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Burgemeester van llaarlem

Gaarne voldoe ik aan het verzoek het eerste nummer

van Uw wiJkkrant 1n te leiden. Dat geeft niJ tevens
gelegenhej.d even stil te staan b{l die handvol
hulzen op de grens van Haarlen-B1oeuendaal, dj-e
geen trwiJktr heetruaar een ttkwartierr naar het franse
trquartierrt en dat ademt een heel speciale efeer.
Vanuit Haarlen gezien ls het Rauplaankwartler een.

mool gesnoelde boom op de stan Vlaanseweg.
Het rrramprt heeft overigens nÍets te nakea net het
onhellspelleude uroord dat onhell betekent eu be-
streden noet worden, 

,§
ttfiauptt yas een fan1l1e in {.e I6e eeur op het liuls
Bolland" VeIe leden van dlt geelacht hehben in het
Haarlense stadsbeetuur gezeten.
Het Ramplaankwartler heet lk hartel{k welkom ale
een nieuwe loot aan onze wijkraadeboon in Haarlenn
dLe al zota 35 takken heeft" Geen tree zjjn €r Botr-

der en ook het Ranplaankrartler zal reer andars zgn.
Dat kan op grond. van de huldlge en lk hoop,straks
nieuwe verordening. WÍjkraden ziin eeu onnisbaar
element ln het stadsbestuur. Ze g,even kleine teef-
gemeenechappen sten en de bevolklng gelegenheld een
aantal witte vlekken op te vutrlen J.n het bestuur
van de stad. De zaken dlchtbiJ de nensen kunnen aI-
leen goed binnen klelnschallge w$ken gedaan wordea.
Ik noen: burenhulp, ktrnderoppas, beJaardeazorg,
volksfeesten, kinderfeeeten.
De vele kleine (van de Grote Markt af gezi.en) rnaar
6rote (van de betrokke.nen uit gezlen) probleuen
kunnen door een wÍjkraad aanhanglg gemaakt word.en.

En dat alles on met vaak.welnig niddelen een wijk
tueer beproonbaar te naken; ,

fk wens U 6aaru,e veel succes net Uw werk: weerklank
uj.t de wilk en e.en constructief antwoord van het
gemeentebestuur. lllil doen oas beet .

J.REEIIORST

b,urgemeester van LIearlem

16 september 198O
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Voorwoord van de burgemeester
Inhoud

De wijkraad, waarom en hoe ?

Een goede buur ( commissie burenhulp)
!ïie heeft ideeön (commissie Jeugdzaken)
Een oppascentrale (commiss.ie kinderopvang)
verkeerrnatuur, bouwplannen ( commissie r-eefbaarheid)
Cactussen voor de wijkraad ?

Z elft e d i em§ m g stu i ncerítru Íít
Vlaamseweg - llaarlem
Tel. 243283
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Wasautomaten, drogers eR strijkmaehines

rrrnèt iets beter
Let op de volgende
belangrijke punten:
C Meest energiebesparend
O Kernakeur
O Probleemloze machines
O Uitstekend resultaat bij duitse

warentest
O Uitgekiende programma's
O Ruime keuze uit verschillende

uitvoeringen
CRedeliike prijs voor zó'n kwaliteit

Cordes

Komt U dit apparaat bekijken en
laat U deskundig voorlichten bii
Uw oÍÍiciële Cordes.dealer:

WStrI,
root rn
restatie, Reparatie-opdrachten:

Telefoon 023 - 24 43 64liteit en
techniek. Kantoor en magazijn

Ramplaan 50

WASMACHINE SERVICE Distrikr Haarlem

Wasautomaat 691 en 692,
trommelinhoud 472.5 kg.
Met intervallen centrilugeren.
de trommel. 800 en 1000 toe"
ren per minuut.
Geruisarme en rustige loop.
Geschikt voor in. en onder.
bouw.

&
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WAAROM EN HOE ?

L

sinds kort kent het Ranplaankwartier een voorlopige wlikraad.
lÀrat is een voorropige wjjkraad ? Een voorlopi-ge wijkraad heet
officieel " wijkraad in opriehting ". zotn wijkraad is bedoerd
om argemene verkiezi-ngen van een definitieve wijkraad voor te
bereiden. Gedurende dle voorbereidings periode neemt de voor-
lopige w[ikraad het lopende rverk waar. De gemeente heeft ten
opzichte van de voorlopige wiJkraad daaron de zelfde (vele)
plichten a1s ten opzlcht,e van een deflnitÍeve w[jkraad. Alreen
de gerdelljke b[jdrage ui-t de gerneentekas ls k]einer" Omd.at de
voorlopÍge wijkraad ook dezerfde-rechten heeft a1s een definj--
tieve, namerjjk onder de aandacht brengen en verdedigen van d.e

v;ijkmening, is voor de instalering ervan een ,rÍ gemeen uitge-
schreven vergadering noodzakelljk. redereen kan komen; red.ereen
kan meedoen.

