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De opkamer van het Ranplaancafé was weer te k1eln
voor de maandelijkse openbare wljkraadsvergadering.
Van de 5O toehoorders/meepraters kon de helft niet

zitten. Meerdere bezoekers konden niet eens naar
binnen. IIet was zeker niet de eerste keer dat het
cafë daarvoor te klein b1eek.
Jamner genoeg i-s er in de wiJk nog geen belere rui-nte
beschikbaar, Het speeltuingebouw is ook te klein en
het kerkeljJk centrun is niet rthapplgt' op rijkaktiviteiten.
NatuurliJk is de wijkraad erg b1\J net de grote eD overwegend posÍtieve belangstelling. Daaron hierbiJ oa.z,e
excuses aan j.eder die moest staan of zelfs in het geheel niet naar binnen kon. We belovea. verbeteri-ng als
er een wijkgebouw is.
il'e zijn ook bliJ dat trBr tot die tijd, de goede gastvrliheid van het café mogen genieten en wj-llen daarvoor
op deze plaats bedanken.
PAÏ'L }íARSELJE

213128

burenhulp
kontooruren:321+2d

otle uren,
Jetto Mqntel 21?076
Winnie Bortlemo 214269

oppqscentrote
Emmy Verbeek 241731

(c/

€
L.

wijkverpleegkundige
319190

wijkogent
122105

2

INHOUD

3
5
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Wijkroodsverkiezingen 16 mei
11 Verkiezingsreglement
16 Uitrit Thoolen
't6 Even
het bestuur voorstetlen
18 Wij kgebouw- enguete-u itstog
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De wijkkront ptootst otteen wijkgeborden ortiketen
en medetingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden.
De 2esecretoris von de wijkrood is redoktzur en

verontwoordetijk voor somenstelling, oovertentieverkoop en produktie von de wijkkront
De outeui' von een ortiket of medede{ing blijft verontwoordelijk voor de inhoud ertron
Het dogel.ijks bestuur is verqntu,oordelijk voor de
uitgove von de wijkkront .
Overigens is de voorzitter von de wijkrood verontwoordetijk voor otte ondere prbticiteit en propogondo
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Wasautomaten, drogers en strijkmachines

.r.nèt iets beter
Wasautomaat 691 en 692,
trommelinhoud 472-5 kg.
Met intervallen centriíugeren.
de trommel. 800 en 1000 toeren per minuut.
Geruisarme en rustige loop.
Geschikt voor in. en onder.
bouw.
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Cordes,
root in
c Íestatie,
aliteit en
techniek.

cÍL

Let op de volgende
belangrijke punten:
O Meest energiebesparend
O Kemakeur
O Probleemloze machi nes

OUitstekend resultaat bij duitse
warentest
o Uitgekiende programma's
ORuime keuze uit verschillende
uitvoeringen
ORedelijke prijs voor zó'n kwaliteit

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

WSi

trI

Reparatie-opdrachten:
023 24 43 64

TeleÍoon

Kantoor en magazijn
Ramplaan 50

WASMACHINE SERVICE Distrikt Haarlem
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DOKTER OOSTERHUIS

I

IEN OF IK BLIJ ZOU
ZIJN MET EEN WIJKGEBOUWI'

wel ?
Omdat i-k, al vere jaren in deze wilk aIs huisarts gevestigd, bemerk dat hier steeds meer ouderen en steeds mlnder jongeren
Waarom dan

v3

r

blgven wonen.
CiJfers ?
rn 1968: 3912 lnwoners, yaarvan zz5o tussen L5 en 6j jaar en 622
boven de 65.
rn' 19802 ?836 inwoners, waarvan 164r tussen 15 en 65 jaar en zB2
ouder dan 65.

0f ik dat leuk vind ?
Nou, er zi,jn nog precies evenveer huizen ars toen, dus iedereen

heeft de ruimte gekregen !
Er konen meer 6l+ ers. Dus er ziJn er minder afgegaan dan er z[in
biJgekonen. Het kan hier dus zo slechts nog ni-et z\,n !
Maar neer mensen op een leeftiidrdat ze een toenemend beroep op
hun dlrecte ongeving moeten kunnen doen, betekent dat niet dat er
neer jonge nensen nodig zijn in die ongeving, op wie dat beroep

'd
ril

eventueel gedaan kan worden ? NatuurllJk !
En dààr zijn er nou juist mlnder van !
Hoe moet dat nou ?
Met zrn arlen ! Meer mel zrn a11en dan vroeger ! Beter georBaniseerd ! Dat betekent ook: net plezier !
Met plezier i.ets voor een ander doen !
Zoars biJvoorbeerd onze burenhulp. En denk nou niet dat arleen.
65+ ers gebaat zijn blJ een goede buur !
wat heb je biivoorbeeld aan een verre vrind, wanneer je oppas
nodig hebt voor Je kind ? Dan heb je toch veel meer aan een
crèche die je met erkaar hebt opgezet ? Eeus een goede buur is

beter

!

xe goede burea ?
Door erkaar tegen te komen, te ontmoeten, samen lets te
6amen praten, buurten,
Blijven we thuls dan komen we elkaar niet tegen.
Maar hoe worden

V/aarheen dan

doen,

?

Het .ljlenstencentrum aan de van oosten d.e Bruynstraat ?
Dat is voor velen die dat best zouden wilren: A) te ver

B) te ver
C) te ver
Irooral in de wi-nter. tt[andelt u met dit weer ser eens de vlaanse

il
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il weg uit

hoe vaak hebt U voor'Uw leven moeten sprinten, als
U over de Randreg noest ? Realiseert " zich rat dat betekent
als je rat slechter ter been wordt ? AIs Je rikketik niet
Eeer zo goed tegen sprinten kan ?
tlsen ! IIIER ltEE DAT UIJKCENTRUM ! bijna L/3 vall- de bewoners
van deze r\ik ls boven de 65: di-e hebben aan een centrun buiten
de rflk biJzonder relnlg.
En votrr dp Zlt die nog geen. AOll hebben, valt het ooh lichter or
lets yoor ons allenaal op poten te zetten, uanneer dat naast de
deur kan?. En

EEII GOEDE BUUR IS BEEER.
Onthou:
En dle rordt nog beter net een centrun in eigen
Daaruee i.s iedereen het beste af.D
W

wiik.

