
WIJKKRANT

RAMPLAAN
BT!ER

WONINGEN EN PAKHUIS AAN DE KORTE ZIJLWEG ,NU KRUISING HOSPESL AAN,APRt[33

EEN WIJKRAADSUITGAUE GBATIS HUIS AAN HUIS UERSPREID

APEIL ,1981 JAARGANG A NUMMER 2

-i



2

0
0

0
0

DE
AMBACHTELIJKE
SLAGER
H.VAN HAMBURG
Yoor vlees en fijne vleeswaren,
franse kazen en wijnen

Ramplaan 36 tel. 
' 
24 06 74

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

uw spec/aalzaak !
RAMPLAAN 48 TELEFOON 242482

pedicure. manicure

.f,.frénay-BaIr

roesenstraat 23

telefoon 242776

voor lekker en
oezond brood , vers
Uit eigen bakkerij

lill

erc n
ramplaan 52 - teleÍoon 241O53

ktÀn&s INBRAAK!
is uw .brandverzekeri ng wel
in orde?
vraag om een gratis advies

ADVIESBUREALJ F, LAVEN
financiérinoen
hypothekén

HOSPESLAAN 22"244876

fumerieer1

a LTE
uw hulp bij kleine piinti.r .....

RAMPLAAN 40 TBL.211282

i

tl

PIJNAKER
voor Íijne groenten

en Íruit
ZIJLWEG 115

3227 54



WIJKKRANT
PAMPLAAN
KWARTIER

APB IL I98I
JAARGANG 2
NUMMER 2

EEN WIJKRAADS
UITGAVE

redoktie
J. W.DUBBE
Dickmonsstroot 41

2t13360

voorzitter
A.PMorsetje
D.v.Hulletoon 30
241028

sekretorioot
Pv.d.Horn
L.v.Dotelqon 4
243165

penn ingmeesteres
G. StoeLtie
Dickmonsstrqot 22

243128

burenhulp
kontooruren:3242d
otle uren,
Jetto Mcrntel 2QA76
Winnie Bqrttemo 2U269

opposcentrote
Emmy Verbeek 2/.1734

wijkverpleegkund§e
319190

wijkogent
122105

3
?AMPI,A 45 i1,ITA RT FIR. DORP IN DE STAD.

Om binnen de mij gegeven ruimte iets te zeggen over
cnze rvlk, zou ik eigenliJk een keuze moeten maken tussen
nr,zelfrals hewoner of mijzelf als chef verkeerspolitie.
fr van uitgaande dat, er misschien fezers zljn die belang-
stelling hebben voor al-thans èén van de beide visies,
c r'.kom ik er niet aan om beide standpunt en toe te
ri:hten" Daarmee haal ik het gevaar in huls niet vol-
d3nen duidelijk te zijn; ik hoop dat mlj dat vergeven wordt

De chef verkeerspolitie vindt het Ramplaankwartier
een van de weinige gelukkige wijken in Haar1en, waar de

:roblemen zéér klein zljn. Ieder van U die in Eaarlem
cekend is zal het met mij eens moeten zijn, dat er een

groot aantal wijken in Haarlem is dat het vele malen

:c eil ijker hee f t dan wij. Ik noem er een paar: Leidse
3:urt, Vijfhoek, Rozenprieel, Transvaalbuurt, ïndische
3uurt. Om dan nog te zwllgen over de z.g.',bov"oíiiX""
?iegen" zoals R'.iksstraatweg, Gedenpte 0ude Gracht, Ver-
spronckweg en dergelijke. Natuurlijk zijn er weI zaken
Ci-e om een oplossing vragen,maar het geneentebestuur,
lat als een goed huisvaderrover de huishoudkas van de
ge::,eente gaat,kan net heb geld dat beschikbaar is nlet
aan alle wensen tegenoetkonen. BU de keuzen die gemaakt

:ceten worden, gaan de grootste problemen vóór en de

3róótste problenen zitten niet bij ons

-k kan nij nu voorstellen dat er een aantal onder U zal
zeggen: rfNou, daar heb ik ook niet veel aan'r en daarom

;uist meende ikrdat ik het hier toch zo moest stellen.
AIs bewoner vind ik het Ranplaankwartler édn van

Ce f ;jnste woonw\Jken van l,aarlenrvraar de voordelen van

een dorp op loopafstand kan worden aangevuld met de

voordelen van een stad, Geen hoogbouwg onrlngd door
bos en duin; eigen vrinkels die in de dagelljkse behoef-
t,e voorzienl twee buslijnen naar de binnenstad en een

klein stationnetje binnen handbereikrdat via de

-nlercity naar }laastrj-cht heel Nederland voor de deur
brengt. ilr is lett,erlijk niet èén wijk in HaarletrlrÍààr
ditzelfde op van toecassing is.

