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Ia het begin van de maand mej- van dj-t jaar ben ik de
heer Kleinloohrna diens pensionering als rijkagent opgevolgd in het westelÍjk gedeelte van Haarlen.Dit gedeelte omvat het RamplaanklrartierrCcsterduin en b.et
gede:1te van vrestrdat gelegen is ten sesten van de
spoorlijn Haarlem-IIeemstede.
Voor wat n{n vorige vrerkzaamheden b\j de politie betreft kan ik vertellen dat ik per 1- augustus 1958 bU
de politie van l{aarlen in dj.enst ben gekonen.Na vele
Jaren bij de surveillancedienst te hebben gewerktrben
lk bU de afdeli.ng verkeerspolitie terechtgekomen. Na
daar verscheldene jaren de nodige nerkzaanheden te hebben vemicht ben ik, bij de lnwerkingstelling van het
huidige w\Jkagentensysteen, op I januari L9?4 als wijkagent in de Europawijk begonnen.
Daar het voor mij en nogeljjk ook voor de w[Jk rel eens
nuttí.g kon zijn oB van wijk te veranderenris dit na overlegrzodanj-g kunnen worden gerealiseerdrdat i.k de heer
Kleinlooh heb rrogen opvolgen.
ZELFDE PROBLEMEN.

l{a nu on'geveer twee maanden in de voor mÍJ nieuwe wijk te
hebben gewerkt,ben ik re1 tot de conclusie gekonenrdat
de rrproblemen" in de grond van de zaak dezelfde zijn,als
die waar ik reeds eerder mee werd geconfronteerd.
Omgeving en aanleiding kunnen verschillenrmaar de aanpak enz. is in principe hetzelfde.Het verschil is aIleen andere mensen onder andere omstandigheden.
Als ik denk aan het manifesteren van sommige jonge o€rrsen naar buiten toe.Ea dit met name in negatleve zi_n.Ik
vraa6 niJ dan we1 eens af of de ouder (s) we1 weten wat
hun l<inderen doen. Ik heb de indruk dat het daaraan we1
eens mankeert.T,oiets valt des te meer op daar je daar
dan als politieman mee in aanraking komt.
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DE NIEUWE WIJKAGENT J.BIL,VERVOLG VAN BLADZIJ3
Ook voor wat de ouderen in de wijk betreft is er ia sonmige geval1ea weinig verschil.rn het korte poosje ben ik,voor rat betreft
onder andere eenzaanheidrtoch ook rel enige zeken i-n die zin
tegengekonenrdi-e tot handelen noopten in de meest uitgebreide zj.n
van het woordTAKEN WIJKAGENT.

Dergelljke zaken onttrekken zich meestal aan het oog van de geneenschap. U zult zi-ch misschlen afvragen wat nu eigenlijk de taak is
van de wijkagent.Ik zal trachten,dit hierna in het kort aan te
stippen.
- Bemiddeling en hulpverlening
- Behandeling van conflictsituaties
- Optreden tegen overlaet (huisdierenrbaldadige jeugd enz. )
- Surveillance gericht op de handhaving van een normaal
aanvaardbaar niveau van rust en veiligheid
- ContrÖ1e parkeren (parkeeroverlast b.v,wrakken en caravans)
- ZLch op de hcogte stellen van wat leeft onder de bevolking
van de wljk en i-n verband daarmee zonodÍ-g overleg plegen met
instan!ies, inst ellingen en functionarissen enz.
Men kan wel begrijpen dat de wijkagent niet alles kan.Hs zal over
problenen, die niet tot zijn v;erkt errein behoren ,verwljzen naar de
specifieke instelli.ngen, ciie in dat gevar de beste raad en bfJstand
kunnen bieden.
BEREIKBAARHEID,

De wijkagent

is te bereiken roiddels het telefoonnunmer van de rÍJk-

Verneld zfi relrdat bij dringende gevallen het alarnnummer van de
politie kan worden gedraaid. Dat Ls 3l3L3L.
Overigens hoop ik bij reven en gezondheid gedurende langere tÍJd in
de wlJk werkzaan te zijnrnet de retenschap dat ik dit niet alleen
kaa maar ook in sterke mate afhankelijk ben van de nedewerking,
begrip enz. van de wijkbewoners.O

Haarlen, 3 jufi

1981

J. BiI
RAMPERTJES,f

2,50 per regel

Te1. 24.23,82.
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BEWONERS RAMPLAANKVVARTIER,