"T.OOSTERHUIS .

DE LASTEN EN LUSTEN
UAN EEN HOND

POEP OP DE STOEP
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Eet is bll nll meernalen voorgekonen dat zonaar ienand niJn buis
staat te beronderen, dat vind ik dan Ieuk, raat ook voor n[l
geldt frny hone ls ny castletr ea belangstelllng voor het werk
ra| tX hieraan besteedrstreelt nÍJ.
Van deze droon kom ik snel tot de rerkeliJkheid xanneer ik rat
later benerk, dat de beronderaar (ster), geen belangstelling
voor nfln huls en/of lnterleur toonde, doch een noodgedwongen
stop naakte voor ziln of haar bond.
Dlt opoathoud ls op zlch, zel-f nog niet zo eDBr ranneer de uitrerpselen nj-et yoor de deur, of erger nog, i.n de tuin Yan een
ander rorden achtergelaten.
U heeft de lusten van Ur bond, draag dus ook de lasten en knap
daar geen ander mee op.
Slnds kort ls er btJ de geneente een verordening aangenomenrdie
het uitlaten van honden onaangeliJnd, strafbaar ste1t.
fk kan nlJ zo voor stellen, dat geimiteerde medeburgers, de
telefoon pakken en nr. 319L85 draaien en de mi-Ileu-agent van het
een en ander in kennis stellen.
WIJ gunnen U vÀn harte een hond, naar daaron hoeft een ander niet
de str
HEDAKTIE
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UW WIJKRAAD EN trE

RUST IN HET RAMPLAANKWARTIEB
In het begin van de zeventiger jaren is

een enquete 3ehouden.
onder winkeleade llaarlenners. Er serden grote aantall.en bezoekers van het Winkelcentrun rtschalkwijk en HartJe IIàarlenrr oudervraagd over hun koopgedrag en uÍoonomgeving. Ui"t de cijfers bleeh
dat in Schalkwljf + 80% hoopte naar elders te kunnen verhuizen,
raarvan het nerendeel a1 pogingen ondernam om dat te beverkstelligen. Daatnee ras SchalkriJk het ninst geliefde stadsdeel.
De v[Jken raar het laagste aantal verhuizingen werden aangekondi6d
f,aren: 0osterduÍn, het trEilandrt (tussen Kennener Sporthal en honhbalstadion) en ....het Ranplaankwartier. De wfrk waar tsen, binnen
Haarlen, het liefst heen verhuisde was opnieur ons Rauplaan',4
kwartier. Een. goudgerande wÍjk dus.

RUSf

,

RUtrMTE

,

GE},IAK

lflaardoor is ons kwartier zorr gellefd woonoord ? Ik heb er uet
veel aensen ult de rijk over gepraat. Het b1{ht oE eetr veelvoud
van redenen te z\in:
1, Ondanks de vaak te smalle straten, maalrt de buurt toch èen
ruine, groene i-ndruk,
2. Je woont trbuite&ttde stad. Je hebt daardoor een eigen identi.telt als r!lk. Je kent elkaar zo ook wat beber en helpt een
ander eerder a1s het nodlg is.
3. De binnanstad is nakkelllk en snel bereikbaar.
4. Het openbaar vervoer is er goed (Intercitystation Overveenl
busJ-ijn,
t

t

4 eu 5)

5. Je bent snel aan zee.
6. Duln- en landschapsparken en het vaak schilderachtige tui.n7,

bourgebled onslulten de riJk en zijn grotendeels voor publiek
toegankelijk.
Er'ls vr[iwe1 geen doorgaand verkeer Ín de buurt. Dat is
rustlg en geeft het gevoel dat je er echt thuis en rfonder

elkaar

8-

bent?r,

De kwaliteit van de huizen
goed.

is, over het

algemeenrrrouderwetstt

9. Er zlin voldoende scholen in en direct buiten de riJk.
Vat Je aI die punten in eeu paar roorden sanen dan zeg je:

-Rust, Rulmte,

Genak.
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tsehalve ln de eind dertÍger Jaren(toen er doorgaande regen dlrekt
rangs en door de rlJk rerden getekend) en de eind-v{iftiger Jaren

(toen

over hoogboul'rond Rollandsraan filosofeerde) zffudie
rustrrulnte en dat geuak nooit verkelitk in gevaar geveest. Dat kqn
Je nrlet zeggen van de andere roonwlJken ln Haallcr. Het I[fkt een
ronderrdat re nog nÍet aan de beurt kranen- IlFu geloof th ntet zo
ln rondenen. llLsschien is he.t boge aantal top-ambtenaren en_
polltleke anbtsdragers, dat hler in de roop der Jaren net prezier
roonde, rel. éen verklariug. lïaarschlJnlijk is dat ecbter een- te
nakkel{ke verklaring"
Den

DE TO]EKOI{sT
!íaar de t{d staat niet st1I. Er dreigen ernstige aantastingea val
rust enr rulmte. I{en is ninder tevreden over het genak dap vroeger}
Mlsschlen dààron ontstond in I98O noeiteloos een rlJkraA$, raar dat
enkere Jaren geleden volkonen onmogelijk ras; ee.n vitkpaad dle door
de bevolktrng tot nu toe goed ontvangen isi een uiJkraad opgebourd
ult aLle leeft{ldsgroepen boven 18 Jaar, dle d.e rijk riJk is. Eet ie
een rffkraad, dÍe geen meningen r11 dikteFen naar probeert de spreekbula te z{n voor de neerderheÍd en de rechten te beschernen vatr een
leder ln het Ramplaankrartier.
nlat hangt ons dan rel boven het hoofd ?"rvraagt U zlch nisschien
af. Het neeste ls gelukkig. nog slechts een dreigi.ng. sornige zaken
oatrlkkelen zlch echter aI nu, Hieronder volgen rat voorbeeldeas

DAG RUST !

lTTE;UIYE ZÀ ND VO O RT . RO UT E ?
Er schgnt b{l de politie te rorden,gefllosofeerd over een nieure
zandvoort-route voor zonerse dagen: vraanse reg, Rollands1aan,
Ranpraan, Brourerskorkreg. EÍat dat betekent kunt u ar laren op de
Z{lreg zj.en:
1. Een traezÍJdig stopverbod, op die dagen. Rorrands- €r Ranpraanberoners moetea dan ergens anders 1n de toeh aI overvolle rÍjk
een plaatsJe zoeken.

