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Yoor vlees en fijne yleeswaren,

franse kazen en wijnen

Ramplaan 36 tel.,24 A6 74

luxaflex ialouette
rolgordijnen
horren

Ltw speciaalzaak !
RAMPLAAN 48 TELEFOON 242482

P. Bouchier pedicure. manicure

.f,.frénay-Balcker

roesenstraat 23
telefoon 242776

voor lekker en
qezond brood , vers
Uit eigen bakkérij
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ZIJLWEG 115

3227 54

l-itÀm&s INBRAAK!
is uw .brandverzekering wel
in orde?
vraag om een gratis advies

ADVIESBUREAU F. LAVEN
financiërinoen
hypothekénverzekennqen
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VOETBAL
WINKELIERS-WIJKEAAD

vT:.Jd.ag 15 Mei, de avond voor d.e nijkraadsverkiezingenl
voetbal«le fr d.e ui jkraad. I' te51en d.e wínkeliersr
-{et werd. een vriendschappelijke wed.strijdr onder warme

belangstelling van vele buurtbewoners, helemaal in de

qeest van d.e speech van wethoud.er Ab van Schooten bij
de aftrap: jongens, je staat hier niet aLs tegenstander
maar als med.estander. De wed.strijd eindigd.e d.an ook ln
een gelijk spel.
l,e vrinkeLiers, onder leid.ing van d.e gebroeders Korving,
voelden zioh op het natte veld. als een vís in het watero

Ze vraren teohnisch d.uidelijk beter, en maakten voor de

rust via Bouchier hand.ig gebruik vaneen zwak moment van

de overigens solid.e spelend.e achterhoeèe van de wijkraa.d.r

]ia d.e rust lÍerden d.e bordjes uiteraard. verhangen en tapte
rr dc wijkraad. I uit een geheel ander vaatje. Coedwil]-end.e

soits Marselje bewees dan we1 d^at hij matckelijker sooort
aan d.e vergadentafel dan op d.e groene zod.en, maar bonkige
spits Bartlema, d.reigd-e voortdurend. te scoren tenslotte
was het het opkomend talent Egon van VLiet di.e voor het
'iegendoelpunt zorgd.e 1 - I. Dat werd ook d.e eíadstandt
want xeeper Hans Hoog}and. beet l-iever in het zand. d.an dat
hi: de hevig opd.ringenèe winkeliers nog een doeLpunt toe-
st ond.

Niet onverneld mogen blijven ile inzet van d.e scheidsreohtcr,
een wi;kagent uit Sohalkrijk, en de grensreohters van Vlíet
en Dr:bbe, welke Laatste zioh tevens al-s eerste reserve van
I d.e wi jkraad. tt zeer verdisnstelijk maakte.

Na afloop Haren spelers en publÍek het er over eens dat d.it
voetbalavondje voor herhaling vatbaar i.s.

Mar Verbeeko

wijkverpteegkundige
319190

wijkogent
122105

DTNSDAG 16 JUNI,zO.OO UUB
KERKELIJK CENTBUM, BAMPLAAN
BOUWLOKATIE TUINBOUWGEBIED
WEL OF NIET?
speciqte wijkroodsvergqdering in een ruirne zqcl[

t

l.



4

3
5
6-
I
IC
10

VOETBAL , winketiers -wijkrood
VREEMDE VERKIEZINGEN ?

vÉÉGÀKftE , 16.000 vEEGVU lL Kllors
aRÀÓÉnlE, regen en zonneschijn
ÉtÀtlfnuoVA,ósfolt sne[ weg ?
u tTRtT THoOLEN VERPLAAT§I
7o r'rËnsroÈ Wu xvERPLEEGKU N DtG

SPREEKUUR ]

Àutietóo= gespiefóvàr nutteloos pod?

Wasautomaten, drogers en striikmachines
Let op de volgende
belangriike Punten:

'.nèt iets beter O Meest energiebesParend
O Kemakeur
O Probleemloze machines
O Uitstekend resultaat bii duitse

warentest
o [iitgikiende Programma's
o Ruime keuze uit verschillende

uitvoeringen
oÀàoeÍiróriis voor zó'n kwaliteit

Komt U dit aPParaat bekijken en
laat U desXuhdig voorlichten bii
Uw oíÍiciële Cordes'dealer:

Cordes,
root in WEi trI

a1\' restatie, R epa ratie'oPd rachten:

TeleÍoon 023'244364

aliteit en
techniek.