GEEN NIEUWBOUW IN TUINBOUWGEBIED
.p 16 juni zat de grot e zaaL van het Kerkelijk centrum stampvol
buurtbewoners.De wljkraad wilde meningen horen over de ideeën om
de tuinbouwgronden rond de wljk vo1 te bouwen.Die vergadering
leidde tot de volgende brief:
ZEER GEACHT CoLLEGE,

heeft naar aanleiding van de op 16
juni j,I.zeer druk bezochte hoorzitting en mede op basis van tientallen ontvangen schriftelljLemededelingen, gemeend U ernstlg te
noeten adviseren om een mogelijke bouwlokatie Tuinbouwgebied niet
te betrekken bij de in fase II van de structuurplannota te verrichten studies.
De bewoners b,rachten o.m.de volgende argunenten naar voren:

De wijkraad Ramplaankwartier

I- Hoewel de bewoners nog geen tnzage hadden in de Landschapsecologische nota ter zake,menen de bewoners het navolgende
reeds nu met de meeste klem onder Uw aandacht te moeten brengen.
De open, zone tussen de restelijke stadsrand en de binnen duinrand met ziln aaneenschakeling van natuur- en stiltegebieden
heeft een zeer belangrijke ecologische funktie. De negatieve
ecolische druk van de grote-stads-bebouwing op de natuurgebieden rordt voor een groot deel opgevangen in deze strook tuinbouwgrond.De open ruinte buffert tussen stad en natuur en
geeft zo de noodzakelijke zogenaamde "belastings-reduktie rr.
Eet volbouwen van de onderhavige strook land zal betekenen dat
deze reduktie komt te verdw\jnenrhetgeen op den duur een aantasting van de natuurgebieden aIs de binnen-duinrand tot gevolg
za1 hebben.

2. Tussen het tuinbouwgebied en de aargrenzende woon-bebouwing bestaat een zeer funktionele recreatieve relatie-Trouwens ook
voor mj-nder direkt aanBrenzende woon-bebouvring heeft het open
gebied ten westen van de Randweg een zeer belangrijke recreatieve f unktie. Hierbij denken vr\l vooral aan de Lei,dse Buurt en
llaarlem Zui-d/West.

3. De uitzichten vanaf de Randvreg en de Vfaamse f,,eg op de landgoederen aan de Korte Zijlweg, Elswoutslaan en Bovenweg ziin van
een unieke landschappelljke schoonheid.Men ziet een uilzonderlijk voorbeeld van de bebossing van heL oude duinlandschaprdat
pp een sprekende manier uitkomt ten opzichte van het vlakke
veengebi"d. I

!
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landschappelijke frmonunentenilblijven

7
alleen

gespaard., zo

rang het gebied ten westen van de Randweg open brUft.Aantasting var de verschirlepde zichtassen tussen de Binnen Duinrand
en de binnenst,ad,die terecht in uw struktuurnota van grote
waarde ivordt genoemdris ars overgeefl-Uk te kwali-ficeren.

4. Het open gebied is in gebrui-k bij enkere rand- en tulnbouwbedrijven.Deze bedriiven,waarin voor mlljoenen guldens is
en wordt geinvesteerdrzorgen voor ri/erkgelegenheid en voor
een belarigrijke export.

5. Het zeer sterke

bestaat,dat de in het bedoelde gebied
.te bouwen huizen zo kostbaar wordenrdat ze nooit kunnen voorzÍen in de in de struktuurplannota geschetste woningbehoefte.
Er is imners vooral vraag naar goedkope huur-ééngezinswoningen.
De bedoerde grond is zo kostbaar om te verwervenrdat het paaden
vermoeden

met rrgouden dakenrf noeten worden.

6. Er is in

Haarrem een

groot tekort aan volkstuinen. Juist in

het geschetste gebied zijn er talloze aanwezlg.
7. Het.vrakke tuinbourgebiedrmet inbegrip van wat historÍsche
en mede verbonden bebouwing, ls de laatste rest van de vroetere

rater de eerste bloenborlen-cultuur zich
ontwikkeld heeft. Ars dit verdwijnt 1s Haarren inderdaad een
breekveldenrwaarop

essentiëel stuk van haar eigen karakter kw{t,
8. Het is voor alre bewonersrnaar in het bijzonder voor de kinderen van een stadrvan belangrdat in en rondon een stad nog
"een vorn van landbouw beoefend wordt.Het vornt een verbinding
met de natuurrdle een stadsnens naar rÍchaan en ziel gezond
houdt.

