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De Orangerie yan Elswout in de sneeuw (januari lggg).

De wi.ikraad en redactie wensen u hele gezellige
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. Nummer

6

\11[iikkrant

524.5064

Drieke de Bruin
Jany Hoornstra

524.6313
524.3998
524.5096
524.5193

Jolanda Koster
Jacqueline Moerkerk
Arjen Kuipers

Postbus 6158

Wijkraad

2001 HD Haarlem
544.2754

Voorzitter.: Baud Schoenmaeckers
Secretariaat: Jos Scholten
Penningmeester: Ben Hartgers
Mifieu: John Tijmstra
Ruimtelijke ord.: Tim Paas
Verkeer/vice-voorzitter: Peter Tromp
Jongerenwerk: Rie Buursink

Stichting Ramplaankwartier
VSB. Bank
Gironummer Bank

524.3288
i

524.5221

524.8228
524.2365
524.2435
544.0400

Als het

uw keuze

verkocht,
Doorom
welke huizen
Noïuurlijk

84.82.63.030
2459

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

IS

112
515.5303

om uw oonkoop of verkoop

524.1734
553.1611

511.5070
510.0200
524.3998

.

begeleiding bij

Bel ons voor een

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

527.0424
511.4777
511 .4640
511 .4640
E L

511.3300
s11.4730
511.3000

Wijkgebouw & speeltuin
Croesenstraat

51

524.6333

Wijkraadsvergadering
De eerstvolgende wijkraadsvergadering is op 21 december, aanvang: 20.30 uur
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Kopij
De volgende wijkkrant verschijnt in het
weekend van 24 februari Kopij kunt u
inleveren VmS februari oP de
adressen Gilles Schoolmeesterlaan 28
en Bloemveldlaan 43.

0

L.

Nieuws van

met het herzien van in het verleden genomen besluiten". lk herhaalde de zin nog een keer in mezelÍ.

de wijkraad
De wet van de herziene

besluiten

lk weet ook wel dat weinig tot niets de eeuwigheid heeÍt, maar
dit betekent dat elk besluit dat wordt genomen, op een ander
tijdstip 180 graden de andere kant op kan worden herbesloten.
lneens werd me duidelijk waarom we zo'n enorm ambtenarenapparaat hebben. Want ook de opnieuw herziene herbesloten
besluiten moeten, alvorens te worden uitgevoerd, nog even
worden herzien. Helder!

Tuinbouwgebied: wel en geen verloedering
De klimaattop in Den Haag van afgelopen november is mislukt.
Jammer. Niet dat het lukken ervan de verandering van het klimaat acuut een ha t had toegeroepen. Nee, het efÍect ervan
was wellicht pas merkbaar geweest na enkele tientallen decennia. U voelt de sprong naat onze wijk a|....? Het zal niemand
zijn ontgaan dat lve al een aantal jaren met erg veel regen te
maken hebben rond deze tijd van het jaar. En volgens de
wetenschap zal de neerslag in onze streken alleen maar toenemen door het snel veranderende klimaat. Voeg dit gegeven bij
het stopzetten van het oppompen van het duinwater, niet op
grondwater berekende bouw, onvoldoende baggeren, een verouderd en soms onvoldoende werkend drainage systeem. Dan
heb je denk ik een groot deel van de oorzaak van diverse natte
kelders in kaart. ln Heemstede willen gedupeerden van het stijgend grondlater een meldpunt invoeren en juridische actie
voeren. Doen, lijkt me. En dan met name om gemeenten flink
achter de broek te zitten om het probleem aan te pakken zoals
het probleem ze Í rs: grootschalig. ln juni (zie de wijkkrant er
maar op na) zei Verduijn van de gemeente al dat het een 'actueel probleem rs vvaar actueel mee zou worden omgegaan'. Hoe
de vlag er nu b j hangt, weet ik niet. Dus we blijven de actualiteit volger , Daarnaast gaat er een brieÍ uit naar de gemeente
met het verzoek de drainagepijpen vaker door te spuiten. Een
schrale troost, ik yreet het. N4aar het is iets.

Mooie kruising
Het heeÍt even geduurd,

mag er zijn.

witte-weg-vlek (hoek
heeÍt
opletten waar je als
is een kwestie van wennen.
namens het Ramp

De

Elswoutlaan)
Het is even

De achterliggende gedacht om iets te doen, om 'ongewenste
ruimtelijke ontwikkelingen'in het gebied tegen te gaan, is
natuurlijk heel goed. Op de inÍormatie-avond leek echter erg
veel om één punt te draaien: voetbalvereniging Alliance groeit
uit zijn vestje en heeÍt ruimte nodig. Veel tijd werd dan ook
besteed aan de vraag oÍ de voetbalclub nu wel of niet ten zuiden van de Brouwersvaart moest komen. Voor het'gemak'
werd hiermee onlosmakelijk de komst van een stoeterij/manege
verbonden - volgens mij nog ongewenster dan voetbalvelden
(het clubhuis van Alliance zou tenslotte een mooie plek kunnen
zijn voor de hangjongeren (ik weet het, ik schop tegen een aantal heilige huisjes).
Het gaat de voetbalclub om één veld extra. "Waarom plaatsen
we dat veld dan niet aan de overkant van Alliance, aan de
Duinvlietweg, in het zuidelijk deel van het Tuinbouwgebied. Dan
hoeft er geen nieuwe kantine te komen?" vÍoeg een der aanwezigen. "Nee, dat deel willen we open houden", antwoordde de
wethouder. 'lMaar een voetbalveld is toch open?" "Jawel, maar
een veld in dat gebied geeft alleen maar verloedering". De wethouder vindt een veld in het deel dat open moet blijven verloedering. Drie velden elders is vooruitgang. Alliance had overigens geen bezwaren tegen het idee.