2. urenlange verstopplng van onze ontslultregen door onelndig
ogende fl11es.0p de ZlJlreg staan ze vaak, tree r[Jen breed" ook
op de linkerbaan.
3. Een aantasti-ng van de schone lucht en de rust in onze rfik ea
het Brouwerskolkpark. Met nadruk wils ik hierb,$ op de bedreiging
van het rekreatief funktioneren voor de hele streek van het
Brouwerskorkparkr l'Íiddenduln. en Elswout door aantast,ing van de

il
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)rust en door onbereikbaarheid i.v.n. verkeersopstoppingen. Deze
route wordt raarschiJnli]k overwogen om de zfi1weg te ontlasten.
Het ls echter de vraag of dat het gevolg za1 zsn. Een nieuy aan
te leggen reg naar Zandvoort is mede steeds verrrorpen, ondat zorn
weg zonder twlJfel tot nog meer wegverkeer naar de badplaats
zou Ielden.
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ln de zeventiger Jaren ras de groelende omvatrg van de jetrgdprobleÉen. rn vergellJking net schalkruk is het bg ons nog rustig,
Eaar hoe lang nog ? a,Is ve geen ricbting geven aan het Jeugd.rerk,
zullen de gevolgen daarvan strrlrs niet ne6r terug te draalen. ziJn..
Ga eens praten net nensen ult de Croesens'traat, Raephorststraatr"
Eendrlk Roozenlaan en Leendert Meeszstraat road het speeltuingebour. Hen geeft daar di-scots op vr{tdagavoaden, midden in eea
roongebled ! f,Íe ondernenenr. net de beronerar, daar trouyens eeo
aktle tegen. Aen de Bllnkert1aaa, het Rollandspad en het BlinkertNi,euw

pad kan nen Íntus6eE neeprateL over straat-oaveiligheld en vanda1lsne. De praktilk leert dat een verhoogde straatsurveillarce zolets nlet afdoende bestriJdt. Je noet problenen a1s deze trourens
nlet hoeven te bestr[iden: Je noet probjeren ze te voorkonea- zorg
b.v. dat de Jeugd ergena heen kaa. en zich uitleeft zonder te
storea. De rÍJkraad ls daaron aL i-n overleg on te konen tot een.
dlsco en jeugdsoos bui-ten de bebourj-ngsgrenzen van de rijk. De
Jeugdconnlssie kan voor dat soort rerk nog wat uithreiding gebrui.ken. (L. van Dalelaan-4r. rir.Z43L6g)
L

UITRIT

TEIÍNISPARK

Voor een tennispark achter de l{éderlands Eervornde kerk i-s eea vergunning afgegeven. VeeI inwoners vinden dat uitstekend.: terrnissen
on de hoek. Er zlJl natuurl[Jk ook b,eroners d1e betreurea, dat de
nanege van Truus Vos daar verdrsnt. De gemeente Haarlen had a1s
voorraarde voor de aanleg gesteld" dat. de uitrit op de Elsroutslaan moest komen. Dat is .geneente Bloenendaal, Eaar die had geen
bezraar. ranidders ls de geueente Broemendaal daar op teruggekomen.: Geen uitrit op de Elswoutelaaa vanryege de landschappeliJke
aantastlng ! Als de geneente Haarlen ook naar nÍet op ziJn
terugkont, want dan riJden srraks zotn 2oo aurors per u.* uï::]"t
il

I

door de bebouring tot achter in de wiJk en vordt het vredige Ramplaanspad (=Koelepad) plotseling erg onrustig, door een nogel{ke
ultrit b{ het cafö en de kerk. Er komt in elke geval aI een vandelpad tussen Ranplaan en tennispark. Waarschilnlijk zal de parkeeroverlast 1n de omgevlng daardoor groot worden. Samen net de onronenden zullen we naar een oplossing daarvoor gaan zoeken, Janmer
dat zorn randelpad is goedgekeurd voor er een wijkraad uas !

DAC BUITUITE !
STRUKTUURNOTA
De geneente Eaarlen praat over een struktuurnota, raarin de bestaarde bebouringsgretrze& ter dlscussle zullea staan. Het doel
daaryan 1s open ggbieden, zoals rond onze buurtr voor nieurbour
te kunnen bestennen. In verband daarnee Ís de behandeling Yan eea

v[tzÍ.glng van het bestenmlngsplan, voor de ons onrlngende tuinenr.
opgeschort. Eet Ranplaankrartler kan daardoor nogelijk aln Eaarleu
vastgebourd rorden en het landel{k karakter zou kunnen verdwilnen,

il

IS DIT IN 1990 HET
RAMPLAANKWARTIER?
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il Over de bouw-mogellJkheden

van de tuingebleden langs de randweg

wordt aI zeer blljmoedig Be6proken in ttpolitiek Haarlemtr.

GEMAK ?

VERKEER
In de afgelopen jaren is het autobestand vele maleu Íerveelvoudigd, ook i.nr onzg buurt" Uit meerd,ere straten. bereiken ons signalen en zelfs konkrete verzoeken, dte on een verkeersregeling
vragen. De overregend smalle straten lenen zich slecht voor een.
vr[je en'goede, snelIe en veilige verkeers-afrikkeling.
De wiJkraad onderzoekt i-n zo een geval de rensen van. alle betrokr.

li

kenren: bewoners, omwonenden, verkeerspoilitie enz. Men- vorn! 6aBeL
met de beroners aan de hand hiervan een advies aan B & tY
De rllkraad kent hiervoor de juiste ren6en, heeft voldoende
capaclteit en ook kennj-s ou zo een aktie te kunnen ondernenen.Med"e
daaron komt U net zulke plannen biJ de Sedeente voortaan aatr eetr
gestoten deur. Men zal ïI verwiJzen naar de r{kraad- Ia de afgelopen
reken is zo, op verzoek van inwonera yan de J.aa d.e HiJterlaan, eert.
onderzoek ingesteld naar esn mogelrJk éénrichtlngÈyerkeer" vanre6e
de vele b{ina ongelukkea en enkele echte ongelukken daar. Dat éën'
ri.chtS.ngsYerkeer komt er.