9. Het Ranpraankwartier heeft het voomechtrdat deze wiJk in vele
opzlchten het gezonde karakter van een dorp heeft. Een
gemeenterdie nog zulke wijken bezit, moet weten, dat dit
ook een stuk gezondheid voor de stad zelf betekent en heeft
daarom aIle reden orn een dergelijke w[k in'ere te houden.
ro.Het principe van een rand- of ringweg om de bebouwde kom heen
berust op het verrangen de drukte en het rawaal van doorgaand
verkeer buiten de beboÉwde kom te houden.Dat dit net de Westelijke Randweg nlet geheel gelukt isrwil niet zeggen, dat nen
de mislukking dan maar groter moet maken. Daarom geen
bebou'ising in het gedeelte ten westetr van de Randweg.a
WERKGROEP

RUII'MEtTJKE
ORDENING

brief werd samengesteld door de Werkgroep Ruimtelijke Ordeningrdie is samengesteld uit 4 wijkraadsleden en 4 andere bewonere. O
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graag'de toekomstige I{ZH-bus'
De wijkraad Ranplaankwartier ziet
wart i er-l'J est ergracht Iijn 7 .(Eaarlen Station-Overveen-Ramplaank

om h et kwartier rilden en
Station)
Houtplein-Damstraat-Haarlem
ienst van lijn 7 geconlijn 6 in haar wilk vervallen' Een halfuurd
ltn 6 langs zijn oude trac6
bineerd met een kwartier'dienst van
Waarom ?
tiJkt de wijkraad nutteloos en riskant zijn sterk op 0verveenDe inwoners van het RamPla ankwartier
r, winke Is , 'iarine - Ho s pitaal
Centrun gericht'rmet zljn Po stkantoo
een snelle en regeluraLige
en lutercitY-NS-station' Ma ar ook
achten zij wensel'jk' 3usliin
verbinding met l{aarlems bin nenstad
freehoeften voorzien' ien hogere
hoofdb
beide
deze
gaat
in
?
naar Overveen doen
kwentie za\ het oPenbaar ve rvoer-Sebruik grote omrijfaktor
tra cë) zal door de
toenemen - Buslljn 6 (oud
Hoog e'o'
vo or het bezoek aan llaarlem
bliiven
belang
van
slechts
Heemstgde/Aerdenhout' Toch
en de overstaPverbinding ric hting

Haarlen in haar busliinenvervoer
OPenbaar
t{erkgroep
de
kiest
6 (oud tra'cë) en een half
plan voor een kwartierdiens t van liln

uur dienst voor lUn 7'

Men

noemt

dit vqriaÉ-e'

vor

rrr

tijn 7

Ëtijn

6

variant b a1s aanvaardbaar alternazo gunstise Ifin 7
tief. Hierin i s dervoor het RamPlaankwartier route rllden, t .w.
een andere
een kwartierdi enst en gaaÈ liin 6
Oude Gracht-T enPelierIlaarl enr lloord-Ilaarlera Station-Gedenpte

I'íen noemt echt er ook een

o

9
I

straat-',lJestergracht-Lorentzkade-Leldsevaart-Heemstede/Aerdenhout

Statj-on.MeIeenoïerstapmogelijkheidophetdeRuyterpleinvan
lijn 7 op lijn 6 hebben de Ramplaankwartj-er-lnwoners daardoor een
betere verbinding met net lls station Heemstede,/Aerdenhout' De
overstapplek is b.v. uitnodigender als die aan de Leidsevaart'
waar nen in variant a cp aa:8eY/ezen is ( liin B0)
Sanenvattend kan het vo13::le gezegd worden:

Variant

a

t/iCF: r,.::.-"s:reekse verbindi-ng net
ïaar-em-i{cc3 e.3.
IEGEN: lage frekwentie van direkte verbindingen net
Haarrem- Centrura en Cverveen' Centrun
Weinig uitnodigende en tragere verbinding