Í

11
Kantoor en magaziin

R a..nolaan 50

Wasautomaat 691 en 692,
trommelinhoud 4%'5 kg.
Met intervallen centriíugeren
de trommel. 800 en 1000 toe'
ren Der minuut.
Geruisarme en rustige looP'
Geschikt voor in' en onder'
bouw.

De wijkkront ptootst otIeen wijkge

en medelingen.
rnoàrtnO"ístukken kunnen opgenomen worden

wÏk;;"à;"rtiketen moeten opgenomen worden

De 2tsecretoris von de wi.lkrood is redokteur en

uàrànt*oo.detilk voor somenstetting' odvertentie-

verkoop en produktie von de wijkkront

De outeur von een ortikel of mededeting bti'1ft ver-

ontwoordeli.lk voor de inhoud ervon'

Uei alletills bestuur is verontwoordetijk voor de

bonden ortikelen

k rontkdvon eoveuitg rontVEroodvonr dzvoor teS deSer en0 g
eneitre ubtiondevook olter prdeiwoo

§§ cs

ta
Z elft e die ni n gstui ncentÍu m

Vlaamseweg - Haarlem
Tsl. 243283

.+*à

WASMACHINE SERVICE Distrikt Haarlem

INHOUD

r
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UREEMDE UERKIÉZINGEN?

ó'

Bijna 4CÉ', van de stemgerechtigden Ín het Ramplaankwartier bracht op
16 mej. een stem uit op de wijkraado Voor een rrijkraad.sverkiezing is
dat een hoog percentage. fn nauwelijks een jaar tijd heeft d.e op-
richtin5lsgroep schijnbaar een flink vertrouwen in de buurt gelÍonnen,
ondanks dat vaak fel omstred.en onderwerpen aan de orde kwamen. Toch
vonden yeel stemmers het een vreemd,e verkiezingr

Wijkraadsverkiezingen wijken af van b.v. 2e kamer verkiezilg€ytr
Omdat cte wi jkraad een politiek kleurLoos orgaan is zijn er seen poo
litieke oarti.ien met Ii;sttrekkers en programmats. llet doeL van de
wijkraad. is uw belang en mening zo goed mogelijk te verd.edigen en
bekend te maken.

De ocrichtingsgroep trad zich voor wijkraad. kandidaat gesteld. en d.e

aanmeldinq van nog een kandid.aatgroep was aangekondigdo Als deze
2e lroep j-nderdaad mee had geCaan, wat jammer genoeg niet is ge-
beurd, had u uit twee sroeoen de naar ulr mening geschikste gekozeno
0p zotn soort verki,ezing was het reglement gebaseerd. Nu slechts
é6n groen l.andidaat stond was het zinnig geweest als men had. l',unnen
aangeven of men voor of teEen een wiSkraad op zich was. Dat had d.e
verkiezir:4: wat le.rendirer eeiaaakt en uw keuzemogeli jkheid en aandeeL
in de verkiezing qrotero

U kon ni.et op personen stemrnen en dat is goed.. De wijkraad" is 66n
geheel waarin de 6én een opvallender funktie kan hebben d.an de an-
der, maar waarin ieder onmisbaar iso Als U op personen zou hebben
gestemd. zou U waarschíjnlijk gekozen hebben voor een straatgenoot
of een wijkkrant-schrijver, omdat U die toevallig kent , Andere
hardwerkende wijkraad.sleden zoud.en daardoor buiten de boot zijn
gevallcn

De wijkraad" Ramplaankwartier is voor vier jaar verkozen en op een
overtuigend. en bemoedigend duid"elijke wijze. Uw glrote opkomst is een
goede steun bij het vele werk wat we voor U d"oeno Bed.ankt!