DIENSTENCENIRUM
talloze ouderen in onze wijk en de
noeders met babyrs en peuters, die ver over de Randweg moeten ziJn
voor hun dlenstencentrum ? rrKan dat echt niet dichterbiJ ?n rerd en
rordt veel aan ons gevraagd. Klachten hoor je aI jaren, maar van
een vfikgebouw en dienstencentrun kwan het niet tot nu toe. tliat ye
daaraan bezig zijn te doen, hoef lk raarschijnlijk niet meer te ver-

Hoe denkt U trouwetrs over de

tel1en.
(

EEN WIJKRAAD ?
DAAROU !
II ziet: Rust, Ruimte en gemak; ze worden bedreigd, De tÍjd staat
niet stil. Je hoort vaak zeggen dat het toch aI dertig Jaar goed
wijkraad, naar wie garandeert, op grond daarvan, dat
het hier nog langer zorgenloos zal bliJven ?
Daaron is er een w[jkraad, die namens U wil waken over Uw rust en
tuimte; die ril rerken aan Uv gemak. Natuurl[jk ls iedere veraader
-ring niet autonatj-sch een verslechtering. Natuurl$k zal een r$fcgJ-ng zonder

|
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il raad nlet
raad

rlrt

àlres kunnen bereiken of

tegerahouden., Maar net een riJkz{n Je noger\jkheden en lnv}oed onnoemeliJk veel groter- ars u
nopperen. moet u dat daaron nlet alleea bij de bakker d,oen.

rustig een eerste donderdag van de maand, naar de openbare
r\Jkraadsvergaderlng (zo.]0 uur, Ranplaancafé) en doe ur zegJe.
llocht u nee rl.llen herpen: Lanbrecht van Dareraaa {, rel-.z43L65
Kon

PAIIL MABSELJE.

PADUINDEBSGROEP PBINS WILLEM :

'WIJ WILLEN NIET UERHUIZEN I'
prlas 'tiIlen wir. voorlopig helenaal ulet
z{n huidlge behuizing. Die Índruk kreeg u nisschien. uit onz
brief oyer de rflkgebour-enquete. Dj-e lndruk had de geneente oo
b{l ons gewekt. rn rerkeliJkheid is het echter de verhuurder aaL
de groep, d.1e de padvlnders llever ziet verhuizen, Ondat d.e groep
2 Jaar gereden de rulnte nog heeft opgeknapt, voert Een er niete
voor te rerhuizen, het ls naar dat U het weet,
lat veleovan U niet reten ls dat deze
groep (De prlns-llllengroep) aI ruin 2O Jaar èen actief levea
rcldt 1n het Rarplaankvartler. 0p dit nonent zijn er nog praatslngsrogeltfkheden voor Jon6ens vaa j I à 9 Jaar (zoseI van
blnnen, als van bulten de wtk).
voor aanneldln8 en/of infornatle kunt u i.edere zaterdagniddag
terecht Ln het clubhuis aan de Hendrlk Roozenlaan nr.z5A vanaf
L3.45 uur. of terefonlsch bg Dhr.Eoefman nr.a46to5 of lulevrour
De pad.vindersgroep

van Enen,w.53225O.E

UEBZAMELAAP ? KUNSTENAAP ? KNUTSELAAB ?:

WIJKTENTOONSTELLING
dle iets rtpresterenr. Soms is het
bescheiden; sotrE heeft het fornaat. M.aar rang n'iet altïd vlndt
het een publlek. lfle rÍ11en proberea eea soort tentoonstelliag te
houden, raar iedereen zich kan presenteren. of u graa6 schl-Ldert,
of paplervourt; of l.iever figuurzaagt dan handwerkt: u kunt zich

fn de riJk z\ln veel

mensea,

aanmelden. AfhankeliJk van de hoeveelheid aanmeldingen zoeken re
reen geschikte ruinte en op zaterdag 16 mei, tussen 1o en L6.jo
Burr zal de rijB zlch kunnen presenteren.
Srilt U nee doen ? :Pau1a v.d.Horn, tanbrecht van Dale1aan-f,
t eI . 243L65 .a
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WIJKVERPLEEGKUNDIG S PPEEKUUR
De aanrelding om een

stukje in dit wijkblad te schrijven is het
fett dat ik reer ril beglnnen met het houdea van een spreekuur.
Het doel van dLt rÍJkverpleegkundig spreekuur:
- dat lk op een vast tfidstlp voor u bereikbaar ben, zodat u
gemakkeliJk net vragen naar niJ toe kunt konen.

-

deze vragen kunnen gaan over:
zulgelingen en kleuters. HlerbÍJ denk ik aan zÍnderiJkheldstralnlng, eetproblemen of hoe noeilijk het ,aIleen Eaarrt
zorgen voor huls en kinderen kan ziJn.
zlektes en behandeltngen, dlëten en nedicilnen raar u vragen

over heeft.
de voorbareÍ.ding voor opnane Ln zl_ekenhrlis/verplee6tehuiE of
verhuizing Baar bejaardenhuÍs .
,,^.
- Íanneer u reet dat bll ontsrag ult ziekenhuls of verplgegtehuis
hulp nodig ls, kunt u n{l dtt rula van te voren neldeu. Er kaa
dan voordat de patiënt naar huls komt, gekeken rorden. rerkc
hulp er nodig is en tot vle u zich kunt venden zoars gezinszorg ea burenhulp.
Ook bledt het spreekuur de mogeliJkheid oE eerei rustig ëtr vërtrourelÍJk net elkaar te spreken.
BYZONDERE AANDACHT

Ealge punten raar ik b{Jzonder Ur aandacht voor vraag:

1. E kunt art{d zeLf on hulp van de wÍJkverpleegkundige vra6err.
Elervoor is, beharve voor het verblnden van wonden,, geen verwifzlng van de huisarts nodlg. ook aI heeft de huisarts, speciallst of zlekenhuis beloofd voor U te bellen, neeu ook datr Lelf
kontakt op. TeI.nr "3l9L9O Krulsvereniging Kenaupark.
Eierop aansruitend wlr lk erop r{zen dat niet de huisartg,

speclallst ztekenhuls en verpreeghuis kaa beparea relke h.u1p
door nÍJ gegevea noet rorden. Dlt beparen II en ik sanen,
2. Er 1s rat mlsverstand over het geven vau lnJectlee. Sinds enige
tÍid geeft de wljkverpleegkundlge alreen nog injecties aan die
patlënten di-e nlet zelf naar d.e huiearts kunnen.
U bent natuurlijk ook van harte velkon oE eena kennie te komen naken
zonder dat er een direkte aanleldlng toe nodlg is.
H{ln doel en ook het doel van de KruisverenigÍ-ng ie dat iedereea zo
lans nogerijk zLdnze]j gn z{n naasten he1pt. Maar dit nag niet ten

il
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mevrouw

À j. Riinhart
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)Xoste van alles gaan. Vianneer U in Uw omgevj.ng ziet dat er huLp
nodig is, wilt, U dan d1e ander van mijn werk op de hoogte brengen ?
0f die ander dan om hulp vraagt, is dan zijn eigen keuze.
Het spreekuur begint per I maart elke donderdag van L3 tot 1{ uur,
uitgezonderd de schoolvakanties.
Plaats: Croesenstraat, speeltuingebour, te1 .nr.246333.
Anny Vroonhof.
wijkverpl e e gkundi-

ge.

@
EHBO?

.HEJT

ORAN}E KRUÏS'

kregen het verzoek on lets aan herkenbare EgBg-posten in de rijk
de èoen. l{et nadruk rillen re er op riJzen dat een EHBoer al}een
Eerste Eulp verreent. Daarna vorgt neestal ítoch nog een bezoek
àan dokter of zlekenhuis. I{et een dokter in de riJk en het Mariae
Eospitaal on de hoek kan Je liever neteen daar heen gaaa, i.p.v.
t||d te verliezen door een EEBOeT te zoeken. Desondanks kaa het
sons zinnlg ztln een gediplomeerde EBffi:er ia Je ongevin6 te kennen.
Daaron ri1lea te best in de volgende riJkkrant een adressenljlstJe
publicerea. Wi11en EHBOers net een nog geldig diplona zicb- hierYoor opgeven bfJ de redaktle ?, !

We

WIJKRAADSUERKIEZINGEN OP16 MEI

I

0p zaterdag 16 ne1 1981 kunt u naar de stenbus on een r{kraad te
k'iezen. u kurnt dan stennen op groepen i"p.y.. personea.. als u
Sraag ln de riJkraad of é6n van ziJn rerhgroepea zou zittenr.naar u
bent niet tegen de huidige wflkraad of u reet nieuaud on een. groep
nee te vortsen, daa kunt ïI satuurujk bll de huidige riJkraad 1.o. aankloppen en daarln nogeliJk gaan needraalen.
Ifli1t U zich echter tegen de huidige r{tkraad i.o. kandidaat steLlen
dan ls het zlnnig het verkiezingsreglement zorgvuldig te rezer- eneenr kandldaatgroep aan te nelden. Het verkiezingsregleneat is een
afleiding Yan de betrokkea delen u1t de gemeenteluke r[Jkraadsverordening- op verzoek- en dus net j-nstemning- van de geneente zjJn.
enkele r{izlglngen aangebracht. Deze wiJzigingen zgn, b{ de Haarlense
rflkraadsverkiezingen inrniddels argemeen gebruikelijk gerorden en r
hebb.en betrekkihg op de kandidaatgroepen 1.p.ï. personen.
l)

14
à VEPKIEZINGSBEGLEMENT

ARTIKEL
I

1

De leden van de w[fkraad worden gekozen door niddel van argenene verklezingen waarbiJ alle bewoners van de wijk die op

I JulitSl achttien jaar of ouder ziJn in de gelegenheid worden gesteld bun sten ui.t te brengenrop zaterdag 16 nei 198'1,,
2

tussen I0.00 uur en 16.J0 uur.
Indien bÍj de verkiezlngen niet tennlnste IO% van het aantal
stengerechtlgde bewoners van de riJk een geldige sten heeft
uitgebracht is. geen rfikraad verkozen.

ARTIKEL

2

AIIe groepen

aantal van en. net v{f tot en net
v$fti-enropgebourd uit inroners van de wiJk van achttien jaar

2.

3..

en ouder, zln tot rlJkraad verkiesbaar.
I
Groepen, dle zlch voor rijkraad kandidaat stellen."dienen dit
schrlft,el{k te doen, uiterllJk op vriJdag 10 aprll vóór 12.0O
uurrten kantore Yan Mr.J.C.de lrïaard, waarnener vaa het *ancoor
notaris J,l.{.J.Ba1tussen. te Overveen. (Bloenendaalsewegí98)
Bij de kandidaatètel}1ng dient van ieder lid van. de kaadidaatgroep de naan, het geslacht, het volledige adres, de geboortedatun en de handtekening opgenomen te rorden.

ÀRT
1

2

3
4

I K E L 3.

De groep op r1e biJ de riikraadsverklezÍngen, de neeste stenmen
zÍJn uitgebracht is tot rijkraad gekozen.
De leden van. de rgkraad rorden gekozen voor een. periode van
vier Jaar. Zfl ziJn eennaal herkiesbaar. Ze kunnen ten al1en
tÍJde tussent[Jde aftredeu
De rilkraad kan te a1len t,ijde tussentijds aftredea.
Bu tussentiJds aftreden. yan de rijkraad vordt haar plaats ingenonen door de groepr. die biJ de . rijkraadsverkiezingen, van de
niet-gekozeneL de neeste stenmen heeft behaald.

ARTIKEL
1

2

t

van: een oneven

4

A1Ie stengerechtlgden krijgen een op naats gestelde oproep' hestaande uit een adreskaart en een kandidatenlilst. fegen i-nlevering van de adreskaart ontvangt men, op het aangegeven stenbureau, een stemblljet.
0p het stenb-iljet dieut neu in het stenbureau duideliJk, zicht-.
baar op de aangegevea plaats, door een kruisje aan t" S"v"r,
)
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)

welke groep de kiezer als wiJkraad wenst, Vervolgens deponeert
de kiezer het zelf j.n de daarvoor bedoelde stenbus.
3. Men is gerechtigd óëa persoon te machti.gen.(= nanetra zich te
laten stenmen ). Deze persoon dient de adreskaart van. degene
die macbtig§han zichzelf te overleggen op het stenbureau.trleL
nag zich slechis eenmaal laten nachtigen en dieat de nachtlgingss'te[ Eianen net de eigen sten u1t te brengen.

