeling van meststoffen en spoorelementen. Bovendien houden bodemdiertjes,
de belangrijkste humusmakers, niet van zulke grond, immers,
ze vinden daar al gauw geen organische stofÍen meer van hun
gading! En juist deze omzetting maakt (houdt) de grond vruchtbaar, eigenlijk dus een natuurlilke compostering.
Het is dus eigenlijk aan te bevelen, om, in plaats van de tuin als
het verlengstuk van de vensterbank te beschouwen, deze tegen
de winter rvat meer tot rust te laten komen. Dode bladeren en
bloemstengels e,d, isoleren de grond ook beter tegen winterkoude en kunnen zo dus voorkomen dat de wat minder winterharde planten doodvriezen. Ook allerlei inseKen (en heus, de
meeste zijn nuttig voor tuinders) komen zo beter de winter door.
Nog een voordeeÍ is. dat men in het voorjaar nog kan zien waar
planten staan en waar de eenjarigen stonden (dat laatg i.v.m. wisselteelt)
kan men, als men dat wenst, deze mulchlaag

I

John Tijmstra

lngezonden brieven
Het mijn en het dijn
ln de vorige uitgave rverd anonrem melding gemaakt van overlast. De conclusie van de nzender was helder: laten we de
buurt leeÍbaar houden.
ln aansluiting hierop blljk dat ook (veel) overlast - en dus een
aantasting van de leeÍbaarheid - kan worden veroorzaakt door
het Íeit dat veel bewoners,/eigenaren vaak niet precies weten
waarop men aanspraak kan maken. Een veel voorkomend
fenomeen is dat veel won ngen in het Ramplaankwafiier worden verkocht zonder een eigen poorl oÍ een recht van overpad
via een andermans grond resp. poor1. Deze onwetendheid kan
leiden tot misverstanden. Een urtvloeisel van dergelijke misverstanden is dat nieuwe bewoners eigenhandig toegangen tot
poorten maken waarop ze helemaal geen recht hebben.
Laten we duidelijk zijn: koopakten zijn hierover duidelijk en helder, maar helaas worden ze slecht gelezen. Eventueel kan de
notaris u daarbij van dienst zijn. lr,4akelaars omzeilen dit punt
veelal oÍ (ver)melden hierover onjuistheden en de nieuwe
bewoners krijgen later het deksel op hun neus. Dit kan leiden
tot ongewenste irritaties.
Voorkomen is hier dus beter dan genezen en wanneer een

E,

ieder het aloude beginsel van "het mijn het mijn en het dijn" op
een correcte wijze hooghoudt, blijÍt deze buurt rustig, beschaaÍd

en leeÍbaar.
J. Dooper
Donkere poorten
Nu de klok weer een uur teruggaat wordt het uiteraard ook weer
eerder donker. Dit kan voor kinderen altijd weer leiden tot
gevoelens van onveiligheid en angst. Per slot van rekening
weet je maar nooit wat er gebeurt in een bijvoorbeeld een donkere poort als kinderen naar huis gaan.
Recent zijn kinderen op een nogal vervelende manier in het
donker lastiggevallen door een volwassene.
En dat in het Ramplaankwadier!
Door snel ingrijpen is de dader achterhaald en inmiddels
bekend bij de politie.
Let er daarom altijd op dat u uw klnderen in het donker de veilige weg nemen. Laten we met z'n allen alert zijn
Naam bekend biide

redactie
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C.STAPEL

UW PROBLEEM ONS VAK

>>ELEKTROTECHNIEK<<
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UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

SP ECIALE

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

BEL
023
Rollandslaan 29,2015

Licht- kracht- beveiligings- en

Leendert lr4eeszstraat 106
2015 IT Haarlem
Tel: 023-524 50 l4
Fax:023-524 50 14

Mobiel: 06-22807918

GB Haarlem

Elektronica

*

Aarding

o

o

Coiffure Exclusief

voor kwaliteits textiel en service naar:

Cluistra

Stelt u prijs op

#

noodstroominstallaties
Meet- regel- besturings- en
geluidstechniek
Reparaties- bruingoed-witgoed
Paneel- en kastbouw

een persoonlijke

TEXTIEL EN MODE

behandeiing?
Laat uw haar dan

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM
Telefoon: 013-5254878

eens verzorgen in

damessalon
"CoiJfure Exclusief".