À.P. Marselje
tÍijkraadsvoorzitter 

O
Mogen rij ons even voorstellen, et st ece voor
MakrobiotÍek, sind.s kort gevestigd opde eerste 6tage v/a
Beatrixschool aan het Blinkertpacl. idij kunnen d.aar hqt hand.enarbeldr

lokaaL gebruikcn on lessen te geven zoaLs koken filosofie massa€e

en diverce andere aktiviteiten .

0p d.e markt van 16 Mei J.Lc hebben wij voor het eerst kennis ge-
maakt met d.c ttbuurt[ en wat ons betlrcft was da,t zeer positief
Mocht U ons daar gemist hebben, d.an kunt U een van de volgende
teLefoonnummers bellea voor iaformatie:
Margot d.e Bocr 264OAS

Mona Schon 311618 Tot ziens misschien. N.Gaikhorst

rneke van sunder 37?4oo schieraan 34

Nanne Gaikhorst 281571 2105 XH Heemsted'e
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16.ÍIÍIÍI KILO VEEGUUILI
Hierrr:-ed'e wil ik een woord. van dank richten aanhet bestuur en bewoncrs
van d'eze wijk voor d.e goede sameiliÍerking tijd.ens d.e schoonmaakaotic
gehoud.en op 25 en 26 Maart j.Io
Ïn vele stratcn lilarert autors aan d.e goed.e kant geparkeerd. en d.e trottoirs
werd'en d'oor vele bewoners geveegd, zod,at d"e veegmachines van d.e gemeente
reiniging ongehind.erd. hun gang kond.en gà&no

Uit d'e wijk kwam ruim 16000 kg veegrruil te voorsohijn, dus weI een bexijs
d'at het weer eens nod.ig was. De plantgoenend.ienst heeft ook een à&[-
cleel gehad tijd.ens d.ezc actie en arles rigt er nu ríÍeer netjes blj.
Dc rijk is nu eohoon en hoe houd.cn bre hem schoon.
Eicr aog enkele tipeo

Iluisvuil' gereed' zetten in emmers of zakkcn ( grijze zakken moeten voorzien
zijn van komo-keur). Zat het huisvuil aiet te vroeg buitca; volgeas de
praatserijke verord.ering mag het al.et voor !.00 uur,s morgens wor4ca
klaar geze* op d.e dag dat hct word.t opgchaald.

Zct geen d'ozen met of zondcr rmil of and.erc rommcl naast Ifiv huisvuil.
Àl's de vuilniswagen voor Uw d.eur staat kuat U d.e d.ozea weL a,an cle op-
haLcr sevc[ o

Is een plastie zak c:ng zwaat, d.oe er d.an een labcl om mct het opschrift
It uwaar rr. Dit vermind.ert het aa,ntal nugklachtea blj vuilophalerso
IIceft U grof vuil of tuinrnril (geen bourafiraf ) tef dan 31plJB cn naak
een afsp:raak met d.e grofvullophaald,icnste Tot een à ,3 word.t gratis
weggehaal.d'. 0p d.e afgesproken d^ag hct grfrnril niet voor Jo00 uur buiten
zetteno zeLt kurrt u ook grofnril naar d.e reiniging brrgen; daa naar
d'c vAl{ tegenovc:n d.e nelniglng aaa dc Jovan Krimpenwego

Veeg twee keer pclP week Uu trottoln voord.at d.c ophaal d.ienst komt en
deponeer het vuil in cl.e zak of GrnmGrr

Ik weas U nog veel §ucces met Ur verd.ere activlteitcn in Uw buurt en
d.ank U nogmaals voor Uw med.enentiog. O
Groetead.,

HoVigsen.

ll i1. ieupolit ic.

)

Ï

Ziet É Haarlem ook graag schoon? Dan
kunt u daar heel'wat aan doen.

\

)
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BEADEPIE

NA REGEN KOMT ZONNESGHIJ
Met genoegen kijken wij terug naar 16 tvtei i.Ic Hoewel het ïÍeer

ons soms in de steek liet, daar kan (gelukkig) niemand iets aan

doen, kunnen we met recht terr:g zien op een geslaagd.e d.ags

De braderie en d.e kiud.erspelen d.ie wij in het zelfde weekead

lieten plaats vind.en a1s d-e wi jkraaclsverkiezingenr zija beid.e

geslaagd.