ARTIKEL
I.
2.

'
De stenbtissen worden voor de rijkraadsverklezingen gesloten.
door de wiJkagent, dÍe de sleutels in beheer houdt..
De stenbussen worden. na de w\ikraadsverkiezingen geopend door
de r§kagent. De telling geschiedt, onder toezicht van de r\rk-

agent en nr.J.C.de [Iaard, kandidaat notaris, direkt na de
verklezingetr.
3. De ultslag van de rijkraadsverkiezingen wo*at blnnen 48 uur na
het beöindigen van de telling,schriftelÍJk bekend genaaht aan
de llaarlense nieuf,s- en införnati-ebladen etr aan de geneente

4.

HaarlenDe uitsla6 van d.e rijkraàdsverleiezingea

rordt binnen 14 dagenna de verkiezingsdag schrifteliJk huis aan huj-s in de r{k verspreid.

ARTIKET
1

2

6

AIle kandldaten leggen zlch, niddels hun. kandidaatstelling,
neer biJ het ln dit reglement bepaalde.
In aIle geval1en, raarln dit re6lenent en de geneentel[ke yerordening op de wijkradea niet voorziet, beslist de voorzitter
van de r\lkraad i.o. Rauplaankwartier, ln overleg net het
bureau wiJkraadsaangelegenheden van de geneente Baarlen-fl

16 MEI:

WIJKMARKT
0p 16 nel a.s. rordt er eetr nleure riJkraad verkozea.. Dlezelfde
dag zal langs een deel van de Ramplaan een wiJknarkt rorden gehouden, een soort braderle" 0p een deeL van dle narkt Eogen
klnderen(tweedehands)spullen verkopen.. Ze hoeven daarvoor geen
staangelQ te betalen. tJtIlIt U echter serieus Uzelf of Ur bedr$f
op -deze markt presenteren" dan kunt U een standplaatsr/narktkraar huretr. Iíeent U even kontakt op net de rÍJkraad a1s U rich
lilt aannelden. (J.r[,DubberDlcknansstraat-4l, tel.24]J6O) E
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UITRIT THOOLEN
AIe II Eaarlens Dagblad leest kunt U het niet gemist hebben:
Bollenkreker$ en handel Thoolen, tussen Leendert Meeszstraat etr
Marcelisvaart ril een nleuwe ultrlt over het land van tuinder
Groenend\Jk. TaIIoze ingezonden brieven en een groot artikel
brachten evenzoveel neningen yafl voor en tegenstanders. 'Iuinder
SroenendiJk heeft een pachtcontract net de gemeente tot 1 januari
1986 en voelt er ni-.ets voor z§n grond door een uitrit gesplitst
te zien. Aan een grondruil ril de geneente niet nee werken, dus
bllJft alles zoals het ras. De veranderde uitrit is nodig on een
boger rendenent ult de huidige krekeriJ te halen en dat is reer
nodlg ondat de bedriJfskosten l"n die branche sterk stÍjgen.
De rtlkraad neent in deze geen stelling te kunnen nenen. De belangen van treerdere vSkbewoners en riJkgebruikers botsen en nieDand rordt ln zfJn recht aangetast. De neuringen in de rÍJh z§a
overlgens even gevariëerd als de belangen van de betrokkenen.
De r{kraad is rel bereid een gespreksleider te leveren als de
betrokkeneL otr tafel rillen gaao zitten.[
PALIL MARSELJE

EUEN UOOBSTELLEN
IN DE VORIGE WIJKKRANT STELDEN WIJ U AAN 3 DAGELIJKS BESI-UURS.
LEDEN VAN DE WIJKRAAD VOOR WIJ KREGEN DAAROP ZEER POSITIEVE
REAKÏES,IN DIÏ BLAD LEERT U DE OVERIGE 3 KENNEN
DE NIET.DAGELUKS BESTUURSLEDEN SÏAAN IN DE VOLGEN.
DE WIJKKRANT.

2eVOORZÍÍTER
ï{evrour E.G"BlJnsdorp.

leeftiJd 5O Jaar, ongehurd,
Eeroep: Jurist; unlt-hoofd bij de raad voor de kinderbescherning te Eaar1en.
Hobb.yts; Schourh,urgbezoek, Lezen,, handrerken, dieren.
Gezien haar beroep, deed de uitspraak van haar niJ niebs verbazen, op mfln vraag rat haar bij het ríJkraadswerk deed belanden,
a.l.om vanuit de basis de gelegenheid te hebben invloed uit te
oefenen op beslisslngen v.d,overheid, teneinde centralisatie
tegen te gaan. Gezien het feit dat wil met deze overheid in ons
r$kraadsrerl<, veel te maken krtJgen, zfin we blij net haar aanwezi
held als 2e Voorzltter iu ons dagelÍjks bestuur.
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Hr.J.rI/.Dubbe.

leeftijd 58 jaar.
Gehurd, 2 zoonËr 2 dochters.
Beroep: kassier te uaarlen hij d.e Nederlandse spoorregen.
Hobb'yts: Dansenr itsllzlek speren en herulsterenr. randelea
en knutselen,
I{fJ uas verbaasd dat er in d.eze rÍjk geen wiikraad bestond en
rerd er geliik lid van toen d.eze rerd opgerlcht. HiJ acht d.e
riJkraad gezien de veranderde tjjden een noodzdah..
Dub,be keat II eigenl\Jk a1 rat beter. Deze r[Jkkrant rordt n.r.
door hen geredlgeerd. Ars Íe op IIr reaktfes noeten afgaan"
bent u daar trourens heel tevreden over. Daar ziJa re bIÍJ on,
rant hii besteedrnet volredige inzet, er erg veer titd en aan-

dacht aan.

RAADS

L I D, A L G

DI ENS

T

Heer N.Visser.