Natuurlijk heb ik ten aanzien van het verkeer aLs
bev,'oner wel wensen. De Hospeslaan kan op de geneente-
gretrs eigenlijk beter weer afgesloten worden (met uit-
zonderirg van een (bron)fiets-doorsteek) rde uitmon-

_.)> zie verder b12.5

I
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3 Dorp in de stod
5 Bustijn 7
7 Stuipverkeer ?
11 Esdoorns en stoeptegets
14Brièven,Speettuindisco en stoeptegets
9 ,11 ,12,13,15 Kort nieuws

De wi.lkkront pLcotsl otteen wijkgebonden ortrketen
en medel nge^
{ngezonden stl<<en kunnen opgenomen worden
Wi1kroodsoi't <e.en moeten opgenomen worden.
De 2esecretcr s voo de wr.,lkrood is redokteur en
verontwccr-cei r. < voor somenste[ting, odvertentre-
verkoop en cr-ct:<l e von de wijkkront
De ouleur ta. ??.: ortikeI of mededeting bti.lft ver-
ontwoorqai ..1. ,..r de inhoud ervon.
Het dogerl<s cesltur is verontwoordetijk voor de
uitgove vo. le ,,r ,,1<kront .

0verigens s o: /oorzitter von de wr.lkrood veront-
woorde. . < . -: - : .e ondere pubticrteit en pro

o
Z elfbe d i eni n g stu i n Ge rtÍu m
Vlaamseweg - Haarlem
Tel. 243283
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Wasautomaten, drogers en strijkmachines

rrrnèt iets beter

Cordes

Let op de volgende
belangrijke punten:
O Meest energiebesparend
O Kemakeur
O Probleemloze machines
O Uitstekend resultaat bij duitse

warentest
O Uitgekiende programma's
O Ruime keuze uit verschillende

uitvoeringen
ORedelijke prijs voor zó'n kwaliteit

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

root
restatie,

aliteit en
techniek.

,
rn wsi trI

3eparatie-opdrachten:

ï: :'oon 023 24 43 64

WASMACHINE SERVICE Distrikt Haarlem

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

++t t
d'è'j

1a

Kantoor en magazijn:

Ramplaan 50

\
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BUSLIJN 7 ?:

BAM PLAAN -WESTERG RACHT-HOUTPL E I N - DAM STRAAT- STATION

Er is si:ds {orl een LÍjnenplan 0penbaar Vervoer Haarlem. In het plan
worden vsorstellen gedaan over aanpassingen in het huidige buslijnen-net
in Haarle:r e: ongeving. Het plan is opgesteld door de íJerkgroep Opeabaar
Vervoer. -: ie werkgroep zaten ambtenaren van de Gemeente Haarlemriemand
van de l,lE en:,enand van het bedrijfsleven,

De werkgroe: vrndt 1ljn 6 te ver omr{den. ir moeten in Haarlem korter,
direktere v:roirdingen met de blnnenstad komen. Vanuit het Rampl-aankwar-
tler moet zf,'n korte verbÍnding het Holitprein, het centrum en het
station:aarien aandoen. Men stelt voor Ij.in 4, vanuit Overveen, door te
laten r-':en eti vÍa'Jiestergrachtrl{outplein en Damstraatroute naar het
station :e l:iCen. LUn 4 heet in het plan litn 7. De frekwentie blijft
een hall u.:r. '.'cor Iijn 6 bestaan 4 varianten (15 minuten-dj_enst):

a. le bes-"aande route.
b . :r c u'" I I e i n-West ergracht -Lo rent zkade, S tat ion Heemst ede/Aerdenho ut .

c . jo u'. cl e in-FLorapark-:: cho uwt j eslaan-Leids evaart-Lo rent zkade-
^n:tsn'lrri -

d . :-c ut pI e in-Florapark-S cho uwt j eslaan-Pijlslaan-Lorent zkade-
L ei d s e vaart -S tat ion Ee ems t ed erlAerd enhout .

Variant a. genj-et de voorkeur van de werkgroep. Varj-ant b. acht men een

aanvaardbaar alt ernatie f . lulaar wat vindt U ?

De wijkraaC ziet Uw mening met belangstelling tegemoet. Schrljf ons,
bel ons niet , of kom naar de openbare wijkraadsvergaderi-ng op donderdag

7 neL (eO.oo uur, Ramplaancafé). Er zal dan een bewonersadvies aan de

gemeente worden oogesteld.