Watervelden
Tijdens de wijkvergadering op 30 november kwam iemand met
een alternatieÍ. Laat de jeugd niet alleen op zaterdag voetballen, maar verdeel de enorme aanwas nieuwe jeugd over de
zaterdag
Dan is een groot deel van het probleem
namelijk dat er teveel jeugdleden zijn in vervelden. Bovendien hoeven er dan
grootste deel van de week onbenut te blijweer niet van de KNVB te mogen.
het satirische programma 'Ook dat
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Ramplaan 40

Haarlem

rel. (023) 524 79 93

FABLO TENNISHAL
Morcelisvoortpod - Hoorlem
(bij de Vlaamseweg,longs de Rondweg)
Postbus 171
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W.G. POTZE
Vlaamseweg 2 - 2015 GA Haarlem
- 5244089
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lnlichtingen over verkoop en/of huur

7 DAGEN PER WEEK GEOPEND
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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, íax 023 - 526 80 00

Nieuws uit

de wiik
Nieuwjaarsborrel
De wijkraad nodigt alle buurtbewoners uit voor een gezellige

nieuwjaarsborrel op:

donderdagavond 11 januari
in hel wijkgebouw in de Croesenstraat.
VanaÍ 20.30 uur bent u van harte welkom om met uw buurtgenoten het nieuwe jaar in te luiden.

Verkeersproblematiek
Ramplaankwartier op de politieke agenda
De politieke partijen in de raad van Haarlem krijgen meer aandacht voor de verkeersproblemen in onze wijk. OfÍicieel heeft de
wijkraad nog geen antwoord gekregen op een brieÍ van september aan het college van B&W over de verkeersproblematiek,
maar de reacties tot nu toe zijn hoopgevend. Verschillende leden
van de commissie Stadsbeheer hebben in gesprekken met leden
van het Mobiteam en in de commissievergadering op 8 november laten weten oog te hebben voor het probleem yan te hard rijdend en te veel verkeer in onze wijk. Een belangrijke hulp om de
leden te overtuigen van de grote hoeveelheid verkeer door onze
wijk zijn verkeerstellingen uit de zomermaanden in 1998 op de
Ramplaan. Het gaat hier om officiële tellingen van de aÍdeling
verkeer van de gemeente die op veaoek van het Mobiteam
openbaar gemaakt zijn. Uit de cijÍers blijkt zonneklaar dat in de
onderzoeksmaanden, juli en augustus 1998, alleen al 8000 keer
per dag een auto langsgekomen is met uitschieters naar 13.000!
Op één na bleken de raadsleden het aantal auto's door onze wijk
veel te laag in te schatten. De cijÍers waren ook voor hen een
grote verrassing.

Kerstboom
Ook dit jaar zal de wijkraad in december weer een kerstboom
plaatsen bij de winkels aan de Ramplaan.
De boom is dit jaar geschonken door een buufibewoner: waarvoor onze hartelijke dankl

Toezegging wethouder Van Viegen
De wethouder verkeer mevrouw Van Viegen heeÍt tijdens en na
de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad toegezegd de
suggesties voor verbeteringen in de wijk te onderzoeken en naar
mogelijkheden in de begroting te zoeken. Wij zijn ook blij dat de
heer van Broekhoven, tot voor koft wethouder verkeer en wijkbewoner. bereid is vanuit zijn deskundigheid de voorstellen voor
verbetering van de verkeersveiligheid door te willen spreken met
het Mobiteam.
Ons doe is nog steeds: een verkeersveiliger en verkeersluwer
wijk om te beginnen bij de grootste knelpunten.
Voorbeelden van suggesties die wij aan de gemeente hebben
voorgelegd zijn:

lnfo-avond Westelijk
Tuinbouwgebied
Woensdag 29 nov jl. gaf de gemeente Haarlem een inÍo-avond
omtrent de bestemming van het Westelijk Tuinbouwgebied in
het voormalig badhuis in de Leidse buurt (Bouwbureau-West).
De werkgroep Tuinbouwgebied bleek goed "gelobbyd" te hebben: Na 19.30 uur bleeÍ het volk nog steeds toestromen, oÍwel
de belangstelling was enorm!
Nadat de gemeente, vertegenwoordigd door de here'n Smit, v.
Leeuwen en Fuiken, hun standpunten uiteen hadden gezet, gaÍ
Wim v.d. Klis (werkgroep) zijn weeruvoord hierop.
Het luide applaus uit de zaal, dat hierop volgde, sprak boekdelen: Het merendeel van de belangstellenden was niet direct
voorstander van de ideeën die de gemeente (bureau
Nieuwland) erop na houdt!
Hierna kwamen nog diverse sprekers aan het woord die hun
voors en tegens konden opperen. Wat er zo allemaal is besproken en gediscussieerd kunt u allemaal later nog lezen, aangezien de gemeente heeft toegezegd aan de aanwezigen nog een
uitgebreid verslag van deze avond te sturen. Uiteraard komt dit
verslag later nog in de wijkkrant.
Dus: wordt vervolgd...

John Tijmstra

Versmallingen aanbrengen. Op de Rollandslaan kan dit door op
enkele plaatsen zogenaamde "neuzen" aan stoepen aan te
brengen, terwijl in de Ramplaan bijvoorbeeld enkele strategisch geplaatste bloem- oÍ boombakken het verkeer kunnen
aÍremmen. Enkele raadsleden attendeerden ons op een
oplossing die in de Churchillaan toegepast is: een vernauwing, die duurder is maar wel beter.
Veilige oversteekplaatsen: één bij het winkelcentrum en één in
het midden van de Rollandslaan op een schoolroute.
Op de Vlaamseweg zouden wij bij de Randweg aan beide kanten
verbeteringen voor fietsers willen hebben: om na het oversteken uit de stad veilig de Vlaamseweg op te kunnen rijden en
om niet gehinderd te worden door auto's die op het Íietspad
opgesteld staan.