LeeftiJd 70 jaar.
Gehurd , twee kinrderen.
gepensioneerd boutvakker.
Hobby; vlssen.
Door de gevoelens van de oudere buurtbewoners over te brengen.
en daar begrip voor te krljgen, kwam hij in de rijkraad.
ZiJn grootste zorg is het rondbrengen van de wijkkrant,
dat betekent ongeveer 1]oo kranten 1n deze wlik te doen bezorgen, raartoe h§ reeds on 6 uur op pad 6aat, HierbiJ aou hiJ
best vat hulp kunnen gebruiken, wie meldt zich ? [

5
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PEUTEROPVANG GBOESENSTRAAT

SUGGES UAN OUDERS
Dat noedera en een paar'vaders, best hun nannetje staan
bew[]zea- de : ouders,vau de kinderen die d.e peuterspeelgroep
Croesenstraat vormen.
Het begon arlenaar net een droeve tÍJdtnLg van de stichtlng
Haarrense Organisatle voor.Recreatle (het overkoeperend orgaan
Yoor o.a. speelgroepen in de regio) waarbíJ ouders 1n kennis gesterd rerden van de sruitlng van de peuterspeelzaar met ingang
van Januari 198I. AIs reden hlervoor rerd opgegeven een te lage
.

bezettÍ.n9.

Pr{lzensraardig,ls het dat vele ouders zich niet, hebben afgevraagd
ftraar uoet lk dan net' nijn peuter heenrr Eaar zeiden ÍtDe peuterspeelSroep Ranplaankwartier noet bl{Jven bestaanrf .
En dat ts gerukt. Heer goed gerukt zeIfs, Er ls zerfs splake vaa
dat er nisschlen rer een sachtlÍJst zou noeten,konen onídat er ee1
groter aanbod ls dan de capacltelt toeraat. En. er is een ouderconaltee gevornd on de b;ezettlnrg naurrettend in de gaten* te houden.
l{ocht II rat Deer w1lIen reten over de peuterspeelgroep, of zonaar
eerg een kiJkJe rilren Benen, dan kunt u van dÍ-nsdag tot en net
vrlJdag van 9 tot 12 uur terecht ln de peuterspeerzaal aan de,
Croesenstraat. Een vergadering van het oudercoanitee kunt U ook bfJroaen its U dat wllt. De eerstvolgeude vergadering J-s op 12 februari
a.6. on 2O.oo uur 1n de peuterspeelzaal.i
INGEZONDEN DOOR DE
PEU TERSPEELGROEP RAM PLAAN KWARTI ER
II

FINANGIEEL OUERZIGHT 1980 I'. D. WIJKBAAD
ltuKo MSTEN
Geueente Ilaarlea

f 1500'--

Advertentie-opbrengst 1980 n
Advertentle-opbrengst 1981 n
Í'
Subsidie Burenhulp
rr
rente over 1980

f
Perfec

t-rekening

Dag-rekening
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Kasgelden

f
II

"
"

f

556,53
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UITGAUEN
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J

r
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WIJKGEBOUW-ENOUETE

DE UITSLAG

!

inw6ners van IO Jaar of ouder Vu1den een enquetefornulier in
over een nogelllk wijkgebouw Ranplaankwartl-er. Deze 1OOO vornen
saBetr 3896 var- de totale inwonerBgroep van die leeft[lden. 'I,ii wÍIIen ledereen harteJ-{k bedanken voor deze schitterende reaktie'

IOOO

U hoort biJ de nensent die het aan"bod'
deden een handje te helpen bii de leiding en verzorgin8 Yan'zorn'
rfikgebour, Indrukrekkend ras het aantal Eensen- dat lelding rilde
geven aan cur6u§6en, sporten en sociale funkties. Het i's onnogeljJh
op korte ternlJn net iedereen kontakt op te neBeB; we hopen dat u
daar' begrlp voor heeft.

lok rillen

we U bedanken

als

DE UIf SLAG.
Ruln drlekrart van de geënqueteerdeL ras

4
vóór

'

De neest Senoende andere funktl-es raren:
Gyanastlek (voor oudereur, huisvrouwen en zf,angeren) rlezingen,
bloeuschlkkea en (zrangerschaps-) yo8a. van de rel genoende fuak-

waren de sOciala zeer gerÍld, vooral de spreekuren kruisverenlgl1g en de beJaardensoos. BiJ andere funkties rerd ueer hoog
gescoord door tafeltennis ( 581 ) rkaarten ( 45 ) en de cursuE
klelne klusJes in huis ( 44 ). Voor de volgende funktles Savenzlch ook neer als voldoende deelneuers op: biljart, bridge, schaken,
toneel, volksdanserr, filnclub, koorzang"- st{}dansenr. discot

tles

operatte/nusical, fotoclub, handrerken, tekenen, schllderen, spinnen, Íeven, boetseren, kleine notoren, batikken enz. Niet aI deze
funkties zullen ln een wiJkgebour te verrezeltlken ziln, Baar het ls
nu nog nlet de tlJd ou daar nader op in te gaaa'

OPMERKT§GEN.
Aan het fornulier kleefden een- aantal fouten. Het was b'v'noeil{k
Je tegen een bepaalde funktie u1t te spreken. Dat deerde veel
Itopnerklngenll
Bensen niet rerkeliJk omdat ze hun mening dan onder
iavulden- 0p dLe uanler spraken 22 inroners zich ui-t tegen disco
of feesten la een loongtsSeving, Nlenand sprak zi-ch serieus uit
tegen andere funktieg.

Onder ltopuerklngentr lazen*w,e ooh vaak dat U blil benb dat er een'
r{kqaad 1s en dat U dezbË Soed verzorgd vindt. Onze dank daaryoor. Eea enkeling ras nlet zo blii dat er een riJkraad bestond.
Het zou vreend zila als dat niet zO Ías; het veraetè'on6 daaron niet à

20
) Bet ras opmerkerÍJk dat neerdere Eensen gerd beschlkbaar wilden
stellen voor het r\lkgebouw, naar ook voor de rijkkrant, en de
:\lkraacl. (lïe hebben u noolt on geld gevraagd en zurlen dat ook
nlet gaan doen. AIs U het rilkverk toch flnanciiiel r1It steunen
kunt U Ur bfJdrage storten op bankrekenlng 84.8O.95.53? van de
w{fkraad

Ranplaankrartier.i.o.