Dc wi3kraadsverkiezingcn zíjn )-etterl-íik '' goed. uit d.e bus rr gekomen

Harry Prenen opende d.e activiteiten en zei },at zo voortreffelíjk
rr Door sanenwerking kan je iets tot stand brengen. Daarom is d.e

d.emokratie aan d.e basig belangri jk. Tussen a}le verkiezingen zijn
juist d.e ri.;<raad.sverkiezingen van het allergrootste bela,ng.

In een ri;kraad spreken de bewoners en afgevaardigden eLka,ar immers

vaD mat! tot riianll

Hoe vonc l- het peutencafe ? Onder d.e goede leiding van Merrrr v€Lr Vliet
en in samenrerking met cle peutergroep Croesenstraat hebben d.e klolntjes
een leukc norgeu of miitclag geha,d.

Dc braderie zclf toond.e een bont alIenlci1 Kunstnaars , ambachtsliedent
ycLzi;nsgroepen en winkeLiers werden afgenisseLd. d.oor d,e kinderen
uit d.e wj..'k met i',un rommelmarlrt. Hct was heerlijk vooral d.ie laatste
a1s echte marktventcrs aan het werk tc horen.

Talloze <indereu lraren actiof bij dc kinderspelen en talloze rljk-
bevoners líaren aotief bij cte o::gauisatie ervan. l{ij kunnen hen niet
genoeg becanken. Voor d.e kussengevcchtcn moegtcn bovo pale[ kon-
strukt i.es worden opgerJ.oht. Enke1e goedwilleadc rrLctterkLuivers

met twee linkerhand.en rr zoal-s de omstanders hen typeerd,cn, waren d.aar

zonder sïcces mee bezig. De wijk padvind.ers grocp keek het even

schanper aan en greep toen in. Het boultrrerk stond. toen plotseling
bi.nren de kortste keren. Bravo!

Na afloc. Has iedereen het eens : Dit moeten we icd.er jaar cloen!

Seroners vonden het leuk zoveel buurtgenoten te spreken, te ontmoeteni
d.e winkeliers had.den vrijwel allcn een goed.e markt ged.raaid. en d.e

wijkraad. had erg veel mensen over tal"l.oze ond.erwerpea kunnen informeren,
onbegrip kunnen wegnemeno

De wijkraad. en d.e winkeliers wilIea ied.er bedanken voor d.e hulp en

samenwerkingrvoor het plezier waarmee gewerkt iso
Ea zullen ïe maar zeggen rr Tot tte jaarrnarkt 19BZ n ? tíie Heeto

Jol{oDubbeo o
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A.KRIJNENI tssuranten

* alle verzekeringen

* hypotheken

* f inanciëringen

* persoonlijke leningen

* continu kredieten

* spaarcertificaten

* reis arrangementen
'Vrij-urt'

schoonheidssalon

Astrid SlootrD
U depositaire van'Lady E,sthe r'

ook voor zonnekuren

behandeling volgens afspraak

s'rI\AS ,t.n I lid ANBos

CROESENSTRAAT 11 I ZqO;Eg

ABR IVENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEN/
023-24 43 41

mevrouw

À .;. n ii n hart -Ve ens ty+++

**r*rï'xl.Io,r-..*+ pedicure en manicure
ooooooooooooooooo oooo oooooooo oooooooooooooooooo

behandeling volgens afspraak

Ramplaan 78 telefoon 24211, oapn

o
g

I

ts't om toodgieterswerk
oot 

'

«ÍlscÍlo7n
uw erkende instoltqteur
woont in de wi k

cok schoonmqken en onderhoud von
c v - instqttoties, goshoorden ,boilers ,

ge rsers enzovoorts

3 EEN VOORR IJKOSTEN

o erkend
Lrl l-L
installateur

vroog vrijbtijvend offerte

Noorder Tuindorpsloon 26 en 51,
telefoon ,21,23 Ll, en 2t 6208

LOOD- EN ZINKWERKEN, DAKBEDEKKIN
3EN, ISOLATI E, GAS- EN WATERINSTAL.
LATIES, CENTRALE VERWARM I NG, RIO-
LERI NGEN, COMPLETE BADKAMER- EN
KEUKENVERBOUWING