I
t

Vari,

ntb

t\zll

met Heemstede/Aerdenhout VOOR: hogere frekwentie van direkte verbindingen
met Haarlem-Centrum en Overveen-Centrun
Prettigere en snellere verbinding net
He

emst ede/Aerd enhout

Toename Openbaar-vervoer-gebruik Ramplaanr---:-l

kwartier-Overveen Centrun
e'O
TEGEN: Geen direkLe verbj-nding met llaarlen-Ëoog

1,

Derjjkraadvreestdat,indiendegemeenteHaarlenvoorvarianta
zal lopen'
zou kiezen, het gebruik van liin 6 schrikb'arend terug
DepraktlJkinOosterduinheeftgeleerddatllnendanrordeningekort.Mocht lun 6 in dat geval ziJn eindhalte b-v.het Theemsplein
krijgen,danhoudthetRamplaankwartierslechtseeahalfuurdienst
naar
van lijn ? et verliest een redelijke overstapmogeliikheid
Heemst edey'Aerd enhout .

ziet mede daarom niets in varlant a en vraagt zowel
degemeentellaarlenalsdewerkgroep0penbaarvervoertekiezen
Yoor variant b.Fl'I)a

De w\Jkraad

ï
t
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IEUWE VERORD ENING VOORGESTELD

DO OR

B&W

HET EINDE VAN DE WTJKRADEN ?
,rvijkraadswerk kan leuk en zinniS,werk zijn. I{et kan de betrouwcaarste en dus goedkoopste inspraakvorm ziinrdie een gemeente zich
aanneet. AIs het voorstel van B&Ïl voor een nleuwe wijkraadsverorde::ing echter wordt aanSenomen isrvolgens de wijkraad Ramplaankwartier, het w:jkwerk beslist niet meer leuk. De wijkraden,
vrijwiL li gers-organisaties, zullen daardoor verdwiJnen en daarmee
verdwijnt een goede en Soedkope inspraakvorp' zo Schrijf t de Wijkraad
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t

heeft vooral kritiek op de betuttelende toon en het
gebrek aan zef-fs de kreinste bevoegdheid: .Deze concept-verordening lijkt op een scheidsrechter, die een wedstrÍjd doodf 1uit. ie
gemeente zou er goed aan doen de conceptverordeni_ng st,erk te vereenvoudigetr, " schrijft de Vtrijkraad.
De kritiek richt zlch verder voorar op het gebrek aan lnvloed op
werzljnsvoo rzieningen in de wjJk, de tvree jaarrlJkse verkiezingen,
("zelfs ons parlement wordt maar on de vier jaar gekozenr) en het
feit dat maar een elfde deel vande opgekomen kiezers tegen een
wijkraad hoef t te z)jn om die te voorkomen. ('rBij grondwetswljzigingen
mag dat een derde deel zUn',). Ook de minimumopkomstdrempel van
l0:/" acht men overdreven hoog.(pM) a
De Wijkraad

DEN IJS VAN HULLELAAN

HEÏ LAATSTE

WOORD OVER EEN PARKEERPROBLEEM

Tenminste één op de drÍe dagen roceten enige bewoners van
ie Den;s
van Hulleraan foutparkeren of een parkeerpraats in de Hospesraan
kieaen om hun auto in de buurt van hun huis kwiJt te raken. Dit
parkeerprobleen doet zi-ch vooral rs avond.s voor.Een
oplossing

voord1tprobIeenindeD,v.IIu1Ie1aanze1fisern1et.@&

Dat zlJn de resurtaten van een wijkraads-onderzoekrin de afgelopen
naanden gehouden op verzoek van een bewoner .Deze bewoner vraagt
zich af of het parkeerprobleem op te lossen is door veiligere
parkeervoorwaarden langs de Ramplaan. Meerdere Ranplaanbewoners
parkeren nameriJk in de D.v.Eulreraan,terwiJl op de Ranpraan ruinte
overbrtJft.ze zeggeo bang te zfln voor schade door het drukke gebruik van de Rampraan en de daar niet voor seschlkte rijwegbreedte. wiJzigiogen aan de Ranplaan zijn echter mede een zaak vaa
de Ramplaanberoner§ en de weI of niet beschlkhare gemeente-f1nanciën. voor het parkeerprobleen 1n de D.v.Eu1lelaan 1likt de oplosslng voorlopig ver weg
m\ €@ÈtfttÈ
--?ÍR_
ffi
'^ bLJ<#
0 verlgeas bleek uit een enquete dat de bewoners het parkeren
in
de Denils van Hulle1aan inderdaad een probleen vlnd.en. Nlet alleen
het tekort aan parkeerplaatsen werd hierbÍJ genoendrmaar ook het
foutparkerenrzoars in de zuldelijke binnenbochtziidervornde voor
velen een ergennis,( pM)a
Nu
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Ranplaankwartier.