VARIANT A VARIANT B
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GBATIS BERIGHTEN
Familie-r-r-:richien l':ordcn gratis in dii clad gep-r-.r'.;--Ji,. Ook I{0r.rTJ

berichte D và.r vereni-Si,rgen of inst.ri lingen 1n de t'. j,.- r,rordon be-
11ngeloos oeS.-.nomen. De verrrcede.L 'ke vo l gi-.nde .,,::= - r- ,nirlgsd aLa

z',iyt: / f cbruari-, 4 anril en 6 juni - De kopij-in:: ,::i-rg slui-t
st eeds J ureken daarvoor.

vervolg van blz.3 r-+

ding van de Ramplaan bij de Elswoutlaan kan be--er, i- verse parkeervro;-
zieningen kunnen beter, sommige straten zouden i:cr een wijziging minder

doorgaand verkeer aantrekken. AIs bewdner zou :-,r Cat erg prettig vinden
en een verbetering voor de woonomgeving. Vanui-- ï-,n dagelijkse functie
echter, weet ik dat, plannen als deze slechts urivceroaar zullen zijnrals
bilvoorbeeld een dringende noodzaak opkomt, waar'1:: Cit soort dingen kun-

nen worden neegenomen. Dan is het natuurlijk rlog raar de vraag of ieder-
een het met miJ eens 1s.'trlat ik goed vind, hoef":':n ouurnan helemaal

niet aan te spreken. Vaak wrl1en verschillende -e:sen zoveel verschil-
lende dingen, dat er geen keuze mogelijk j.s zÓn:e: renand op zijn tenen

te gaan staan- FUn spelen op een breed trottoir, ce eigen auto ( ts ! )

voor de deur geparkeerd, geen doorgaand ver<eer i,l3I' Ce straat (behalve

de vuilnisnan en de SRV), fraaie plantsoenen z'-t a-l-enaal mogeliJk, maar

niet allemaal tesamen in ëén straat. Eenrichtj-r.3svef:ieer kan best goed

zijn, maar: 1e. moet er omgereden worden.

2e. gaat men wat harder riiden omdat e. geen

tegenliggers meer zlln.

1e. andere mensen krijgen het verkeer i: de

tégenrichting door hun straat.
Laten, we blil zljn dat er geen mi-ljoeaen guldens ier ceschikking staan

on het Ramplaankwartler trop te kuappentt. AIs cat wèI zo wasr was onze.

wijk er erg slecht aan toe.
Natuurlijk blijven er wensen over ea natuurlijk ooeten se als bewoners

trachten gehoor te kriigen voor deze wensen.

Voorlopig ben 1k bt{ dat we ziin, zoals we zrin

o

É
0)

ti
o

ïk ben op zoek naar een geschikte ruÍmte voo: het stallen van
boot. Dit kan zijn een garage, een loods of :er s,:iuur, in het

een zeil -
Ramplaan-

kwartier of omgeving. Te huur, voor medege orur-{., o f te koop.
Wie kan mij herpen, hetzij met een aanbod hetz;:nei een goede suggestie ?

A.P.Hoogerbrugge, W.tsuyslaan 10. TeI. 24014+.

A.P,VAN DEN IIURK.

I
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SLUIPVERKEER ?

Is er'bluinverkeer"in de buurt? Vaak wordt er over geklaagd. De meeste
klachten ko:ei: van bewoners uit de Leendert l,,leeszstraat, De Rol}andslaan,
de zuidelr;ke !anpl-aan, de Pj-eter ir/antelaan, de Hospeslaan en de noordelijke
Ramplaan. De Rcliandslaan en de noordelijke Ramplaan zullen j-n elk geval ge-
noegen moeie:: ienen met wat meer verl;eer. Het zijn de ontsluitingswegen van
onze wijk en L3 nindere mate ook doorgaande routes. Toch zijn, met name op de
noordellke !a:piaan, voorzieningen moge1ljk, die de verkeersoverlast kunnen
verminderen. -n de andere"sluipverkeei'straten dient het doorgaande verkeer,
zoveel a1s :ic g:_ -jk, geweerd te worden.

LESNDEIïI }.1i'S ]S ?,AAI /ZU IDELIJKE ËAMPLAAN.

Voor de - e::ier: lleeszstraat zal- de gemeente Haariem waarschijnlijk binnen-
kort een c: -ossi:g voorstellen, di.e het doorrjjden niet onnogelijk, maar we1

onaangeilaan :aa{.-!. Ïoor de zuidelijke Ranplaan zoekt men ook al een oplos-
sing. l'lerr wi- ie snelheid beperken en de kruising met de Turndorpslaan
veilj-ger :ake::. Ilj-erover hebben we echter aog geen concrete voorstellen
binnen. Zoira wl voorstellen ontvangen,hoort U het.

ROLLA]JDSLAA:; .

Uit de iollanisiaan krljgen we de rninste klachteE over verkeersoverlast.
Er zijn ook welnt-g mogelijkheden deze uogelijke overlast te beperken, zonder
dat de f unk-":-e van de Rollar:,dslaan als wlikontstuit|ngsn'eg wordt aangetast,
AIs U derkt da'" we ons vergissenrhoren we dat graag van U.

PI ET ER',(' A I'lT E LA A N/ H 0 S pES LAAN/H OUT 1.1-,tN pAD .