Tuinh a

nnvf.ntha

I

t

Planten
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Ald.rieselzoenenligtereenillegaalpar}ceerterreinlangsd'eVlaamse
weg bij het tuincentium plantàrov&r Het wordt inmiddels ge-

bruiktdocrcebezoekersvanhetconrlitie-centrumExercise,datzicher
a}evenilIe':aalvestigde.Conditie-centrumenparkeerterreinzijnin
strijd met het <eldende agrarische bestemmingsplan' Meerdere bewoners

hebben zich over deze verstoring van het tuintàuwgebied bekraagd bij d'e

wi jkraad.r le '*ri jkraad heeft..er met d"e gemeente over gesproken'
rEn toch verand-èrt er nietstr, vexzuchten veel bewoners' rtAls ik stiekum

eea schuur.t;e bouw is het zo weer ?r€g!rr zegt menrttmaar Plantanova mag

rustrg door gaanLf

PAR K EERTERRETN

rrÍat is er in d.e afgelopen maand.en aan het parkeerterrein gedaaa?

le el::enaar Lammerse kreeg een opd.racht _van d-e gemeente het terrein
te slo;en. i{ij ging tegen d.at UeÀtuit rn leràep ti5 ae "AROB" (=Ambte-

I:.-<e p.echt"p"r.àk óp Overhclcls Sesluit.n ) ilaar ook deze rechtspraak ver -
ooraeelce hem tot oporaak van- h"t ;"ftit.' f"gun die uitspÏaak ging hij

inhcserberoepbijd"eRaadvanState.Dreprocedureisnognietafge-
rona, maar Lamà*r"é is vergeten schorsing van het gemeentelijk besluit

aan te vragen. De gemeente heeft hem daarom rr',r ru,rr!"schreven en gezegd

het terrein op zijn kosten t"-rà"rijd-eren afs fi3 nlet zelf doet'o1dus

i.e betreffeudà afàeIin6' van het stadhuis'
]everd.ed.iginsvanLammerseberustopdebeweringd.athetasfaltterrein
wel d"egelijk een agrarische funktie ireeft. De beàoeling was' zo zei hijl

op ret asfalt iË pï"u.tsen bakken, planten voor de verkoop aan te bieden

en in and.ere bakken varens op fryírócultuur te kweken' Nu het tuincentrum

rs verbouwtl tot een bar "r, "ioïïr;;i 
(zonder vergunningen) en het asfalt-

terrein nodig is voor tret parkeren van de bezoek€-'rs van het conditie-
centrumllijktd.eafdelingrechtspraakvandeRaad.vanStatenietsmeer
rn d.e weg te liggen om d.e opbraak van het asfaLt aLs juist te bestempelen'

yaar de molens malen langzaamo Zoiets kan nog weL even d.urëRr

SEORTSCHOOL

La:r.erse, die het bestemmingsplan Ín de kast heeft liggen, weet aI tij-

derwatbijd.eVlaamsewegwelennietmagoDegemeenteheeithemdaar.
oïer urtvoerig voorgeLicirt. tti; heeft- ied'éreen gewoon fli-nk in d'e maLing

genonen, naar de mening "u'' "íjweI 
alle betrokkenen' lrlocht Lammerse

farl-1:et gaan dan betekent dat iog niet het einde van het conditiecentrumt

ze€.,,|.)'-,lzelfinHaarlemsDagblad..Exerciseisimmersalleenhuurderc0f
men l::-i huurt van éën d.er vennoten of van d'e bank naakt niet uitt aldus

Lar:.;:eise. Het huurkontrakt hceft een d'uur van I jaaro

vocr een soortschooL, noch voor een bar heeft Lammerse echter vergunning

en:1- kan d-ie ook niet krijgenr De gemeente heeft hem opge-

àragen iie funkties nog aéi" *u,tnd onged'aan te maken' De sporttoestel-
1en er cergelijke d"ieneo r""*ijd.erd. te word'en en de bar-exploitatie ge-

staakt. Joor d-e verbouwing mag hij d'eze maand nog een vergunning &&!Io

vrazen. .ie kríigt hij we1i"ràr, nooitl r&àr het is gebruikelijk iemand in
oatr c.r t.:e.ti e nog een kans t"-'g"4r"", aís d.ient Lammerse d'ie ook te kri j-

LW ^1 rr v

gen. !it a-l1es volgens de betreffend'e ambtenaar'

PLANTANOVA

ASFAUT BINNEN MAAND WEG?