Kwaliteitsmerxen, o.a. TenCate-Hollandia, Ringella-Robson,
Pastunetle-Lovable. Cinderellea-Sea Horse, Feetje-Baby kleding

Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
- Hospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279

2 keer per jaar in verzorgingstehuis 'De Blinkert,
DUS DOE UW VOORDEEL MET KWALITEIT!

tr4evr. N. Dornseiffen

0tï ts Htï syitB0ot

y00B oEB0tGtLlJÍ
Gtz0t{o LEt(xtB 8R000
1

stNDS Í 9í I
t

g

Bent u ook lid van de club voor de gezonde, smakelijke brocdeters?
Als u dicht in de buurtvan een van onze oude Bakkershuy,zen woont
Dan zit u helemaal gebakken"
Haarlem
Heemstede
Gen. Cronjestraat 1 58.annex croissanterie
Krltzingerstraat 37

Binnenweg'll a--a, -:-:

lndischestraat 95

Santpoort

Gen.Spoorlaan 8
Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanteÍie
Ramplaan 36. arnex crorssanterie
Zijlweg 24, annex croissanterie

Bloemendaa sesi'aa:r'.
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Overveen
Nieuwe Djember - Blo€rÍleÍdaalse$.eg 247

Bakker van de Vooren maakt van trage eters grage eters
De roep aan tafel: "Van de Vooren, nog een sneetjel'

OpgeletOpgetet
)p

20 november a.s. zal de firma Cluistra voor de laatste
keer

:aar tenten opslaan in het verzorgingstehuis De Blinkert.
De

iextiel- en modezaak verzorgt al sinds 19g5 verkoopdagen
in
ret huis. Twee keer per jaar werd De Blinkeft dan bezocht en
rverden bewoners en omwonenden in de gelegenheid gesteld
een keuze te maken uit het kwaliteitstextiel. Cluistra is nog
één
van de laatste zogenaamd gemengde textielzaken. met
een
zekere specialisatie voor het,ondergebeuren,.
Maar nu stopt de familie Cluistra met haar reguliere bezoeken
aan de tien Haarlemse bejaarden- en verzorgingstehuizen,
Aan
een 23-jarige traditie komt dan een etnde.
Per 1 januari 2000 stopt de ,bejaardenhuizenverkoop,. De
rvrn_
kel aan de Pijnboomstraat zal echter pas een jaar later
de deu_
ren sluiten.

naast het voetpad een apart Íietspad komen omdat het
een erg
geliefde route is. Gisteren nog liepen de deelnemers
aan de
TROS-loop langs deze vaart naar de binnenstad.
Bron: Haarlems Dagbtad,

Nieuwbouw bij De Blínkert
rn samenwerkrng met zorgcentrum De Blinkerl heeÍt

Haarlemveste 35 aanleunwoningen gebouwd. Daarnaast
heeÍt

Cit centrum aan de Rockaer.tshoÍ er 30 verpleeghuisplaatsen
en

:6 plaatsen voor dagbehandeling voor psychogeriatrische
patienten bijgekregen. De nieuwbouw werd vrijdag
22 septem[er geopenC Coor wethouder Van Viegen en door wethouder
Ha,,re

Arjen Kuipers

25 september 2000

rkoí.

Bron: De Haarlemmer. 2g september 2000

Gelezen in de regionale kranten
r

r

Geen sporlvelden, maneges en volkstuinen van elders
in het
tuinbouwgebied, Wel ecologische tuinbouw, meer natuur.
water
en wandelpaden Dat bepleit de werkgroep Tuin bouwgebied,
met daarin bewoners uit de wijken Oosterduin en Flamplaan
en
vertegenwoordige rs van deze wijkraden. Waarschijnlijk
nemen
burgemeester en wethouders dinsdag een besluit
over het
Lancischapsbe heersplan voor het gebied.
De werkgroep was zaterdag nadrukkelijk aanwezig
tijdens het
jaarlijkse wijkÍeest in de Ramplaan.
Met een speech en in een
stand werden de bewoners ingelicht. Met name
over het gebied

tussen..V*laamseweg en Brouwersvaart is de werkgroep
vÀront_

rust. Bij de gemeente Haarlem wordt namelijk gedacht
aan acti_
viteiten als een manege, uitbreiding van het tuincentrum
en
nieuwe voetbalvelden voor voetbalclub Alliance ,22.
Die club
speelt op een te krein comprex aan de rand van
oosterduin. De
werkgroep denkt juist aan ecologische tuinbouw,
zodat het
gebied vooral open blijÍt.
De werkgroep is bovendien tegen het compleet volzetten
met
volkstuinen van het gebied tussen Brouwersvaart
en Zijlweg.
Verplaatsen van de volkstuinen van de zuidzijde
van de
Vlaamseweg richting Zijlweg kan nog. Juist dat
deel tussen
Vlaamseweg en Oosterduin moet een natuurgebied
worden.
Beetje bij beetje zouden de tuinders uitgekocÉt
moeten worden.
Als natuurgebied zou het dan mooi aansluiten op de
binnen_
duinrand bij Elswout. Naast groen wordt daarbij
ook gedacht
aan meer en bredere sloten en het herstel van de
vroegere vij_
vers van landgoed Duinvliet. Hierdoor kan het schone
water uit
de duinen langer worden vastgehouden en kan het
worden
benut om schoner water in de Haarlemse grachten
te krijgen.
"lffe denken zeker ook aan recreatie. Het zogeheten
koeienpad
tussen Ramplaan en Elswout trekt nu al veel wandelaars
en
fietsers. Bij mooi weer telden we er al gauw duizend.
Het Íiets_
en voetpadennet willen we uitbreiden,,, licht piet
Kelder van de
werkgroep toe ln hun plannen wordt gemikt op paden
dwars
door de weilanden, langs de Marcelisvaart en aan
de noordzijde
van de Brouwersvaart. Aan de zuidzijde van de vaart
moet