B{ voldoende deernane kunaen de lessen beginnen in septenber.
Yogalerares is: Ineke de Graaf, Ramplaan ?0, tetr.Z4 L, Zl

De lessea rorden gegeve' op de Ramplaan i3 ea kunnen overdag
eB §ravonds in klelne groepJes van ten hoogste 6 personen ge-

vorgd lorden- rn overreg kunnen afspraken gemaakt worden.

Nr

RAMPERTJE

f 2,50 per
regel
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KANÏONRECHTER OVER TENN ISPARK.

VOORLOPIG GEEN PAD

!

Er komt voorlopig geen pad van een aan te reggen tennispark aan
de Elswoutslaan naar de Rampraan.Dit pad zou naar mening van de
ei-genaar van de grondrwaar het tennlspark moet komenrtussen de
kosterswoning van de Nederlands Hervormde kerk en de woning Ramplaan 106 moeten komen.Deze strook grondreen gedenpte slootrj-n
oorsprong eigendom van de kerk, is in gebruik als tuln door de
woningbouwverenigi-ng ?'Groot Eaarl

enrf .

KANTONRECHTER.

Toen de kerk de strook grond aan de tennispark-eigenaar ter beschikking wilde stellenrondat de kerk verplicht i-s rroverpadtr te
verlenen aan hemrstapte de woningbouwvereniging naar de kantonrechter. ffGroot Haarlenrr bepleÍtte daarrdat de sloot in 19J6 aI
gedenpt ras en sindsdj-en als tuin door de roningbouvvereniging
in gebruik is. In die tÍjd heeft de kerk nooit aanspraak op eÍgendom gemaakt. Duurt zofn situati-e langer dan ]0 jaar dan. vervalt
het eigendom aan de gebruiker. I4en noeut dat het rrgewoonterechttf .
In dit geval lfikt de situatie aI liefst 45 jaar te duren.
SIICCES

BEIJI

ONERSCO}'ÍMïSS

I E.

De Kantonrechter bepaalde op I0 juli J.I.dat beide partljen tot
I jull 1982 de tiJd krijgen het samen over elgendomsrechten eens
te worden. Mocht er dan geen accoord z|n dan zal de Kantonrechter
hierover uitspraak doen. In e1k geval tot die tijd mag het gewraakte pad niet worden aangelegd. De wonj-ngbouwvereniging en
de bewonerscommissie Zuidelijk Tuindorprdie hiernee een groot en

gezien de inzet verdiend succes boekte,zien het uitstel vooral
de bewljzen voor hunstelling nog sterker te maken.(PM)O
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WIJKRAAD EN OMWONENDEN,

GEEN LAWAAI IN EN OM WIJKCENTRUM
AIs een viJkcentrun in de Gedachteniskapel tot lawaai en verkeersr
overlast leidtrdierit het er niet in gehuisvest te worden.Dat 1s de
2J

zoals blijkt uit een door ]{ personen ingerurde vriikraadsenquete. Deze menlng dekt,zoals bekendrvolledig het
standpunt van de rijkraad.Mocht de kapel w$kcentrun wordenrdan zurlenr er harde garanti.es tegea d1e overlast noetea konen.Di.e garanties
moeten. onaantastbaar zÍJnrindlen door een bezettingswlJzigingrof
zo de
rtJkraad van nenlng verandert.Daartoe za\ o.a. een contr.olle-connissie
u1t onronenden worden. gevorndrdie enige bevoegdbedenrbil de exproltatle zou kunnen krlfgen.Dit besloot de wilkraad in overleg net de onwonendenrtiJdens een aan dit onderwerp geriJde vergadering. overigens
heeft het nooit in de bedoeling geregen oE aktiviteiten 1n de Kaper
te organiserenrdie veel verkeer zouden. aantrekken of geluidsoverlast
meni-ng van

onwonenden,

zouden veroorzaken.
BRAIIDGEVAAR.