Toegang wijk bij Ramplaan en Hospeslaan verbeterd
Huiselijk gesproken heeft onze wijk 2 hooÍdingangen (Ramplaan
en Vlaamseweg), een zij-ingang (Hospeslaan) en een achterdeurtje (Houtmanpad). De aÍgelopen tijd is het nodige werk verricht aan een van de hooÍdingangen (de Ramplaan) en aan de
zij-ingang (Hospeslaan). Aan het begin van de Ramplaan is door
de werkzaamheden van de gemeente Bloemendaal op de kruii,i !,...
sing van de Elswoutlaan, Duinlustweg en Korte
Zijlweg een duidelijkere en veiligere verkeerssit uarte
ffi Ë
ontstaan. De wijkraad heeft inmiddels het college W
van Burgemeester en Wethouders van Bloemenaaal ffi

de \À/ende
Proktijk voor herstel von levenskrocht

DE WILDE & TER SMITTEN

door voetreflexen poloriteitsmossoge

INSTALLATIE. EN ONDERHOUDSBEDRIJF
LOODG I ETERSWERKZAAMH EDEN

fr

0252-534063

- a

Houfmonpod Bb

023-5517974
I

tr

Lood- en zinkwerken

tr

Aanleg en onderhoud van c.v. ketels

tr

Sanitaireinstallaties

tr

Vakkundig daken, goten en dakkapellen repareren en zonodig vernieuwen

Voor al uw onderhoud en afwerkingen o.a.
ramen, deuren, dubbelglas, plafonds,
scheidingswanden, s
ren, schuttingen.
,l*it-\llu,.
_.==.

BEL ONS VRIJBLIJVEND OP EEN VAN
DE BOVENSTAANDE NUMMERS

\

t

I

Slagerij Schaaper

BET VRI'
VOOR MEER INF

,N"

ATI

Rob Thijssen

l foorde r Tuindorpslaan 31,2 01s

;':

1l

ormotie : 023.5246601,

THI'SSEN TIMMERWERKEN

PROBLEMEN IN OF ROND UW HUIS,

I

nf

O23- 52

49 160

of

HJ

06-15 47 54 09

WIJN HAN DEL

uw maaltijdspecialist
alles eigen Íabrikaat;
- Diverse stamppotten
- Kant en klaar maaltijdschotels
- 5 soorten soep
- Super lasagne

SEDERT 1987
Bloemendaalseweg 261
2051 GD Overveen
Telefoon 023 525 22 90

- Bami - Nasi - Macaroni

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

ASSURANTIEKANTOOR KRIJNEN / KEMPENAAR
verzekeringen - hypotheken - pensioenen

autoverzekering:

50 plussers extra korting
scherp tarief WA + Casco
vaste klantenkortrng

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

HAARLEM

bedankt voor deze aanpassing. Aan het begin van de
Hospeslaan heeft de gemeente Haarlem bij het verschijnen van
dit nummer inmiddels een doorgetrokken stoep aangelegd, die
markeert dat men de wijk in- oÍ uitgaat.
Een groot probleem is nog de Vlaamseweg. Deze "poort" van
onze wijk staat wagenwijd open. Vele automobilisten lijken de
stenen uit de weg te willen rijden om zo snel mogelijk via deze
poort onze wijk in oÍ uit te willen rijden.

GeeÍ het goede voorbeeld
Zo lang op de Vlaamseweg en op alle straten en lanen in onze
wijk nog geen verkeersremmende maatregelen zijn genomen
zullen vooral de automobilisten uit zichzelÍ gedisciplineerd moeten rijden. Laten alle autorijders uit onze wijk daar zelf het voorbeeld aan geven: laat u niet opjagen door anderen maar rij rustig en veilig, ook in onze wijk.

aantal inwoners. Van dit aantal zijn 238 bezwaarschriften aan
de Vereniging dan wel aan de gemeente overhandigd na een
oproep daartoe in de Wijkkrant van september. De andere 342
hebben we in oktober en november huis aan huis aÍgehaald.
Daartoe hebben we bij 357 mensen aangebeld. Dat betekent
dat 95 % (342/357) van die groep tegen bebouwing is. Ats we
die 357 nu zien als representatieÍ voor de gehele wijkbevolking
dan kan worden gesteld dat ca 1900 (95 % van de ca 2000
kiesgerechtigde) bewoners in de wijk het doel van de
Vereniging - "Bouwen in het plantsoen / Niet doen" - ondersteunen.

Absoluut een aantal op basis waarvan de wethouder, die toch
zegt de bevolking te vertegenwoordigen, zijn plannen nog eens
zou moeten herzien om zich te scharen achter ons motto:

Bouwen in het plantsoen / Niet doen
Ton Rutten

Mobiteam RamplaankwartierMerkgroep Verkeer

En nu?
De gemeente zal ongeveer eind maarl 2001 (4 maanden na 23
november 2000) het bestemmingsplan vaststellen. Mocht daarin
nog steeds het deel van het Plantsoen op de hoek Pieter
Wantelaan en Gilles Schoolmeesterlaan niet zijn bestemd voor
openbaar groen dan kan een ieder die tot nu toe een bezwaarschriÍt heeft ingediend andermaal bezwaar aantekenen bij de
provincie. Tegen die tijd melden wij ons weer!

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

U

De datum andermaal aangepast!
Niet 7 september, niet 13 oktober maar uiteindelijk pas 27 oliober is het Ontwerp BestemmingsPlan Ramplaankwaftier
(OBPR) ter visie gelegd. Deze laatste verschuiving bleek nodig
om de voorgeschreven procedure goed te kunnen uitvoeren.