DE OPRÏCHTING

zo was het op Donderdag 29 laei. ïn het stanpvolle caf6 aan
het z.g.\. koeiepas gaven zi'ch zorn twintig mensen op voor
w{kwerk. uit de 

'levendige discussie bleek dat er Beer }vrjk-
prob.lemen zijn dqn de lnitlatiefnemers vermoedden:vandallsmeo
verkeer, bejaarden6oos, vrilviilligerspeuteropvang, jeugdwerk
enzovoorts. Dat sommigenvoor de aktivi-telten een wijkrutnte
wensten, bracht meteen opposit,ie. tegen d.e mogerijke aanwjjzing
a1s zodani-go van de voormaltge Gereformeerde Ged.achtenis r.ape1
aan de croesenstraat. Jammer genoeg was de tegenetander van
dit idee niet te bewegen in de voorlopige wijkraad zit.ting te
nemen. sp:jtig, want een breed scal-a van ueningen in het orgaan
dat uw menlng moet peilen en verd.edigen, is altijd wens.elijk.
Lien wijkraad kent Been partÍj vorming !

MEEDOEN
Denkt u dat uw nrening gehoord noet worden ? Kom gerust naar de
raadsvergaderingen, iedere eerste Donderd.ag van de naand in de
opkamer van het café einde Rampraan, aanvang 20.J0 uur. Die
vergaderingen zijn altiJd openbaar en zurlen ars nodig worden
aangókondigd 1n de ptaat,selijke pers. u kunt zlch natuurlijk nog
altfid opgeven voor'wfikwerk, bij de secretaresse van de wiikraad
of het secretariaat van een bepaalde werkgroep, De adressen +
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vindt II elders in dit b1ad. vooral de werkgroep jeugdzàken kan
uitbreiding gebruiken.

BURENH UL P- PEUT E RO PVAN G. VERKEER
De b,estaande werkgroepen burenhulp, peuteropvang en verkeer
vaaruit het initj-at1ef tot de w[ikraad-oprichting kwan, worden
kommissies van de wiikraad. redere werkgroep heeft een eigen
kontakt-adres en een vertegenwoordlger 1n de wiJkraad. De

werkgroep verkeer kriJgt een andere naam, n.1. leefbaarheld
Deze groep g,aat, zich voortaan öok richten op andere
ongevlngs problenen, zoals de Natuur.

E I{ V E R D ER.

We wi1len nlets bulten U om doen. Wjj zljn er namens U..[1s we

naar de Gemeente gaan met een wens, zaL dat Uw wens z:;n. ifle
zullen eerst alle betrokkenen raadplegen en j.nformeren voor er
iets besloten of bevorderd wordt.
U kunt op ons rekenen !

EVEN VOORSTELLEN

tr

De mensen die zich opgaven voor het wljkwerk hebben de taken
verdeeld en een dagelijks bestuur benoemd. Een adressenljjst
vindt U elders in dit b1ad. Met deze foto willen wij het
dageliJks bestuur aan U voorstellen.

I

.,.

:,a
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EEN GOEDE BUUH ! I I

Rulm tv'ee jaar gereden richtten buurtbewoners in aamenwerking
nnet de twee in het Ramplaankwartier werkzame wilkverpleeg-
kundigen een Burenhulporganisatie op, die het in deze tijd
ietvrat versleten gezegde ttEen goede buur is beter dan een

verre vriendrt van nieuwe glans zou moeten voorzien.
Het idee sloeg aan en inmiddels hebben honderden buurtgenoten
een b.eroep gedaan op de Burenhulp. rn geval van ziekte voor
het doen van boodschappen bijvoorbeeld, of voor het tijdeliJk
,verrichten van het allernoodzakelfikste huLshoudelijk werk.
0f voor vervoer van en naar het ziekenhuis. 0f voor klusjes
in huis, voor het helpen invullen van.lastige belasting- of
andere papieren, voor het opvangen van- kleine kinderen
kortom, nét dat soort dlngen, ïraarvoor je vroeger even bij