Tenninste 11 onwonenden ïaren ook bang voor brandgevaar, De rilkraad
acht de huidige leegstand echter veel riskanter voor het gsbour d.an
een regelnatig §ebrulk als wijkcentrun.Sonmige omronendea neend.en dat
er in de wiJk aI voldoende acconodatie yas. De door h-en aangedragen
alternatieven zÍJn 1n het verleden echter niet haalbaar gebleken,
Innlddels schiJnt de gemeente besloten te hebben de Kapel voor nlets
of hoogstens tegen nakelaarsonkosten over te nenen,De eigenaar, de
Gereformeerde geneente Overveenrschljnt hlertoe bereid te ziJu.raangezien deze oplosslng beduidend goedkoper is,dan de anders noodzakel§ke
sloop.Door de geringe investerlng zal i-n die situatle geen geforceerd
gebrulk van het gebour nodig zlinrom aan de noodzakeliJke inkomsten te
konen. ( PM) a
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OMWONENDEN SPEELTUIN

À

ISTOP

D

ISCO'

)e disco-avonden in de schuirgelegenheld,van de speeltuin
2b

?verveen aan de croesenstraat noeten gestaakt rord.en. Dat is aribans de mening van tenninste 16 onronenden. Men ergert zLch
voorar aan gelulds-overlast door de nuziek en in nindere nate
door het verkeer,naar ook aan schreeuren bij het reggaan en baldadigheld- r4 0nronenden zagerl de di-sco-avonden liever d.oorgaan.
Deze c;fers,z!n de uitslag van een wiJkraads-enquete, die door
J4 onronenden rerd ingevuld. De tegenstanders noend,en geen
reariseerbaar alternatief voor de huisvestiag vaa de aisco-l

1/,

lycEce.- 'ïaarschÍjnrsk kont de zich ververende jeugd
d.us retter-

It

op straat te staan
Dc 6ereeete ilaarren heeft namerrjk de macht
om de disco te ver_
Eaarreu
zaI
dat
waarschiinllik
=isde-ook doenrmocht een gesprek
t'zs§eu rltraad en speeltuinverenlging
niet totrvoor in hun recht
staas'de oxoneaden, aanvaardbare opl0ssingen
leiden. Dat bliikt
ait een brief die de $/iikraad van de gemeente heeft
ontvangen.(pr{)a

AR KEERÏERREIN

EN SPORTS CHOOL VLAAMSE WEG

HOE LANGZAAM

KAN HET ?

le

gemeente Haarlen zar voorropig
het i1lega1e parkeerterrein van
de heer Lam&erse (prantanova/Exercise) aan
de r/laanse weg niet ,

(laten) verwiideren. Evenminrdurft,
B&w het ardaar gevestigde fit_
heids-centrum te sluiten- Men is bang voor
de financiör_e gevorgen,
zo konden we in Haarlens Dagblad d.d.vrijd ag
LZ julj_ igg] 1ezen. Op
maandag 2o juri stuurde de gemeente
Lannerse echter
ia werd geëist dat opbraak van het terrein binnen een brief waar_
14 dagen dlende
te geschiedenrdanwel na 14 dagen technisch mogeriJk
moest,worden
gemaakt,zodat de geneente het op ziin
kosten kon doen.
o,geacht deze brief noet gevreesd worden dat
het correge in dit
gevar inderdaad overweegt recht voor geld
te laten wijken.
PROTEST.

lfkraad stuunde op 18 juri een scherp protest naar B&1f,.
'rBinnenkort stoort nienand ztch neer aan de geneente lraarlen en gaat
onge_
vraagd zfin gangrrrschreef nen. rfrndieu uw college
niet op korte
terniJn tot maatregelen tegen parkeerterreln ea
fitnescentre bes1uit, zal- de w[jkraad zich op stappen tegen de geneente berad.en.,,
De

Bij de l{iikraad kvanen opnieuw neerdere verontwaardigde
reakti_es
binaen. 0p dinsdag 28 juli uocht Lannerse tegenover
de anbteriike
connissi-e bezwaarschriften de aanwezigheid van
een conditiecentrun
in zffn gebour aan de Vlaanse weg verdedigen.
BTAUIVE IIIMPEL.