Geschiedenis!
Onderdeel van dat plan is het bebouwen van een
Willem Drees Plantsoen, gelegen op de
vàn
Wantelaan en Gilles
bestaande uit 130 leden, sympath
zich intussen al7 jaar tegen deze
daarbij ondersteund door de p
gehad. De gemeente mocht
meÍ
via een Ad.19.WRO
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verzet

het bezwaar van de Vereniging o

DOÉN!
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de laatste keer, maar wel voor de laatste keer onder
(de komst van de Euro dwingt ons om straks iets
en

nog

vol en

zij op 23
van een deel van

)

Íeestdagen weer voorbij zijn kunt u uw kerstboom
inleveren bij de speeltuin in de Croesenstraat. De
zullen dan door de gemeente op een verantwoorde
manier verwerk worden

n kan in 2001 op
woensdag 3 januari van 10.00 - 14.00 uur
donderdag 4 januari van 10.00 - 14.00 uur

Mochten'WE

.) Het mag duidelijk zijn dat het aantal

Wilt u eerst nog meer inÍormatie dan kunt u
dat vinden in de voorgaande wijkkranten
en bij ons secretariaat.

rretie voor een spargaan.

Veel

verdrietig
brak ons eenvoudig aan mankracht en (
ving naar 27 oktober) aan tijd

!

Namens het bestuur,

Na een windstilte van 5
bestemmingsplan
men, alle
woondoeleinden

Omdat de ve
mèèht,
steeds geldig zijn,
november 580het Willem Drees
Haverkort.
te onderdeel van het
groen en officieel
voegd.

wilt wat doen

U kunt zich aanmelden als lid, donateur of sympathisant - we
hebben uw steun namelijk ook nu nog nodig - bij ons secretariaat: M. Knegt, telefoon 5243998 oÍ e-mail m.knegt@hetnet.nl.

Het

ont-

die

dan het

elke boom die je inleveft ontvang je een kwartje en een
lootje. Met dat lootje heb je kans een cadeaubon te winnen. De
worden getrokken op donderdag 4 januari om 14.00 uur
in het speeltuingebouw.
Tevens wordt een extra lootje getrokken. De winnaar
mag samen met een vriendje oÍ vriendinnetje op
woensdagmiddag 10 januari naar de Brandweer
voor een leuke rondleiding.
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"Thijs is

onbetrouwboorl

Thijs is

de mensen houden hun wintersloop. Het
vriest, en de royonhoofden zijn ol in vergodering
grijs en

onbe-

trouwboorl"

bU-

drooide zich nog eens om. Hij
vond dit geen leuke droom. OP
Hij

school gepest worden is nog tot

door oon toe, moor ook's nochts nog...
Alleen hei wos geen nocht meeL het wos ol ochtend, het licht kierde door de gordijnen. En Thijs
beseÍte dot hij ol longer in bed log don normool. O
lo, het wos vokontie, Kersfuokontie.
Zou hij zich nog even omdrooien, en
sudderen? Hijwilde z'n hoofd ol onder
schurven, toen hij het weer hoordel Het

te bieden heefl' Door hun opgewonden gesnoter vriesï de vljver niet echt dicht, omdot de plos
voortdurend in beweging is De vogels hoppen
snoppen noor olles wo t hen voor de bèk ko

''blosje

SSEN

ziet dot de vijver nu zo oon het kolken

schel

is,

op keer luchtbellen oon het woter
Soms hele iele kleine belleïjes, moor of en

en het kwom von ver
onbetrouwboor! Je goot niet schoofsen
omdot er nog niet geschootst kon worden!" Wot
onduidelijk geroep, en don: "ols je je moor niet de
"Thijs is

er Daar
::

óok

fikse beste bellen, En het worden er steeds mee[

steeds meer.

héle vokontie goot vervelen".

de bellen zijn nog moor nouwelijks
oon het woter ontstegen of ze bevriezen. Honderden veelkleurige bellen
hongen nu boven de Plos, de één groter don de onder, de één oneindig veel

Longzoom drong het tot Thijs door. Het hod gevroren, moor nog niet genoeg, en het ijs wos nog

En

6n§oirouwboor. Hij slookte een zucht von verlichting Niks geen nore droom, geen getreiter dus, het
wos gewoon een bezorgde moeder die wot te hord
schreeuwde, Hi; sloeg de dekens moor von zich of,
hij wos nu toch ol kloor wokker hij liep noor het

moo

room en opende het, De lucht knisperde en de
hemel wos prochtig von kleur, het vroor dus echt.

zomer wonneer je ol von ver de ijscomon hoort oonkomen, zo'n zomer wonneer de koelers op de tuin-

met

En

toen hoorde hij nog een geluid. Heelzochtjes dit

tofel stoon en de buurt elkoor veel gezondheid

keer Het tinkelde in de tuin.

toedrinkt

De tuin tinkelt Alsof het zomer is, en de koelers met

dot de vogels niet zo moor op zoek
zijn noor voedsel. Het is hen om de bellen te doen,
Elke hop en elke snop is er eén noor een bel, En nie t
zo moor een bel, elk beest strijdt om de grootste en
de mooiste, de bel met de meeste kleuren. Alsof
juist die bel de grootste belofie in zich bergt, En ols
de beste bel éénmool is opgeschrokt, don goon de
vogels op de wieken Hoog boven de tuin uit, ols
bollonnen stijgen ze op, met een wot glozige blik in
En

op de tofel stoon en iedereen in ofwochting is
von een spronkelende bubbelwijn. De hele buurt is
oonwezig en geniet von het festijn. Thijs droomt verder. De zon is worm, geen wolkje oon de hemel en
de kleuren von de bloemenprocht spefleren de tuin
uit Een tuin die zich dompelt in een bod von gelukijs

zoligheid.

bijno winter en de december;,ÍÉffi .,A moond is ol flink op streek. De begroeiing
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Moor heloos, het
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is

is

don ziet

de ogen

Thijs

Ë
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s

ols de winter oP z'n grijst

Deze

is,

heleboel bollen. Hij pokt zijn zomerse vlindernet en
loopt voorzichtig op de vijVer of. Hij moet de beesten notuurlijk niet wegjogen. Zolong zij bellen blijven

wonneer de lente nog long niet in zicht is, don leeft
het in de tinkeltuin. Niet het gesnoter mookt don
moken, kon hij bollln vongen'
indruk in die ingeslopen tuin, moor de hoge klonkrijEn zo vongt hij de éne bel no de ondere bol Net
ke toon von de bellen. Het is een muziek die de
zolong tot de vrieskist gevuld is'
bedomptheid von het joorgetij opzij schuift. Het is
g svol een nieuw seieen symfonie die
Op Kerstovond is het don zover. De
er nog even doorgezoen oonkondigt, we
boom hongt vol met bollen. Het is een
winterd moet worden
fontostisch gezicht. De bonte bollen

en

en bibbert.