I{et turncentrum Plantanova bleer zakelijk geen succes, vertelde Lammerse

i.n i{aarierns Dagb1ad.. 0m nj et failliet te gaan werd het tui ncentrum verr
huuri. aan Exercise BV, een conditiecentrumr De vennoten van d.eze kers-
verse organisatie zijn d'e heren Wolters en opnieuw Lammerser Nada't het

tuincentruJn grondig was ve rbouwd kwam d.e opening vorÍge maand als een



:aersla€: bj.j heldere hemer. Had Lammer.se de wijkraad, d.e bewoners
=ee::te immers niet steecis voorgehoud.en.uitsluitend. agrarische be-
e - :::len te hebben?

l'1\'ER

en

Ecana za1 echt blij zijn met het verloop van d.e korte plantanova -schiedenis. Hopelijk zul1en ook d.e omwoncnden eu aangrenz:end.e tuinders,r bi-3 de gemeente op maatregeleu hebben aanged.rongenr" d.it niet vieren
3 een vroliiko overlriryirsr maar zicn a1s een nooàu*Í."1ijk kr*aad.t :s ;ammer dat iemand met zoveer inzet al s Lamrn".=" g""i legarel::'isvoering koosr Een goed, agrarisch bed.ri;f aan d.e
ae:se weg had. een verriSking van de buurt Eeweestr Het nu bijna af-
sl::en hoofclstuk Plantanova/trxercise was dat bepaald. niet. Ook voor
-{eer Lammerse betreuren wij de gang van zakenr l{en kan het recht ^r.h';e: niet grofweg naar eigen hand. zètten. Geluirl.:iE maar(plt). I

ITRIT THOOLEN UERPLAATST
;s:h:.en heeft U het zelf al" gezieno BloembollenbedriSf fhoolen heeft
I :l euwe uitrit aan de Leend.ert lrleeszstraat. iI enkele Jaren probeerde
::-en hiervoor d.e medewerking van d,e gereente en een buurman-tuinder
i-:: -gen, maar d.oor even tegenstri jdige ars ;erecntvaard.igde belangen

:k een nieuwe uitrit onmogelijkr Die uitrit zou het Thoolen mogelijk(e:: e en eff iciëntere bedri jf svoering te heb cen. Door d.e sti jgend.e
;:en in het bloembollenbed.rijf rs d.ie hoeere eifj_ciency noodzaake
le-:eeli;k hebben de parti jen elkaar toch 3evc:rcien. (pM ) o
IRE EKUUB GBOESENSTBAAT

O M EHSTOP WIJKVERPLEEGKUND I GE

-aand.en JuLi en Ar:gustus zal cr geen Wi jkverpleeg-
spreekuur word.en gehouden.

i slreekuur , d.at cle wijkverp}eegkund.ige AoVroonhof
I au toe ied.ere Donderdagrnid.dag van 13 tot 14 uur houd.t,
L 1n Septembcr weer beginneno o
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peeft er een zwarte beauty oase gevond.en
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WIMBLEDON

EEN NUTTELOOS GESPREK
OVER EEN NUTTELOOS PAD ?
rri'Ie moeten tot 1)22 teruljÉlaan om een dag te vinden lÍaarop zoveel Haar-
lemmers in Bl-oemendaals raad.huis ?Íàr€rle Haarlem mag zich trouwens ge-
lukkig pri jzen met een d.ergeli jk 5;oed bezoek op hoorzittingen. líi j

Hï";:*uï::"i"*:3"ï""1rÍ1i3,,u",r=e wethouder v. d H,., bij de openin5;
van de druk bezochte hoorzitting over een fiets/wand.elpad. tussen d.e
Ramplaan en een aan te 1eg,ren tennispark aan d-e Elswouts}aan. De om-
wonenden en het tennispark vinden d.at pad nutteloos. De wijkraad. en
d.e omwonenden vrezen grote overlast d.oor d.at pad en 22 gez!n11€11 v€1.-
liezen door de aanleg een stuk tuin.