Zowel i)ieter Wanteiaan als Hospeslaan wortlen gebruikt om vanaf de Vlaamse
weg en de RolLandslaan "door te stekenrt naar de Korte Zijlweg. Deze lanen
ienen zich hier in het, geheel niet voor. Ze z4n hi-er ook niet voor bedoeld"
Doorgaand -rerkeer en v,rijk-ontsluiti:gsverkeer moeten 1n woonwljken op zo
weini6 mogelijk wegen word^en gebnndeld. (In onze wljk zljn dat de Rollandslaan
en noordel like. Ramplaan) " Verder bestaat aan d.e Korte Zijlweg een onveilige
situatie. Er zijn daar binnen een afstand van 100m vier kruisingen (Elswout,-
laan,Ramplaan,Hospeslaan,iloutnanpad) terwijl de Korte Z\ilweg een bocht maakt,
Hoe denken de bertoners van de Hospeslaan en Pj-eter Wantelaan en in mindere
mate ook de bewoners van de Lambrecht van Dale1aan enDenijs van
van de volgende oplossing:
De Hospeslaan wordt, bij de kruisi-ng met de Korte zijlweg, af geslo
verkeerrbeharve (brom-)fietsers. Het sluipverkeer 1n het

HulI e1aan,

ten voor

onze wijk zal daardoor volledig onmoget ijk worden

noordelijk deel van

en de veiligheid op de l{orte
toenenen aIs het

-rD>

f,ijlvreg zal toene:len. Deze veilighei: zou nog ver.der kunnen
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Er-.

t'kruisingsvlakrrvan de l(orte Zijlweg en het Houtrnanpai verkleind zou worden-

We b.edoelen dat het snal]e Houtmanpad een gapend brede,niet haakse aanslui-

ting heeft op de Korte Zijlweg. AIs deze aansluillng snaller en zo haaks a1s

mogelilk wordt , zaL ook dat de veiligheid bevorderen. 3f denken de Houtmanpad-

bewoners er anders over ?

Wat wiJ hiermee o.a. proberen is alternatieven aan ie dragen voor de vei-Iig-
heids oplossing die in het Verkeersplan Bloemendaai wordt voorgesteld. Hier-

in vraagt men om een voorrangskruisingen-route l{o:'t: Ztlweg-Duinlustweg- 0p

een andere plaats ln dat verkeersplan geeft men toe jat voorrangsregelingen
rrracebanenrf scheppen. Weliswaar ligt de Kcrte Z--re6 in een andere gemeentet

Eaar iij worden als rochtstreeks betrokken en iaspraakgerechtigdrgezien-
Daarom vragen wij Uw meni-ng en zul}en,rt de gemeeit'ie 3Loemendaal over en onze

wensen i-nformeren. 'Ievens zullen we bij de gemee:i-ue liaarlen aandringen deze

wensen te begelei-den en ondersteunen.

NOORDELIJKE RAMPLAAN,

Vindt U als w\jkbewoner de Ramplaan een makkelljke ex veilige verkeersroute ?

l1eeft U wel eens boven op Uw rem gestaan omdatrïc-:i3l1€o onverwacht elr on-

zichtbaar uit de Schoonoordlaan (bï de winkels t:ch nog eell auto kwan ?

Bent U ooit als fietser klemgereden op de Rampiaan acnter Eeparkeerde autors ?

0p de kruising met de Schoonoordlaan gebeuren reg:--atig ongelukken. Langs de

noordelijke Ramplaan zijn regelmatlg schadegevaller aar geparkeerde autors.

De noordelijke Ranplaanr, in zijn huidige vorm oo8'" ultnodigend voor sluipver-

keer. De laan lijkt breed. De rijwegbreedte is ech--er nlet zo erg breed in Yer-

houding tot het gebruik: parkeren bewoners, liZE-cus--in 4, wiikontsluÍtingsueg'

doorgaand verkeer. De noordelijke Ramplaan moet, ti 3:1ze ogen veiliSer in het

gebruik voor bewoners en passanten worden. De ncc:i:--,ke Ranplaan noet echf,er

ook minder uitno.digend voor sluipverkeer worden. D:-: -*l1kt in striid net elkaar,

naar hoeft dit niet te zijn. Welke oplossingen Eoger-;k zijn willen ue nu nog

niet beschrijven. WeI will-en ïíe U als wijkbewoner eea {ans Seven te reageren op

het voorgaande,De noordelijke Ramplaanbewoners b:;:en Cie kans aI gehad. il,le

wil1en vooral reakties van de andere wijkb,ewoners, ae 3ebruikers. Besef daarbiJ

goed, dat de hoeveelheid verkeer op de noordel;ke ianplaan nog zal toenemen,

als het sluipverkeer uj.t de i{ospeslaan /pteter ','Jantel-aan is geweerd (:Ver-

moedelijk zal de gemeente l{aarlem de afsluiting var ci: --.ospeslaan ook voor-

stellenrals reakti-e op het tsloemendaalse verkeersp-an. Zoiets is niet aIleen

afhankelijk van ons inj-tlatief als wljk).
Een sluipverkeer-werende maatregelrdie we weI nu al vocrstellenrls een aan-

passtng van de aansluiting van de lamplaan op de Kort:3:jlweg. Als deze licht

naar Overveeni afbui.gt en een scherpere hoek raaakt r.ei de Duinlustweg' oogt dat

afwerend. Deze aanrslulting ligt op Bloemendaals grondgebied. rïe wi11en de

reaktie op het Bloemer:rdaals verkeersplan aIs geheeJ- aanbieden. Daarom doea
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vre u nu

pas al-s

al dit voorst,.-. 1 aangaande de Ramplaan.
U zich over de mogelijke problemen heeft