(Nutsspaarbank tVest lfederland)

rEtK

GEBOUW ?
Enkele, naar lang niet arre, onronenden van de croesenstraatkaper naken zlch ernstlge zorgen over nogeriJke overlast van een

riJkgebour. wlJ hebben de geneente hiervan op de hoogte gesterd.
Een aantal nensen vroeg zicu af raarom het kerkerÍJk centrun aan
de Ranpraan nlet a1s r§kgebour geschikt ras. Die keuze is echter
niet aan de rlJk, De geneente heeft de croesenstraatkaper ars
tnogel,iJk r$kgebour aangerezen en laat geen ruinte voor alternatlevea- Eet le trourene de vraag of het kerkelijk centrun rel als
zodanlg beschlkbaar ls. onze kontakten net de kerkbestuurders
zlJn rellstaar prettlgn traar de beschlkbaarheld van het kerkeliJk
centrur voor rlJkaktlvlteLten ls tot nu toe zeèD beperkt gebleken,

loI

sL0T

Tot slot rll lk benadrukken dat de r{kraad net

geen.

enkele aktirri-

teit oncerlflkc concurentie tll bedr§ven t.o.v. bestaaade aktivitelten. We rlllen geeu treeda speeltulnrerenigi.ng ziin. Een riikgebour noet geen treede café rorden, Bestaande sport- en- spelvercnlgtngen in de r{lk zul1en noolt gepa§seerd rorder., als op hun
gebled lets te organiseren valt. De rijkraad is er trourens niet
ol dcrgerttke aktlvlteiten te ontplooien- Ze dient ze hoogstens te
beyorderen. Een r{kgebour zerf za1 raarschÍJnllJk ook nlet onder
paul, t{.aRsguB
bct rechtstrseks beheer van een r[tkraad valren.!
LAMBBEGHT UAN DALELAAN - PIETEB WANTELAAN:

WONINGEN OF EEN WIJKGEBOUW?
Er Ls geen sprake van dat uit de rijkgebourenqu0te in het Ranplaankrartier zou zua gebleken, dat in een bepaald rÍJkdeel een
ulndere behoefte aatr voorzienJ.ngen, zoals een rlJkgebour, bestaat dan in andere riJkdelen.
D1t rordt gesutgereerd door een 'r bewoner rr de Graaf i.n een
artikel ln Haarlens Dagblad d.d- 10 Januarl I98I.
Eat geldt zeker niet voor het r[tkdeel ten noorden van de Rollandf
-Iean, doör heu abtislev.elijk VIaaEEe reg genoend.
D
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il Daar roont inners een concenÈratle

aan- heJaarden

!..

Julst uit de hoek van de bejàarden i-s een roep on voorzteningenin het Ranplaankwartier. Juist bejaarden hebben noeite net het
oversteken van doorgaande routes, zoale de Ro}Iandslaan, lat d.at
betreft zou een riJkgebout ej-genlijk veel beter op ziJn plaats zitrgereest raar nu de onstreden roningen aatr de L.yan Dalelaan /
Pieter Wantelaau konea. Dat dÍ-t ten koste

roningbour zou zlla
gegaan is overigens nlet juist. fnmiddels ls nanelfJk een. voornalige gereforneerde kapel aan de Croesenstraat d.oor de geneente
aangekocht als wfJkgebour. IIet stuk g,rond, raarop dat gebour staat,
had.een roonbestenning. Eet twistpunt ras dus elgenlïk alleea :
faar konen de ronlngen ; raar kont het riJkgebour ? On meerdere
redenen had voor de plaata van een nogeljjk r{ksebour liever gekozen kunnen rorden voor de Pieter [antelaan, n€rar otrze nenlng.
Maar on?,e nening heeft op dit nonent 6een inrloed neer op dq
beslissingen : Ze ziJn genonen. Het rÍlkgebour is aangehocht ; èe
omstreden. ronlngen ziJn. ook al verkocht. WIJ ,,Jtr"o dan. ook geeL
aktle ontketeneL oE te proberen de situatie terug te draai-ea. Dat
zou eyen zl-nloos a1s onJulst ziln*E
van.

PAUL MARSETJE

i.o.

EISEN : . Gemiddeld drie vrije middo-

gen per rnaqnd.

Een nieuwe energieke wijkrood,met
jeugdig éton, mqàr ook oóg voor oude woorden,zoekt ter ondersteuning
von hoor boeiende werk één of meei

STADHUISGEZANTEN m/v
TAKEN,.Kontokt onderhouden met
Burgemeester en Wethouders
en het ombtenoren-oppomqt
nomens de wijkrood.
'Bijwonen von gemeenterqodsen roodscommissie -vergoderingen, ols dqor over-de
wijk gesproken wordt.
.Het inzien von stukken en
noto's bij overheids-instellingen.
' Von het bovengloonde verstog
Coen bij de wijkrood.

LEEFïIJD, 18 à 80 joor
SALARIS, De dqnk von de

wijkrood,
hqqr commissies en qlte
wijkbewoners.

INLICHTINGEN EN AANMELDINGEN,

Lombrecht von Dotetqon

4 . 2t,3165

Hans Willemsen
Fotograf ie

Tel O23 - 34 05 38
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Miin geld via de bankgiro bii
de Nutsspaarbank We st Nederland
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 dingen, 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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BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATÍES
. ALLE MATEN BANDEN

ROLLAXD
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ook voor olle soortan Philips gloeilompen,
T.L.- buize n en e,lektro-moteriool
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VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVÍES
EN looo/o SERVTCE:

Vesting

loÍox

ncdcdond

oor

. grote.

sortering

Vloerbroden

soorten
bruinbrood
o elke week reklame
von qebak. koek
en chocolade
o12

ROLLAND

typewer

TEL 24 05 53

stqot TULLENAAR
voor u klqqr

I.EVEilSMIDDEIf,N
ROOKARTIKDf,f,N
IOTTO f,N TOTO
ie-opgove'J.W.Dubbe

Ji

46

1161

loy-out , poul morselje