Hij

h inwerken

ver-

nieï wot-ie

denken

Hij

een droom

don

krijgen nog meer glons door de schitterende koorsjes. En de hele fomilie is

oon

het venster,

te
de gèluiden

Thijs

Moor de

met stomheid geslogen ols in de boom ook nog
prochtige melodieën klinken. Zolong de bellen moor
kleuren, blijven de bollen tinkelen Als je dit geluid
éénmool gehoord hebt, hoef'je von je leven nooit
Christmos

. Kijk

plots. Elke bel

kno

de moni
von
iegen. Ze zijn niet
trektocht noor die ondere, worm

noor de ogen
Ze zii

En

e wereld woor ze thuishoren'
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net zo

x

Thijs een
op dot
lumineus idee, Hij wil ook zo'n bel.
Neen, niet één bel, moor een stuk
of wot En don elke ovond één
opsmikkelen, elke nocht een onde-

\.;

En

re droom, zolong ols de vokontie duurt

oongekleed en wel de tuin in loopt,
heeft-ie ol spijt. Niet vonwege de vogels, zolong oie
de vijver moor goed in beweglng hielden, woren er
dromen genoeg. Aon een plos zo vol meï vogels,
mist men éen, twee bellen niei. Neen, hii hod spijt
omdot hij niet oon zijn ouders en zijn zusje gedocht

Ir4oor ols-ië

hod. Woorom zouden ze er met Kerst niet ollemool
von kunnen genieten. Woorom zou de Kerstboom
geen Kerstdroom voor iedereen kunnen worden?
stopt de schuur in, opent de
vrieskist en ziet dot er genoeg ruimte is voor een
En zo

Corolte horen, denkt Thijs nog,

gebeurt het,

Thijs

htig gedroo

irop op goon, oP weg noor hun
ligt er een glimloch oP ieders
bU het opstoon glimmen ze
nooit hebben ze zo intens en
De bellen z'rjn verdwenen, het
kleine plosjes

is

deze zullen ze nooit

de boom
het olle

olweleen droom, moor
verzonnen, Thijs is

wot don nog?
onbetrouwboor, zullen ze
n

don nog?
beleefd G A
vrieskist liggen
En misschien

zeggen. Moor wot

oo

t zó mooi

oeg bellen in de
hele Kerstvokontie
joor

Arjen Kuipers
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Gas. water-, lood- en zinkwerken
R o e ri rr gswerkzaamheden
Gas- en c.v.-onderhoud
Stormschades - reparaties binnen 24 uur
Badkamers en sanitair
i

TE

I

N. Tuindorpslaan 54,2015 HL Haarlem

A

Li, VNI

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

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

. Winterschilderpremie
. Vriibliivend advies en offerte

Van Rae horststraat 3 4, 2015 lH Haarlem - Tel. (023) 524 84 18
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. Cosmetica. Homeopathie. Reform

UNIE INKOOP

Drogisterij - Parfumerie

COMBINATIE
HAARTEM BV

Bakker
tussen Zijlweg en spoorwegovergang

Bloemendaalseweg 301

UNIE INKOOP CO}IBINATIE HAARLEM B.V.

Uu' r oordeel bij vele winkels
in Haarlem en omstreken

* KORTINGSPASJES
* VERKOOP
was-, droog-. en koelapparatuur
fornuizen. ovens. magnetrons etc. etc.

OVERVEEN
023 - 527.74.00

,,,tiffili;'',0
%ï,Ë.;;,",nt

Informatie:
Julianalaan 108, 2051JV OVERVEEN
Tel.023 - 527 11 18
Fax 023 - 525 15 76

Alliance'22 wil zich als voetbalclub aan u voorstellen
Wij zijn een niet te grote vereniging met een bestand van t 460
leden. Van deze 460 leden zijn er 350 beneden de leeftijd van
20 jaar.
Deze grote jeugdafdeling groeit en bloeit en wordt door een
leger van vrijwilligers ondersteund. Een groot gedeelte van de
jeugd komt uit het Ramplaankwartier.
Onze twee velden liggen tegen het Ramplaankwartier aan, achter de Fitness-hal aan de Randweg. Door onze voorspoedige
groei hebben wij moeten constateren dat de huidige accommodatie voor onze vereniging te klein is geworden.
Alternatieven zijn er op de huidige plaats niet aanwezig. Wij
hebben samen met de gemeente gekeken naar oplossingen
voor dit probleem.
Op korte termijn zijn die er niet, Op de lange termijn heeft de
gemeente ons toegezegd na te denken over verplaatsing van
de velden naar het noorden, in de groene zone rond het
Ramplaankwartier.
ln de plannen die worden gemaakt wordt voor ons een plaats
gereserveerd voor 4 velden in plaats van de huidige 2 velden.
Dit zou voor ons een prachtige oplossing zr1n. Tegelijkertijd zou
dit voor de wijk een extra belasting kunnen gaan betekenen,
waar wij ons uiteraard van bewust zijn. Er zal een ichtinstallatie
om de velden worden geplaatst. Wij zullen uiteraard mocht dit
doorgaan, in voortdurend contact staan met uw wijkraad om in
een zo prettig mogelijk sÍeer oplossingen te bedenken voor
deze toekomstige activiteiten.
U, als wijkbewoner, krijgt in de toekomst mlsschien een voetbalvereniging binnen uw wijk en niet zomaar een vereniging. Het is
een vereniging die het afgelopen jaar in het Haarlems Dagblad
door een onafhankelijke jury is uitgeroepen tot de BESTE voetbalvereniging en tot de NETSTE voetbalvereniging van Haarlem
en omstreken.
Voorwaar een club om trots op te zijn
lnÍormatie:

erin geslaagd geen enkele partij met name te noemen, behalve
De Groenen, en wel in negatieve zin. Misschien kunt u zich
voorstellen dat ik het gevoel kreeg: 'dit is niet eerlijk'. Daarom
vraag ik u mij de gelegenheid te geven om in de volgende wijkkrant uit te leggen waarom de wijkraad op het verzoek om volgend jaar verkeersremmende voorzieningen aan te leggen van
mij een aÍhoudende reactie heeÍt gekregen. U zou dat kunnen
doen door gewoon deze brieÍ te plaatsen.
ln de wijkkrant heeÍt u mijn reactie op verzoek om geld voor
"extra veiligheidsaanpassingen" redelijk correct weergegeven,
en dan schrijft u: "lk verbaas me suÍ." Neemt u mij niet kwalijk,
maar ik verbaas mij oprecht over uw verbazing. Dat u liever als
antwoord had gehad "maar natuurlijk, wij gaan ons best doen
dit in de begroting 2001 te krijgen" begrijp ik. Maar stelt u zich
eens voor dat ik blindelings zo'n reactie zou geven op elk verzoek om geld dat wij krijgen. lk zou er niet aan ontkomen om
uiteindelijk, als het aankomt op stemmen over de verdeling van
de armoede, heel wat (de meeste waarschijnlijk) van zulke
gemakkelijk gedane beloften te schenden.
U wilt toch politici die
zeggen? Dan moet"u

ze

politici niet zo
of ze die kunnen
al twee andere
op hetzelÍde

doen

wachten de m
aÍdeling Verkeer
vervo€r
andere wijken; niet
ziln wensen.

ze niet

lijke ve

Voordat ik duri te gaan roepen
2001 beslist geholpen moet worden
ling Verkeer en Vervoer horen hoe
bij de verdeling van het geld dat er
maatregelen is. En dan hebben we het
gehad dat je niet alleen naar
kunnen problemen zijn op heel andere
zijn dat je als raadslid zegt dat het
verkeerveili gheidsvoo rzi en n ge n

kwartier in

van een aÍder de prioriteiten
mende
níet eens over
kunt kijken. Er
die zo dringend
moet en dat

i

(voorzitter)
(Jeugd)

Jacques Witteman
tel: 023 - S24OS7}
Joost ldes
tel: 028 - S3210S4
Hans Homburg (Ramplaankwartier)tel: 023 - S247Z\O
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lngezonden brieven
Wij ontvingen de volgende brieÍ van De Groenen, d.d. 12
november jl.

Tenslotte is er het prakische
in juli van het vooraÍgaande jaar
over. Als dus een belangengroep in
voor de begrotingsbehandeling in
vragen, dan kan de gemeenteraad
inwilligen door voor eenzetÍde bedrag
Ook dat maakt het voor raadsleden
toezeggingen te doen naar

begroting altijd al
Er is nooit geld
paar maanden
geld komt
eigenlijk alleen
te snijden.
uit de losse pols
ke verzoeken.

De verkeersremmende maatregelen
om vraagt zijn vast nodig, maar ik
schrijven (12 november) nog steeds
baar is ze volgend jaar al te nemen.
krant staat weet u intussen hoe het
ling is aÍgelopen.

Ramplaankwartier
oment van
oÍ het haalrieÍ in de wijk-

Geachte heer Schoenmaeckers,
Vriendelijk groeten,

ln de laatste wijkkrant Ramplaankwartier zijn drie bladzijden
(3,5 en 7) gewijd aan kwesties waarin de wijk nogal overhoop
ligt met de Haarlemse politiek. De schrijvers van de stukken zijn

Ben Kal
raadslid De Groenen
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C,STAPEL

UW PROBLEEM ONS VAK

>>ELEKTROTECHNIEK<<
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UW COMPLETE ADMINISTRATIE INCL. AANGIFTEN

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

v.o.f.

De

Boekhouders

fl@

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

BEL 023 --5241 .258
Rollandslaan 29,2015

Mobiel: 06-22807918
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Corffure Exclusief

voor kwaliteits textiel en seruice naar:

Cluistra

Stelt u prijs op

,#

een persoonlijke

TEXTIEL EN MODE

behandeling?
Laat uw haar dan
eens verzorgen

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

PIJNBOOMSTRAAT 98
2023 VV HAARLEM
Telefoon: 013-5254878

in

damessalon

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

"Coiffure Exclusief'|
Geen wachttijden, dus s.v.p. bespreken.
Mew. N. Dornseiffen - Hospeslaan 63 - Haarlem
Telefoon 023 - 5247279

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

0tï ts Htr sÍit800t

y00fr otRotGtUJÍ

Gtz0Í{0 LH0(ER 88000

stilDs Í9í8

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
Heemstedè
Gen. Cronjestraat 1 58.annex croissanterie
Kritzingerstraat 37

Binnenweg 140, annex Konditorei Restaurant

Indischestraat 95
Gen.Spoorlaan 8

Santpoort

Hoogerwoerdstraat 45, annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47, annex croissanterie
Ramplaan 36, annex croissanterie
Zijlweg 24, annex croissanterje