4ndere voorsteflen doen re
kunnen uitspreken.

rIiAT VINDT U ERVAN ?

we wirlen uw mening weten- st,uur die op naar ons secretarlaat (L.v.Dale-
laan-4) en vermerd op de rinkerbovenhoek van de enver-op ,rsluipverkeer".
Belt U ons alstublleft niet op'op de openbare w)jkraadsvergadering van
donderda8 7 mei (20'oo uur, RampJ-aancafé) zal het geheel worden besproken
en een voorstel ter stemming komen om de krulslnge net de Korte Zglweg aan
te passen'zoaLs hierboven omschreven. Stemrecht heeft U daar nietr&aar U
kunt we1 het soord voeren.

uw schriftelijke reakties moeten vóór naandag 27 april bÍj ons binnen zijn.
Reakties die niet ondertekend zijn en ni-et van een volledig verzendad.res
zlin voorzien, kunnen niet in behandering word.en genonen.

PAUL MARSELJE.

LEO VCORDEWTND. a

EUEN LEZEN !
ACIITERTUI};E)i .

16 Inwoners var ce Denijs van Hullelaan schreven de wijkraad een brief. Aan
de voorz:jde va: hin woningen kijken zij uit op de achtertulnen van Ramplaan-
woningen- Da-. 3! zich vonclen ze prettig. De laatste jaren werd het aanzien
van de terrein aischeiding tussen deze tuj-nen en de openbare weg echter
steeds rotrneliger, geslotener en grimmig, zo schreven de bewoners, l\à ovar-
Ieg net betroriten bewoners uit de Ramplaan en v.iÍu1le1aan besloot de wsh-
raad een beronersvergadering uit te schrijvenrwaar men afspraken over een
vorn van satrerrerkiag zou kunnen maken.

OPEITBARE W i J(R.{iDS VERGADERINGEN .

De wijkraad vergadert voortaan vanaf 20.oo uur, een half uur vroeger dus.
De volgende vergaderingen ziJn op donderdag 2 aprir en ? mei in het
Hamplaancafë.

IIEEFT U IDEESN VOOR DE 'IIJKRAAD ?

AIs U een plannetje heeft en het de wijkraad wiI laten behandelea, zaL ll
so&6 worden gevraagd wat ruggesteun te verzamelen, De wijkraad zou anders
regelmatig gedwongen zijn onhaalbare zaken te onderzoeken. ïn sonmige ge-
vallen noet U voortaan met I1 namen, ad.ressen en handtekeningen komen. In
andere gevallen zu1Ien uu/ naam, adres en handtekenlng voldoende zijn. filt
u preci-es weten hoe het zít ? Be1 ons secretariaat (ter.z43ir6l>). O

i



,lo

(

I

ï
$

I
a

m

S

a

Et

p€

n€

aÍ
re

-

NEN

* dle, ,verzekeringon,". ''

nt{PgJlgk n 
,

*financlerlngen r ;

* persoonliike leningen

* continu kredieten

* spaarcertificaten

* reis arrangementen' 'Vrii-uit'

ABR I'IENSSTRAAT 4

2015 JR HAARLEÏV

c23 - 24 43 41

mevrou§'

A J. Rii nhart -Ve ens tral++

++1**tilí,"*..,.
+* pedicure en manicure

oooooooocoa o a 3a o c ooooooooooooooooooooooooooocoo

behandeirng volgens afsPraak

Ramplaan 
.8 telefoon 24211'

schoonheidssalon

Astrid SlootrD
L' depositaire van'LadY Esthe r'

' , 1)01' zrltrnef'uretr
- ' n,iuling volgcns af'sPrark

' , \S ''r.n I lid À\BOS

cRt ii'iE\STRAAT 11 I Z+OiC's

D

Tuinhuisies

nthaM
cyfla

Planten

ts't om toodgieterswe

ook schoonmqken en onderhoud von

Iï- iíËt"Í"ïià;: óoshoorden ,boilers '
géisers enzovoorts

GEEN VOORRIJKOSTEN

vroog vrijbtijvend offerte

ïtïsisfl I#tsTi'%ï Íf iB*u'

6

o

a\
cl

k

rk

tottqteur

erkend
rLllt-L
installateur

§cut:

OaPm

de witn



-
ïtGILLES SCH OOLTUEESTERLAAN

ESDOORNS EN STOEPTE GELS
Br is in de al8:!-open maanden herhaal-deI1jk geklaagd over de slechte kwari-
teit van he: vc'lDad langs de plantsoenen aan de Gilres schoolmeesterlaan.
'"iorte1s, van le laar aanwezige isdoorns, werken de tegels omhoog. vooral de
ouderen, die !- --'rie Blinkertrr en omgeving komen, hebben daar rast van.
0p 26 feb:'uar- Fas er een gesprek van Paur Marselje met de heer Kanls van
[Iout en Fia:].::le..en. H!j noemde de mogelijke oplosslngen, die met 0penbare
iïerken zcut e: .,):,nen word.en doorgenomen.
1 . De Esd co r:ts r, crden gerooid en het pad wordt

erger da: je <waal, zei Kanis.
2.. De 1as---;e ,r-crlels worden 6ekapt en het pad

verdraSe: :t: slecht en de gevo)_gen zouden
bi -.'ker.

3. ïet pad r:rir verhoogd. Dit is een t\jdelijke oplossing rant ai in het
è:Fe'E=-:!'J-j;Iröe vroege najaar zu}Ien de Esdoorn-woitels het oppervlak seer
zcerren e:t .s de oude situatie terug.

Deze j op-ossingen zag Kanis aIs irriöe1. Er waren echter ook nog 2
zi-:ri3:re geCacht es.
1. --et pad orhef fen. Het zou echter jammer zijnrvond hijrars je verplicht

--useell autors en hui-zen moet wandelen, omdat langs het groen geen pad
moor i c

2' Het pad verplaatsen naar een roule dwars door het plantsoen. I{et oude
pad wordt aan bij het plantsoen getrokken. Deze oplossing staat Hout eB
Flantsoenen voor. Ats uit de rijk geen grote protesten komenrzal deze
variant aan Openbare Werkeur worden voorgesteld.

hersteld. Het niddel j.s dan

wordt hersteld, Esdoorns
voor deze bouen fataal kunnen

o
GEHANDICAPTEN PIJDEN PAARD

HELPT U EEN UURTJE ?
Bi.l de manegerfde Zonneruiters[ op de Korte Zijlweg wordt elke dinsdag_nlddag van harf twee tot half drle paardrijles gegeven aan gehandicapten.
Aan de Burenhulp werd gevraagd of er in het "Ranplaankwartier, vrijwil-rigers bereid zijn gedurende dat uur een gehandicapte te begeleiden.Heeft 1r belangsterling of wenst u meer informatie hierover, dan kunt ubellen r.e t :

Jetta Mantel.
te1. 24zo76.

I
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TWEE FOUTEN EN WAT NIEUWTJES

,!CNINGEN OF WIJKG'.BOUW ?

Inonsvorigb)-adstonden2onjuistheden.DeheeroeGraaf(Pieter
..,,antelaan)heeftvoordeRaadvanStatehelnut.la|.eenwijkgebouw
wïk,tennoordenvandeRollandslaan'nietbestrei:n'lntegendeel:
neef t de noodzaak, van een w!]kgebouw daar, iuis'" cr:'erstreept '

in de

Hlj

DRUKTE OP DE ZIJLWEG.

DetweedeonjuistheidbetrofdepreciezeinhoudÍandeverkeersregeling
cpdeZij}weg,bijracesopZandvoorte.d.Erisdangeentweezijdigstop-
verbod,zoalsrt!]schreven,maareenéëlziJdigpar.{.e?rverbod.0pdat
soortdagenj-shetverderverbodenuitderich.-ir.3::eemstedevande
tlestelijkeRandweglinksafdeVlaamsewegintejr.aaien.Daardoorva}t
het sluipverkeerts morgens in onze wijk wel mee' regen het sluipverkeer

rs middags moet nog iets verzonnen worden'

N IEUWE ZANDVOOFÍROUT E.

Ookrelddenw\]UdaterbijdepolitieovereennleuweZandvoortroute
dooronzewijkwordSefi}osofeerd.Welkepolitievergatenwijtever-
tellen.Iletbetrefteenvoorstelvandegemeen,.,epoi!tieBloenendaal,
dat door de verkeerspolitie Haarlem, om veleriei. I.edenen,'inniddels is

bekritiseerd.ErwordtdoorBloemendaalookgeaachtoverdaroute
Zijlweg-KorteZ§lvleg-Brouwerskolkweg.Ergprett]-EVcordebezoekers
vandeRKkerkOverveenendeverschil}endeciuin.en].andschapsparken
Iijktditniet.Ookzalhetsluipverkeerinhetlanplaankwartierdaar-
door kunnen toenemen. Het is natuurlijk weer wei 3.:rstig voor de bereik.

baarheid van het Marine hospitaal'

DEDm,I0KRATIEENPARKEERHAVBNSLANGSDBRAI,ÍPLi.I.].'