Nieuwe brug bij Elswout
Nog even en de koeien, paarden en schapen van Elswout
kun_
nen weer recht oversteken tussen Elswout en net weiland
voor
dit Overveense landgoed ,lecht voor de hooÍdingang van
Elswout iag altijd een dam: het water van de sloot kon
niet
rneer doorstromen.
Aan de hand van een ets uit 1904 ts een nieuw brugontwerp
gemaakt, een kopie van het exemplaar dat hier
een eeuw gelecien in gebruik was, en is het water weer open gemaakt.
lnmiddels zijn de landhoofden opgemetselcl en is het wachten
op het brugdek voordat de dieren weer h,"rn retourtje weiiand
via
de kortst mogelijke weg kunnen aÍleggen.
Bron: Haarlems Dagblad, 4 oktober 20A0

in een woning aan de Haarlemse Leendert Meeszstraat is gistermiddag de bliksem ingeslagen. De bewoners merkten
dat er
wat aan de hand was toen kalk van de muur viel. Brand
bleef
u!t, maar het huis raakte wel beschadigd. De schoorsteen
en
het dak liepen zulke ernstige schade op dat instorlingsgevaar
dreigde. Daarom werd de straat een tijdje afgesloten. Behalve
de bewoners van de getroffen woning hadden ook anclere
straatbewoners Iast van de klap, r,vant in de Meeszstraat
viel
deels de elektriciteit uit
Bron: Haarlem Dagblad, l1 oktober 2000

rqdio

o.a.: . Akai
. Aristona . BNS

Voor beter beeld en geluid...

. Daewoo . Finlux
' Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe . Marantz
. Mission . Panasonic
. Philips. Pioneer
. Sharp . Sony
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EIG EN

SERVICE WE RKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. O23 5323787
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le zult maar eerN bouwgarantie

,

hebben en alles gaat gewoolr goed

.

'

Een verbouwing biengt onzekerh€den m€t zich mee Gaat èlte! w€l qoedl Wordt het bouw

pian wel pre(ier volgens aíspÍaak urtgevoeÍd? En wàt g€berrrt er àl
de corre(te uitvoer n9 een ver!(hit van mening hebt? Neem 0"",-,
seen risico. maar een aannemer die u de zekerheid van een bouwsarantie kan bieden Dàarmee wordt etke belofte een harde sàrantie
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aigeme€n en onze rtaal van dienrt in het bilzonder? AaÍzèl niet om even conta(t op te nemen.

Vertrouwen is goed, een boursgarantie is zeker.
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l{ van der Linden & Zn
Aannemers van restauíatie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenslraat 4. 201 1 LH Ha.tr ert. Íel : 023 531 i6
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Hendrik Roozenlaan 16 2015 JN Haarlem Tel.AT 5243412/525t003
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bel voor meer informatie of vrilblijvende offerte.

(ingekorte versie)
Het College van B & W is vorige week dinsdag 10 oktober
akkoord gegaan met het concept-landschapsbeheerplan voor
het Westelijk Tuinbouwgebied.
Het plan moet de openheid van het gebied behouden, het
recreatieve gebruik voor de omliggende lvrjken strmuleren en
gebiedsvreemde ontwikkelingen tegen gaan,
Op woensdaE 29 novernber a.s. is er in het Bouwbureau'vl/est
in het voorrnalige badhuis, Leidsep ein 49, vanaÍ 19.30 uu'een
inspraakavond over dit ondenverp.
Het landschapsbeheerp an 'gt ir :i bi;oehorende stukken toi
woensdag 13 december te: .zage :n het Gemeentelilk
!nÍocentrum aan de Grcie I,larr<1 2. het lvleld- en
inÍormat!ecentrum aan de 1r/y'estergracht 72 en in het
Bouwbureau VVest
lnspraakreact es k,lnnen tot Ceze datum ingediend worden bij:
Gemeente Haarlem, AÍdeling Natuur en Landschap, de heer W.
rran 1ee,,,,,'en, Postbus 562, 2003 [ïN Haariem.