Overveen

Bloemendaalsestraatweg

85

Nieuwe Djember - Bloemendaalseweg 247

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

Schaamte

?""l"nn

Wij wonen in een mooie wijk. Dichtbij duinen, zee en de stad,
veel groen om ons heen. lk woon hier graag. Maar er zijn mensen die het anderen misgunnen om ook in deze wijk te komen
wonen. lk vermoedde lange tijd dat het hier een klein groepje
betrof van mensen die nu eenmaal overal.tegen zijn. Maar nu
bleek uit de laatste wijkkrant dat mijn visie op de mensheid
weer eens wat te optimistisch was, al 210 bezwaarschriÍten
tegen bouwen in het plantsoen ingediend. lk schaam mij diep
voor mijn buurt- Waar zijn die 210 mensen nu helemaal bang
voor? OngetwijÍeld niet voor verlies van Eroen in de wijk. Het
betreÍt hier een perceeltje brandnetels, waar nog geen hond zijn
behoeftes wenst te doen. Misschien is men bang dat in de paar
woningen die er gebouwd zouden kunnen gaan worden andere
huishoudens komen te wonen dan gezinnen met twee kinderen
en twee auto's?
Zou het niet veel mooier zijn om de energie die men nu verbruikt in tegen zijn in een positief plan voor de wijk te stoppen?
Barbara van Balen
Pieter Wantelaan 46

Potze stopt
Gelijk met het urtluiden van het oude jaar zullen wij ook
aÍscheid moeten nemen van een karakteristiek gezicht uit deze
buurt. Het is het gezicht van de heer W. Potze.
Sinds 1986 is hi1 de baas geweest van het tankstation op de
Vlaamseweg. 'l-rij zal ons missen', zo zei Polze,'en het werk
natuurlijk'. Maar vanwege zijn leeÍtijd (71) en de slechte
gezondheid van ziln vrouw ziet hij zich genoodzaak de pomp
aan Maarten te geven.
Op die ene overval na heeÍi hij nooit problemen gehad in deze
buurt, ook niet met de jeugd. 'Het is een echte buurtpomp',
aldus Potze, 'ze vertellen je alles'. En heel vëel mensen uit
deze wijk zijn hem dan ook vertrouwd.
lnmiddels heeÍt hij een geschikte opvolger gevonden, de heer
Polvliet. Potze hoopt dat de nieuwe baas het tankstation ook als
buurlpomp in ere weet te houden. Met hulp van de twee ons al
veftrouwde medewerkers en een startomzet van 2 miljoen liter
per jaar, moet dat wel lukken.
We wensen de heer Potze nog vele prettige jaren tijdens zijn
ambtloos bestaan.

Arjen Kuipers
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in de regionale kran-

Houtvaart wellicht overdekt
Haarlem krijgt er misschien een overdekt zwembad bij.
Overwogen wordt om de Houtvaart te overkappen. Daarmee
zouden wel vele miljoenen guldens gemoeid zijn. Wethouder
Kroskinski-De Keulenaar onthulde gisteren dit nog onuitgewerkte idee in de raadscommissie sport.
Het historische zwembad zou aanvankelijk in 2002 moeten sluiten. Het bad voldoet niet meer aan de technische eisen die aan
zwembaden worden gesteld. Aanpassen kost ongeveer 2,3 miljoen gulden. Daar komt bij dat het bad uit 1927, danllztjde
inspanningen van de Vereniging Vrienden tot Behoud van de
Houtvaart, op de monumentenlijst staat. Het bad heeÍt een
unieke betonnen constructie. Om het in oude staat te renoveren
moet nog eens zo'n 2,1 miljoen gulden worden bijgelegd.
"Openhouden kost dus 4,4 miljoen gulden", rekende wethouder
Kroskinski de raadscommissie gisteren voor. "We vragen ons
nu aÍ oÍ we het dan niet beter kunnen overkappen. Dat is een
iets grotere investering, maar je doet dan wel iets aan het tekort
aan overdekte zwembaden in Haarlem."
Voor de Vrienden van de Houtvaart is dit een grote verrassing.
"Dit is nieuw voor mij, en ik denk trouwens dat wij liever een
buitenbad houden, zoals het oorspronkelijk is gebouwd", zegt
D. Wernsen van de Vrienden. De wethouder beloofde de vereniging een halÍ jaar geleden te onderzoeken hoe het bad
behouden kan worden. "Wij zitten nog op dat rapport te wachten", zegt Wernsen.
Bron: Haarlems Dagblad, 9 november 2000.

Bankjes op landgoed KoningshoÍ ver-

Vangen

(ingekofte versie)
Natuurmonumenten laat komende weken een deel van de
bankjes vervangen op landgoed KoningshoÍ in Aerdenhout en in
het Santpoortse duingebied Duin en Kruidberg. Enkele banken
komen op een andere plaats te staan. Ook worden er picknickbanken geplaatst op popu aire speelweiden in beide gebieden.
Omdat plekken zijn dichtgegroeid, het gras te hoog is geworden
oÍ het uitzicht niet goed meer is, worden bepaalde bankjes verplaatst.
ln KoningshoÍ staan zestien banken waarvan er twaalf worden
vervangen.
Op beide terreinen zullen ook de Íietsenstallingen verbeterd
worden.
Bron: Haarlems Dagblad, 14 november 2000.

Schoon maker overval len
Vrijdag werd rond 06.00 uur een schoonmaker van een horecabedrijÍ aan de Ramplaan overvallen door twee mannen.
De verdachten kwamen met bivakmutsen op de zaak binnen en
mishandelden de schoonmaker, een S3-jarige Haarlemmer, met
een honkbalknuppel en een hockeystick. Hij werd gedwongen
de kluis aan te wljzen en deze te openen. De mannen hebben
een geldbedrag buitgemaakt en zijn er daarmee vandoor
gegaan. De overvallers namen de teleÍoon mee waardoor de
schoonmaker pas na enige tijd de politie kon waarschuwen. De
schoonmaker werd voor behandeling van zijn verwondingen
naar een ziekenhuis gebracht. Daar werd vastgesteld dat hij de nodige kneuzingen en blauwe plekken had opgelopen.
Bron: De Haarlemmer, 16 november 2000,
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Voor beter beeld en geluid...