Evenkwamdedemokratischebesluitvormingi-nc:r:ew.;<raadingevaar.
Erwerdop,februarinanelljkbesloteneenloorste]-vaneeninwoner
nietbespreekbaarternaken.Vanveeltegenstennerswasdemotivatie'
datmenhetgeengoedvoorstelvond.}4eabeseftezichdaarbijonvol.
doende,datnietdemeningvandewi'jkraadbel-angr;kis,maarde
meningvandegehelewijk.AldirektnadeverSaoe].ln8groei-dehet
besef,datmengeblunderdhad.Erwerddevol83naecageenspoedver-
gaderingvandewijkraadbelegd,waarinmenunanienbesloothetbe.
wonersvoorsteltochvolledigbespreekbaartenaken.Éetvoorstelgaat
overparkeerhavenainhetnoordelijkdee}vanoeRanpl-aan.Debedoeling
isophetnoordellJkdeelvandeRamplaanhetparkerenveil.igeren

ttrr|'>
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makkelijker te maken, de doorslroming en de veiligheid voor het, overige
verkeer te verbeteren en de parkeer-overlast i-n de Denijs van Hullelaan
te verminderen. De w\ikraad zal in het onderzoek zeker ook betrekken
inhoeverre de Ramplaan daardoor uitnodigender wordt voor sluipverkeer
of juist mi-nder uitnodigend zou kunnen vJorden gemaakt.

GEEN HUIZEN ?

Het bezwaar 
"egen 

de aangevraagde bouwvergunning van woningen aan de fíante-
laan/van Dalelaan is door de R.v.s gegrond verklaard. Hierdoor is de bouw
voorlopig onrnogei-;krwaarmee het bewonersconité uit die straten in het gelijk
is gesteld ' De 3emeente Eaarrem zar middels een voorbereidingsbesluit door
de geneenteraaÖ zo snel mogelijk verdere afbouw mogelijk proberen te maken, zo
zagen we iiDf:e ieer vessles van het stadhuis, citeren. O

*HD, Hoorlems lJgc.Jx t

Astma
Kol le lrtata * 20 -26 apn I

Het Nederlanos Astma Fonds werkt al ruim twintig jaar
aan de bestrijdrng van de ziekten van de luchtwegerq waar:
van astma onEet *i;f eld de bekendste is.

Ruim 60% van het geld, dat nodig is voor dit werk, moet
door de jaarlijkse kollekLe opgebracht worden.

Geld is nodig vocr het wetenschappelijk onderzoek naar
de oorzaken van deze ziekten; voor de medische en sociale
begeleiding van pariënten voor direkte hulp aan patiënten,
etc., etc.

Ook in onze woonplaats wordt in de week van ZO tlm 26
april voor het Astma Fonds gekollekteerd.

De voorbereidingen voor de kollekte zijn in volle gang.
Het slagen hangt af van het aantal mensen, Oat mÉe iit
werken.

Besteedhs
een

paar uuilies
aan uw

medemells...

Kollekteer!

Astmabnds
Kollekteweek 20-26 april

Bent u bereid twee tot
dan kontakt op met:

drie uur mee te werken, neemt u

1,1w. P. J. Eeems-Bollerman
RoIlandslaan III
Telefoon 2453L4

Geeft u vandaag nog
op als kollektant !

',
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IB IEVEN AAN DE WIJKRAAD

,ENNISBANEN EN SPEELTUINDISGO

aa:-:t0 , ,-1-81

Ikhebgelezen,datertennisbanenkomentussenRamplaanen!,,i}swout-

'aa3':eteenmogelljkeuitritb§hetcaféendeí'erkeueenvandelpadtussen
ia=p-aan en tennispark. Dat er tennisbanen koraen vinci ik al vreselijk (weg

:eel.ikerust)maardanooknogautoIsparkereahierinhetRanplaaakwartier
Ls a f schurelijk, Er ziin er hier aI genoeg' die deze wijk ontsieren'

Intsioenendaaltennisbanen'daardanookhetparkeerterrein!!
Ik rcor hier aI 40 jaar en volgens miJ het mooiste piekje Yan l{aarlen' net

Qe..prachtigvrijuitzichtoverweilandenenbossen.Ikprotesteerdanook
Lev:g en ik denk net mij aIIe medebewOners als er het hele Jaar hier autors

t:)]:jeneuskomentestaan.Alsdedanesenherendanzonodissportief
L...a,komenzenaaropdefietsofwandelend,dat.oespaartenergie,lucht.
e::','uiiing en het is tevens gezond en goed voor Le Iïn !