De gemeente Sloemend,aar kan de aanleg van dat pad, gesteund d.oor een
uitspraak van de Kroon, echter afd.winseno De wijkraad. heeft hevige
druk uitgeoefend. op Bloemendaal d"eze eis te laten valleno Uitei.nd.elijk
schreef Bloemend"aal een ,hoorzittingt' uit. nezerfde avond. zond de
TV een ltruropacuP-finale uit, maar desond-ank-s warer1 zorn 120 bewoners
naar het raadhuis gekomen, 120 opvallend. gelijk gestemd.e bewoners.
van jong tot oud was een groot deel van die 12Orvoor.ar op d.e fiets,
gezamelijk vertrokken vanaf de Ramplaanwinkelsr

Met keiharde feiten en c:,jfers toond.e de wiSkraad aandat het pad nut-
teloos en storend zal ziTno uiteindelijk gaf v, d,, Ham toe d-at het pad.
voor Bloemendaa.l Slechts een principe-zaa,k is( !). Bloemend.aal wild-e
ons als t'rijk nergens tegemoetkomen, maar hoopte rtrel dat wíj water
bij de wijn wilCe doeno 0p dereelrjk vreemd,e onderhandelingen zijn
wi; niet íngegaan. Bij d.e gemeente Eloemendaal hebben we ons d.oeL dus
niet bereiktr De and.ere genodigden, Wimbledon BV, d.e Nederlands Her-
vormde wi;kge..rieente Overveen, bewonerscornitee Zuid.elijk luind.orp,
woningbourrverenigirrg Groot Haarlem en d.e gemeente liaarlem d.eden ook
regelmatig een d.uit in het zakje, ma.ar uiteinderi jk leek aIIes te
blijven zoals het wasr

Pas later bleek dat Winnbledon BV, de opdrachtgever tot aanleg van het
tennisparkrnogal geschrokken was van de bewonersreaktie. Men wi1d.e
vooral [goed.e burenrt worden en liet merken nog voor d.e vakanties over
sommige ne'rratieve gevolgen van de aanleg van het pad te willen praten
met wijkraad en omwonend.enr Ook wi1 men in een i+ijkraadsvergad.ering
een maquette tonen en andere informatie geven over d.e aanlegr

Zo heeft onze gang naar Bloemendaals raadhuis misschien toch nog ge-
volgen. WÍe weet. In elk geval hebben we bewezen dat d.e bezwaren niet
bij een enkeling 1even, maar bij grote groepen. Het is jammer d.at
d.e wijkraad. niet eerd.er bestond, want in een vroe€ier stad"irrm had"den
we het nutteLoze en storend.e fiets/wand,elpad wel kunnen voorkoÍne4o
Nu kunnen r're slechts proberen d,e schade zo beperkt mogerijk te
houden. U hoort rrog ',ràr, ons. ( PU) O

Ad,ver-Lentie.

lÍoonruinte gczoaht voor twee pcrsonen

b.vr Eta€e, of twee kamers, in het
Ramplaankwartie::. Max huurprijs tr' lOOo prn.
N. He eres

Midd.en TuincLorpLaan 16
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Mifn geld via de bankgiro bii
de Nutsspaarbank West 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.

Gazelle

U Juncker

Vesting

nk
een b(tnkwatdezetijtl

VOOR EEN DESKUNDIG AANKOOP.ADVÍES
EN looo/o SERVTCE: BOLLATD
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENN IS
o REPARATIES
O ALLE MATEN BANDEN
. ONDERDELEN
. TOEBEHOREN

ook voorolle soorten Philips gloeilompan,
T. L.- buize n e,n elektro-moteriool
A.G. DE HAAS RAN/PLAAN 46 TEL. 24 05 53

ROLLAN TEL.2t 11L
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