ZtJn raadsman ontkende

nietrdat de sportfunktie in striid is met het
geldende bestemningsplanrd.at alleen een
aanlal agrarische funkties
toestaat. HÍj noemde de afwijklng echter een voortzetting
van de af_
wlikingraie jachtwerf 'td.e Blauwe wlmpel, vormde, in
dat gebouw.
volgens hem magrbij een funktie-wijzigingrde strijdigheid
met het be_
stemningsplan niet groter worden maar we. gelijk blijven.
''ilkraadsvoorzitter Marselje
betoogde vervolgens datrna de sluiting
r3= 12 tslauwe Winpelttrhet gebouw tir,,ee maal
als tuincentrum is
,l I
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bruikt en uel :::: " la:-:e" en 'rPlantanovarr."Een tuiacentrum i-s in
mindere :1a: ? s --: -. r -: :et het bestemmingsplan dan een jachtwerf of
een s!,c::s::-:: -"' :=::-cis hur I'de wijziSj-ng van tuincentrum naar sport'
sc:-lc- :=: =.=:,:e tus een vergroting van de strijdigheid met het bes--:::-:.gs;^a:'', :racht i.larsel je naar voren, "El i-s geen sprake 8er??:--;a: e::. cirekte wijziging van jachtwerf naar sportschool.'r
l';::-;ens í;as I'de Blauvre ïiimpel'r waarschiinlljk aI illegaal gevesi-.r. -en beroep op de aanwezigheid van.de werf in het verl-eden,
;e:liest daardoor nog meer kracht.
3p het moment dat deze wijkkrant werd samengesteld was de uitspraak van de commissie nog niet bekend"(PM)O
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NIET MEER ZO GOED TER BEEN BENT

U

I.E DAGTOCHTEN

De Reiscommj-ssie 0,8,I.8.. heeft kontakt Sezocht met de
ttBurenhulp Ranplaankwartiertr over het deelaemeÀ van mensen uit

onze wijk aan aantrekkeliJke dagtochten.
De eerstkomende dagtocht za1 weer plaatsvinden in septenber.
Er wordt onderweg gestopt voor kof'fie net gebak en er wordt
ook een uitgebreide lunch genuttigd.
De kostenr ziin slechts f 30;-- P€r persoon (a11-in),
Mochten er mensen neewillenrdie niet meer zO goed ter been z\lnt
dan ls dat Seen bezwaarrdaar er dlverse dames lneegaan voor hulp
en begeleldlng. LiJkt het ÏI gezellig een kennis mee te nemenrdan
is dat ook mogeliik. Heeft U interesse in deze dagtochten of
wenst U meer informatlerdan kunt U bellen met:O
Jetta Mantel,

tel.
ONTWERP BESTL,

2420?6.

MINGSPLAN RAM PLA ANKWARTIER N.O.

lntichtingen2t 6616

Het ontwerp bestemmingspton biedt de mogeti;kheid het hooÍdgebouw von bejdordentrum DeBtin-

kert fors in oppervlok te vergroten.Het bevestigt verder de uitkomst von de inmiddets ofgeslo.fen discussie over nieuwbouw qon de Pieter Wontetqon,/Lqmbrecht von Dqteloon.Votgens het

ontwerp kunnen er nög twee nieuwe huizen komen ' Eén tussen een voormolige botlenschuur
oon het Houtmonpod en een oude otelier-wontng oon de Pieter Wontetoon en éón odn de Brou-

*ersvoort

.

De bollenschuur

verondert in otetiervoninqen met een porkeerstrook ervoor- O

RAMPERTJE 2,50 per regel
3evraagd hulp voor bejaarde dane tegen vergoeding op de
naandag,ornsoag en wOensdag, Uren nader Overeen te kOmen.
Telefoon :ussen 19.oo-2O.oo uur. 244360.

N OKTOBER , lN

E.nRupLAAN ( NOORDELTJK DEEL ) oNVEIUG
VOLGENDE WIJKKRANT..AFSLUITING HOSPESLAAN TER DISCUSSIE
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Miin getd via de bankgiro bii
de NutssÉaarbank We st Nederland
Het grootste voordeel van mijn.bankgiro bij de Nutsspaarbank
West Nederland? Zekennen me daar. lk kom er niet alleen
voor al mijn geldzaken maar ook voor reizen, sparen,
mijn veriekeringen en de hypotheek op ons huis.
Eigenlijk voor al die dingen, waar je thuis geen
p kunt vinden. En dat ik alles wat maar
I ontvangen en betalen te maken heeft
via mijn bankgiro laat lopen is mooi
meegenomen

nedcdond

eenbankwat
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