I . A : udhuizen-Rinkema'

l:erdert Meeszstraat lI2'

Saarlem, 12-2-1981

.la:: het college van B & W van llaarlem'

a lschrif t wllkraad amplaanhwartier i 'o '

leachte College'

:.etbliJktnodiga}snogtereagerenopdeaan.-gezondenbriefd.d.
?:]ecemberlgS0doordeltlijkraadi.o.Ranplaaai<.*artier.Iletdoorons
.'erbeschikkingstellenvaneencopievandebr:-efd.d.16april1974,

aIceling I, nummer J02, onderwerp ''bour clubhui-S aan de Croesen§lraat't '

radtotdoeltebewijzen,datgoedevoornemensvan-:eneenteenProvincie
::kwelschipbreuklijden.Deopzetwasniet,betwerkvandespeeltuin-
r:reniging Llverveen te bemoeiliiken'

)l:ze aanwezigheid op de vergaCering van de wijkraao had tot doel een

''egenstemuittebrengentegenhetplantoLnleuweactiviteiteninde
roesenstraat, vrant vranneer het kerkgebouwtje wordl ongebourd zulren

er beslist we1 rustverstorende trlievenrt akf iviteiten konen ' Toen dUe-

laat aanleiding van de plaats gevonden hebbende enquële- ook het woord

oisco o.a. viel, werd daar door on§ op ingehaakt'
..,ertrouv,ende hiermede onze persoonlske nening vordoende te bebben

g:Iicht.

l , A,S erné

roesenstraat 11.

o

l..+
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-i..WIJKRAADSREAKTIE,

In overleg met mevrouï/ Serné uit de Croesenstraat en met haar hulp, onder-
namen we schrif telijk aktie tegen de 2-wekel;ikse disco in de speeltuin. Ia de
brief aan de gemeente Haarlem die wjJ i.n afschrift van.haar in februari moch-
ten ontvan8en, distantiöert z4 zich plotseli-ng hiervan. Ze zeg,E kort samen-
gevat niet de bedoeling te hebben het speeltuinwerk te dwarsbomen, maar
slechts te hebben willen aantonen dat ondanks goede gemeente voornemensrÍets
toch uit de hand kan lopen- Wij achten dit een steek in de rug en een de waar-
heid loochenende versie. I"Ícvrouw Serné heeft wel degelijk bezwaar tegen de
speeltuin-disco en heeft dat duidelijk aIs drijfveer gehad om met ons samen te
werken. Ze heeft dat in verschillende gesprekken beklemtoond. Verder sugge-
reert ze indirekt dat wij slechts de speeltuin wiIIen dwarsbomen. Het tegen-
deel is waar- Er is ons alles aan gelegen een optimaal funktionerend.e speel-
tuin in de wi,jk te hebben. Gezien de plaats van d.e speeltuin echter hoort,
volgens mevrouw Sernérs eerd.ere stellingname, een disco niet in dat funk-
tioneren thuj-s. Ons dunkt dat mevrouw Serné zich dient te schamen, na de
moeite die we voor haar deden. le disco vindt overigens nog steeds" plaats.

a

LET OP !.
II

EHts'
ÀIs zich EHBOers, met

hun namen en adressen
Mevrouy; v.d.K1ip.
Denils van EuIl elaan
TeI.245191

een geidig diploma, bij ons
publicereu. Iiier volgt de

opgeven, zullen wij

eerste "wijk-liHBOer'r .

5t

'IE ilf_-

Zoals - naiu::i --lk aI weet vrorden op 16 mei a.s. verkiezingen van de wijk-
raad gelc'iden. rr gebeurd die dag van aIles. Zoals braderie, straattoneel
enz. S;eciaa- organi-seren wij voor de kinderen diverse spelen zoals Judo,
straatte<-:,en, grabbeltonrsteltlopenrringsteken. vand.aar onze oproep om
hurp van ouiere vrljwilligers. rr is toezicht en leiding nodig bii de
spelen. 'íie wi-l helpen bii de vervaardÍging van prijzen of aan d.e organi-
satie vocraf? J kunt koktakt opnemen met Emrnij Verbeek, telefoon A4L?34
of net ?ti-nnie Bartlena. telefoon e44l6g.
Hiillen diegene die op 16 mei graag aanwezig willen zijn bij de diverse
wijkaktiviteiten of naar de wijkraadsverkiezing wi11en, maar door
omstandigheden niet op eigen kracht kunnen konen, kontakt opnemen met
Jetta Mantel, telefoon J24Z6L of Írinnie tsartJema, telefoon 244A69. o
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Het g
W

Miin getd via de bantrgiro bii
de uuÍssïaarbank We st wederland

rootste voordeel van mijn bankgiro bij de Nutsspaarbank

"ii 
f,l"O"rland? Ze kennen me àaar. lk kom er niet alleen

voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen'
miln verlekeringen en de hypotheek op ons huis'

an
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen

twoLrd op kunt vinden En dat ik alles wat rnaar

met geld'ontvangen en betalen te.makel heell- via miln bankgiro laat lopen is moot
meegenomen.

een hmkvwtdezetiid

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP-ADVIES
EN looo/o sERVlcE, ROLLAXD
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN
O ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voorollc soortzn Ph,lips gloeilompen,
T.L.- buizs n sn e,lektro- moteriool

A.G. DE HAAS RAMP|-AAN 46 TEL. 24 05 53
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