tsr:n. Stadskrant, 19 aktaber 2A00

Striid om Hospeslaan
Twee klussen die gelijktijdig beginnen en volstrekt haaks op
elkaar staan. Dat dreigde te gebeuren in de Hospeslaan in het
Ramplaankwadier. Bloemendaal wilde vanwege werkzaamheden de Ramplaan vanaÍ maandag afsluiten en al het doorgaande ,,,erkeer (inclus eJ brssenl cver de Hospeslaan sturen.
l-laarem',i Ce 1..r st ret begrn van de Hospeslaan opbreken en
het lerkeer raa'de Bampiaan sturen.
Drnsiag l..regen Ce bewoners van de Hospeslaan een brief van
B cemendaai met de mededeling dat de kruising Elswoutslaan
en Duinlustrveg wordt aangepakt. Maandag gaat een aannemer
aai ,Je slag met de nieuwe kruising, waar ook vrijliggende Íietspaden en een nieuw plantsoen komen. Die klus gaat tot eind
november duren. Daarbij wordt ook de Ramplaan aÍgesloten,
zodat het doorgaande verkeer over de Hospeslaan moet. Aldus
de brreÍ.
Een dag iater viel een brieÍ van de gemeente Haarlem op de
mat. Ook deze gemeente begint maandag aan een klus en wel
bij de kruising Hospeslaan en Korle Zijlweg, heette het. Het trottoir wordt doorgetrokken, zodat de straat een inritconstructie
krijgt. Dit om het doorgaande verkeer te weren. Tijdens de
werkzaamheden van vijÍ dagen is de Hospeslaan slecht bereikbaar.

"Dit heb ik in m 1n loopbaan niet eerder meegemaakt. Twee
klussen die gelillctrldig beginnen en volstrekt haaks op elkaar
staan. Het overleg met Bloemendaal is duidelijk niet goed
geweest. ik begrrlp de veruuarring. lk ben al overstelpt met telefoontjes van mensen die er niets meer van begrijpen", reageeí1
R. Cairo van de gemeente Haarlem. Zijn gemeente stelt het
werk nu uit tot tsloemendaal klaar is met de Elswoutslaan.
Bron: Haarlems Dagblad. 20 oktober 2000

Ramperties
Spelregels Ramperties
U kunt een aarrpenle plaatsen in de wijkkrant op de volgende
manier,Op de relact eadressen Bloemveldlaan 43 oÍ Gilles
Schoolmeester aa:r 2E cetaalt u vooraÍ Í 5,- (max. 5 regels) of
Í 10,- (max. l0 :ereis. le samen met het inleveren van de tekst.)
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Sunrider: een boerende cntoekking,
Chinese kruidenvoeding er^. i chaamsverzorgingsprodukten
geven u vitaliteit, levenskracht en emotionele stabiliteit.
Presentaties en workshops op dinsdag en donderdag oÍ op
afspraak.

Als u interesse hebt, kom langs bi1:
Johanneke Pieron, Ramplaan 65, oÍ bel 5245610.

Cultuur beleven? ... graag samen!
Houdt u van cultuur, bezoekt u graag musea, maar wilt u er niet
alleen op uit?
Neeltje Schrijveris een cultureel centrum dat de volgende cursussen aanbiedt.
Kunstgeschiedenis voor beginners en gevorderden
Literaire avonden met gesprek en discussie
Rondleiding en uitleg bij de grote tentoonstellingen in het land
Historische stadswandelingen
Workshops, themadagen en activiteiten op de zondagmiddag
lncidenteei rondleidingen voor kinderen vanaf 8 jaar

Komt u eens langs voor inÍormatie bij Neeltje Schrijver,
Ramplaan 224, 2015 GW Haarlem, tel. 5444321, Íax. 5444320,
e-mail: neeltje.schrijver@ planet. nl.

Timmerwerken
Voor al uw onderhoud en afwerkingen o.a.
ramen, deuren, dubbelglas, plafonds, scheidingswanden, schuren, schuttingen...
Bel vrijblijvend voor meer informatie:
Thijssen Timmerwerken - 023-5249160 of 06-1 5475409
Rob Thijssen

Noorder Tuindorpslaan

31

, 2015 Hl Haarlem

in de huishoudin
Op zoek naar hulp in de huishouding? Onze (engelstalige) hulp
uit Amsterdam, zou graag bi1 nog een ander gezin
in het Ramplaankwartier willen schoonmaken.
Het liefst op dinsdagmorgen, donderdag of vrijdagmiddag. Ceinteresseerd?
Bel dan: (023) 5243288. Jos Scholten.
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't Wapen van Kennemerland

Rustieh gelegen
Gezellig oud-Hollarudse sfeer
Uítstehen de heuken
7 dagen
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Ramplaan 125, Haarlem
telefoon: 023 5240532

Deze kloeke ridder wil terug naar zijn kasteel. Help

jij 'm even?
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