. Bose. B en W
. Daewoo . Finlux
. Grundig . Hitachi
. JVC . Kenwood
. Loewe . Marantz
. Mission . Panasonic
. Philips . Pioneer
. Sharp . Sony
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SERVICE WERKPLAATS

Leidsevaart 130 (achter de schouwburg) HAARLEM - Tel. 023 5323787
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le zult maar een bouwgarantie
hebben en alles gaat gewoon goed
Een verbouwing brengr on2ekerhed€n met zich mee Gaat ailes wel goed? Wordt het bouw
plan wel pre(ieÍ volgens afspraak uitgevoerdl En wèt gebeurt er al
de (oríecte uitvoerins een veÍt(hit vàn menins hebr) Neem
2l
f""","^
eeen risi(o. maàr een àànnemër die u de zekerheid van een bouw
Bitirï^,
qarànt,e kan bieden Dàarmee woÍdt eike beloÍte een harde sarantie
G A R A lU T
En dal voor 6àaÍ | 25. U moel alteen het rirr(o op de koop 10€nemen
\
dat alleÍ qewoon goed qàai Meer weten over de bouwgarantie in het

Dick Bcrtels
i,Ë.:ijaifr',è,e#

algemeen en onze staat vàn dtengt in het bijzonder? Aarzel niet om even (onta(t op te nem€n.

Vertrourren is goed, een bouwgarantie is zeker.
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Aannemers van restauratie-, onderhouds- en nieuwbouwerken
Kantoor en werkplaats: Lange Herenstraat 4, 201 1 LH Haarlem, Tel.: O23 - 531 76 44.
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R.applaqnkwartier heeft genoeg van
SlulpvefKeef \ngekorte versie)
Wethouder Van Viegen gaat alsnog bekijken oÍ ze iets kan doen
aan het sluipverkeer in het Ramplaankwatier. Bewoners van de
Haarlemse wijk klaagden eerder over de grote hoeveelheid verkeer dat zonder belemmeringen door hun wijk scheurt. Van
Viegen was in de veronderstelling dat de bewoners een 30-kilometergebied wilden. Dan komt de wijk onderaan een lange lijst
van wijken die als 30-kilometergebied ingericht willen worden.
Maar volgende K. van Broekhoven (Groenlinks) zijn de bewoners al tevreden met verkeersremmende maatregels, zoals een
versmalling van de Ramplaan en de Vlaamseweg.
Daarop meldde Van Viegen 'met alle lieÍde' nog eens te willen
kijken of er nog geld is voor de wensen uit het
Ramplaankwartier.
Bron: Haarlems Dagblad, 18 en 23 november 2000.

Elswoutslaan toch nog op tijd open
De laatste stoepranden zijn gisteren gezet, de vluchtheuvels
zijn geplaatst en de nieuwe fietspaden zijn uitgezet, maar verder is het bij de kruising Elswoutslaan, Korte Zijlweg en
Ramplaan nog een enorme bende. De overvloedige regenval
van de laatste weken heeÍt de werklieden niet opgebroken. "De
uitvoerder heeft laten weten dat het werk geen vertraging heeft
ondervonden. Vandaag en morgen gaan de asÍalteermachines
aan de slag en vrijdag moet alles klaar zijn", laat een woordvoerder van de gemeente Bloemendaal weten. Bij de reconstructie moet het met name voor fietsers veiliger worden. Eind
van de week kan het (bus)verkeer weer over de Ramplaan.
Aansluitend trekt de gemeente Haarlem de stoep aan het begin
van de Hospeslaan door, zodat minder sluipverkeer deze route
zal kiezen.
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Ramperties

Bron: Haarlems Dagblad, 21 november 2000.

Viifiariq iubileum van Nationaal Park
ZU
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linsexotte versie)
Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland heeft sinds een jaar De
Zandwaaier, het nieuwe duincentrum in het antieke pompstationgebouw aan de Zeeweg in Overveen. Gisteren is daar De
Duinkijker bijgekomen. Het is een oude, opgeknapte veldschuur, die dienst gaat doen als instructie- en werkruimte.
Bezoekers en schoolklassen met speciale belangstelling voor
de Kennemerduinen kunnen daar gebruik van maken. Met een
theatervoorstelling, waarin een levensgrote krekel Íigureerde,
werd De Duinkijker geopend.

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

Verloren
Op 25 november jl. verloren: trouwring met inscriptie Ria 02-041

961

Tel. 023 - 5245221.
Bron: Haarlems Dagblad, 22 november 2000 en Haailems
Weekblad, 29 november 2000.

Bezwaren teqen bouw in Willem
Dreesplantsöen

Conditietraining op muziek
voor dames: al 10 jaar in de buurt!

Vorige week donderdag overhandigde een vertegenwoordiger
van Vereniging Behoud Willem Dreesplantsoen vijfhonderd
handtekeningen aan wethouder J. Haverkort. De omwonenden
zien niets in de komst van een Ílatgebouw in het plantsoen.

Heeft u zin om mee te doen in het nieuwe jaar? (Proefles ook
mogelijk in december).
Lokatie: gymzaal Aloysiusschool
Tijden: Maandag 10.30 - 11.30 uur (rustige training)en
ma/woe-avond 20.00 - 21.00 uur
M. Captijn-van der Ploeg, P. Wantelaan 38,

Bron: De Haarlemmer, 30 november 2000.

tel.5247115
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't Wapen van Kennemerland

Rustieh gelegen
Gezellig oud-Hollan dse sfeer
Uitsteken de heulzen
7 dagert

per
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Ramplaan 12ó. Haariem
telefoon: 02 3 5240532
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Huiswerkbegeleiding

oleren leren

oConcentreren
oPlannen

Bijles is overbodig!
lndividuele aandacht en deskundige hulp
Thuis hoeÍt geen huiswerk meer gemaakt te worden.
Ouders hoeven zich niet met het huiswerk te bemoeien
De sÍeer thuis verbetert.
Voor leerlingen van o.a.: Sancta Maria, E.C.L., Coornhert Lyceum, Stedelijk Gymnasium

Gratis advies
Over schoolkeuze, problemen op school en leerproblemen zoals dyslexie.

Meer informatie bij:
B.M. van Oerle
Spruitenboschstraat 9
Haarlem
Tel.: 023 - 532 55 83