Je buren aanbelde. Si-nds kort j-s het zelfs mogel[]k on, in
noodgevallen, maaltijden thuisbezorgd te kr{jgen. Zij worden.,

na een telefoontje met het Di-enstencentrum ( 324251) voor vïf
gulden t,huisbezorgd.
0p dit moment is de Burenhulp 6emiddeld zo'n vijftien mensen

per week van dj.enst. ZiJ doet dit niet op eigen houtJe, maar

in nauw contact met de betrokken huisartsen en de gezinsver-
zorgende j-nstellingen, daarbtj geholpen door de in het Ramplaan-

kwartier nerhzame viijkverpleegkundige Annie Vroonhof , die per
1 september Janna Koorevaar en Tine Walberg- destfids
j-ntensief betrokken bij het opzetten van de Burenhulp- heeft
vervan8en.
VJie meer informatie wll over de Burenhulp, zich wil opg*u"à
aIs vrilwilllg(st)er, of assistentle nodig heeft, kan altijd
terqcht bii jetta Mantel, teI .21+2076 en ïYinnie Korremans, teI.
244269, 0p werkdagen wordt het telefoonnummer van het Diensten-
centrum Zui-d V{est aan de Van Oosten de Bruyastraat \324261)
geadvlseerd. Bevroners van het centrum voor oud.en van dagen

De Blinkert kunnen het best beIlen met aevrouï.r Oosterhuis.
Haar telefoonnummer Ls 242630" D

++ HET DAGELIJKS EESTUUN UAN BE WIJKBAAD
v.l.n.r.:
Paula v.d.norn (secretaresse), J.Dubbe (2e secretaris,
w§kkrant-redacteurT o PauI Marselje ( voorzi-tter;,
J"Visser (]e secretaris), E,BiJnsdorp (2e voorzitter) o

G"StoeItie ( penningmeesleres) .
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WIE HEEFT IDEEETU,?
Op 18 juni J.1. kennismakingavond in de Beatrixschool.
Hrer werd op:sunmiere wsze uitreg gegeven over de wiikraad.
De volgende wensen van de Jeugd kwamen naar voren.

I . Cfuibhuls waar nre all-es , kunnen doén b , v.
dammen, disco, Iaf eltennis enz.,

Na het vormen van een voorlopige konmi-ss1e werd afgesproken,
ze:..f aan het werk te gaan hoe e.e.à. gerealiseerd zou kunnen
worden, dit dan op papler te zetten en d.an door te sperea
via de vertegenuoordiger van de kommissle naar de wiikraad
voor verdere bespreking.
Indien U enig idee heeft
tele.fonisch i n verbinding

voor onze jeugd, kunt U zlch
stellen- 243165 ( p.v.d.Horn, secy6 )fl

qts't om toodgieterswerk
§oot:

í«cnscÍr6rÍt

(J

uw e!'kende instotlsteun
woont in de wi k

sok schoonmoken en onderhoud von
c.v.- inrstottqties, goshoorden ,boiters ,
geisers enzovoorts

GEEN VOORR IJKOSÏEN

erkend
rrl l-L
installateur

vroog vrijbtijvend offente

Noorder ïuindorpsloon 26 en 5l-
telefoon , 21,23 LL en 2t 6208

LQ0D-_EN ZTNKWERKEN, DAKBEDEKK ]N
GEN,ISOLAÏE, GAS. EN WATERINSTAb
LAIIE§_,§EN_TFALE VERWAR M I NG, R I 0-
LERINGEN, COMPLETE BADKAMER. EN
KEUKENVERBOUWING

ilnvr?rntha

?'adxaher

Planten

: ,- ,:. 
it.::
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@UEMDAG GFATIS 'S AUOrutr§ EEN UERGOE NG
E YJET groep op apri n A enstencen rurn een ochtend

georganiseerd voor ouders met jonge kinderen om eens met elkaar
kenni-s te maken. De opkomst was niet zo biJzonder groot:12 raoed.ers
en 3 2) kinderen, maar gezerlig was het weI en er zljn kontakten
gelegd. Daar er echter gëén beschikbare ruimte is, kunnen we niet
iets bI{jvends organiseren.
vier moeders hebben de afspraak germaakt ora blj toerbeurt 1 x per
vreek bli elkaar thuis te komen met de kinderen. Als de kinderen en
de moeders elkaar beter kennen is het mogeliik dat b,v. z moeders
op de klnderen passen, zodat de andere 2 moeders eens even de
handen vrii hebben,

De werkgroep heeft, om toch lets te doen .troÍ" ouders met jonge
kinderen, het inltiatief genomen om een oppascentrale op te
richten. Het oppassen zou als volgt geregeld kunnen worden:
OVERDAG: zonder betaling, De ouders doen het onderring. redereen
die mee wil doen krijgt 11 punten. Elke puut i-s goed voor l uur
gratis oppas" v'íie een oppas nodlg heeft rrbetaaltÍ' met punten. zin
Je puntetr op, dan moet je eerst, door zelf op te passen, weer
punten verdienen.
redereen die hier aan mee w1l doen kan zich m.elden bij :

Marion Cancrinus, Dlckmansstraat-26, LeL.Z454Bg,

DE T1IiEEDE MOGELI JKHEÏD: Oppas rs avonds tegen betalj-ng.
ledereen vanaf + 15 Jaar kan zich aanbieden a1s oppas b{J :
Ennif Verbeek, Dicknansstraat-2O, íeL.Z4L?34.
voor de betaling houden vre de regels van het M,.d..r. aan (maatschap-
peliJk advles en informatle centrum).

De re line zLeL er in het kort als vol t uit
0p onderst,aande tarieven worden beniddelingskosten ingehouden.
De tarieven zijn : 0verdag (tot f9.00 uur) Í Z.5O per uur

Avond (tot p4.C0 uur) f 2.00 per uur
Nacht (na 24.CO uur) f {.00 per uur
AIs de oppasser bl{ft slapen telt het tarief
tot 24.00 uur plus eenmaal f 5.00

Er rordt altijd tenminste drie uur uitbetaald.
Eventueel gemaakte reiskosten moeten worden vergoed.
De-oppas wordt van huis gehaald en teruggebracht.
Door de week moet de oppa. vóór 14.co uur aangevraagd worden.
ifleekend-avonden : uiterriik vrgdag vóór la.oo uur noet de

rÉ,

.,'@'

oppas voor het wqekend aangevraagd z jjn. tr
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ï,ERKEEtr NATUUR BOUWPLANNEN
De konmissie leefbaarhei-d is ontstaan uit de verkeersgroeB
zoals deze reeds in onze buurt bestond voordat, er sprake was van een
wiJkraad. Nu ïre een wjjkraad i.o. hebbenl heeft deze echter gemeend

dat de naam leefbaarheid meer op zijn plaats zou zqn en weL oru de
volgende redenen.
De verkeersgroep zoals deze bestond, urilde onze wijk behoeden voor
verkeersoverlast in de meest ruime zin van het woord. Dit is naar
het idee van de Sroep een probleem, wat de leefbaarheid in onze wijk
kan beinvloeden, vandaar d.e naamsveranderlng in kommissie leefbaar-
held.
Onze doelstelring is, om in overleg met alre buurrbevronelÉ te
proberen in onze buurt de leefbaarheld j-n de meest ruime zin van
het vroord, voor zover dlt in ons vermogen ligt, te vergroten. onze
gedachte,n gaan uit naar:

1. Het bespreekbaar zijn van bestemmingsplannen

2. Het maken van een verkeerscirculati-eplan
3. Oplossen van parkeerproblemen

4. Het handhaven van het dorpskarakter van onze buurt
5. Speelruinte voor de jeu6d (in samenwerking net jeugdzaken)
6. Voorzieningen voor beJaarden, invaliden, moeders en/of

vaders met kinderrragens in verband met de trottoirs (vaak
veel te smal door plaats straatlantaarn etc)

7 " Het behoud en eventueel de uj-tbreiding van groenvoorziening
8. Is een snellere fietsverbinding met Haarlem-centrum gewenst

9. Een onderzoek b1i aIle buurtbewoners over bovengenoernde
punten en andere zaken die hierb[j naar voren komen.

IIeeft u kommentaar op dit stukje of suggesties op dit gebied, dan
zLen vrlj die met belangstelling tegemoet
U kunt hiertoe telefonisch kontakt opnemen raet het secretariaat of
op de y",i.jkraadsver6adering komen. tr
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CACTUSSEN UOOH DE WIJKRAAD?
Een vriendeliJke Jongen tedt< net, " A1s U cactussen koopt gaat de winst
naar de wlJkraad ! 'r Hij zei ook nog student theologie te ziJn. Dat za]-
ook se1 niet waar ziJn geweest, want een cactussen-aktie voor de wijk-
raad bestaat evenmin !

WEES GEIIIAARSCHUUID ! Akties van de wlkraad worden aangekondigd in dit
blad en de plaatselijke pers, Andere akties bestaan niet t fl

WIJ KKAANT RAMPLAAR]KWARTI EN

-- 
WIJKRAADSGRENS

ÀI.À GEMEENTEGRENS

SCHAAL 1 .6,667
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de Nuatsspaarbamk ï#es& ïe[ederËarad

Het grootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Ze kennen me daar. lk kom er niet alleen

voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn verzekeringen en de hypotheek op ons huis.

Eigenlijk voor al die díngen, waar je thuis geen
antwoord op kunt vinden. En dat ik alles wat maar

met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via mijn bankgiro laat lopen is mooi

meegenomen.
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VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP.ADVíES

BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
S REPARATIES
O ALLE $VIATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEFIOREN

ook voorolle soorten Philips gloeilompen,
T. L.- buize à en s,lektro-mqteriool

A.G. DE FIAAS RAN/PtAAN 46 TEL. 24 05 53
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