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wijkkront stotuur

A=K,m|èINEN
* alle verzekeringen
* hypotheken
* Íinanciëringen

* persoonlUke leningen
* continu kredieten
* spaarcertificaten
* reis arrangementen
'Vrij-uit'
ABR IVENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEIV
023-24 43 41

De wijkkront ptootst otteen wijkgebonden ortikelen
en medetingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden.
De 2esecretoris von de wijkrood is redokteur en

verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentieverkoop en produktie von de wijkkront
De outeur von een qrtiket of mededeting btijft verontwoordetijk voor de inhoud ervon.
Het dogetijks bestuur is verontwoordelijk voor de
uitgove von de wijkkront .
Overigens is de voorzitter von de wi1krood verontwoordetrjk voor o{[e ondere publicrtelt en p

n

tU

schoonheidssalon

Astrid Sloot
depositaire van'Lady Esther'
ook voor zonnekuren
behandeling volgens afspraak

srrvAs e*n I tid ANBos

CROESENSTRAAT 11

I Z^ESEA

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers e.d.
Geenvoorijkosten Oi[m*
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btaag vrijblijvend offerte

f«anscíl@zzr.
NoorderTuindorolaan 26
2015HK Haarlem
TeleÍoon 023-

246208
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2015HLHaarlem
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dichtbij de mensen kunnen alleen goed
binnen kleinschalige ulijken gedaan ulordenrr.....
rrUJrjkraden geven

kleine Ieefgemeenschappen

stem

en de bevolking gelegenheid een aantal uritte
vlekken op te vullen in het bestuur van de
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Burgemeester Reehorst schreef het bovenstaande
ter gelegenheid uan de oprichting van de trlijkraad
Ramplaankrrlartier in het voorjaar van 1980. In
het voorjaar van t98I onderstreepten de inuloners
van het Ramplaankulartier de hoge verurachtingen
van Reehorstrdoor met een hoge opkomst de ur[k-

raad te verkiezen voor vLer jaar.

UJij

zljn halver-

uege die vier jaar.
l/at gebeurde er rrrel en niet sindsdien in onze
urijk, door de invloed van de rrrijkraad ?
Daarouer gaat dit artikel.
lJERKl'I JZï..

heeft in de afgeIopen drie jaar geprobeerd het belang van beuoners te dienen en geprobeerd hun u,ensen gerealiseerd te krijgen. Bij gelijkrrregenderblijveÀd
tegenstrijdige meningen in de uljk heeft de u,ljkraad volstaan met het zoveel mogelijk informeren
van de betrokkenen en het doorgeven van hun
meningen aan gemeenterprovincie enzovoorts. ïn
enkele gevallen bleek het rrrijkbelang groter dan
de u,ens van enkelen. De trrijkraad heeft in zo een
geval voor het ulijkbelang gekozeno Íïaar gelukkig
bleken de meningen in de u,rjk meestal auiOeti;t<
ltjn te vertonen en kon de ulijkraad aan de s1àg,
vaak met succes.
0m de zaak zo goed mogelijk te dienen kuam er
een goede taakverdeling in de ruijkraad, ulerd
zoveel als mogelijk kennis verzameld en uerden
kontakten gelegd met politicirambtenaren en
deskundiBBrlo 0p de schijnbaar juiste momenten
urerd getracht publiciteit te trekken of beuroners te mobiliseren voor een aktie.
lJat uas daarvan het resultaat ?
De lXijkraad Ramplaankuartier
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Het meest aansprekende uijkraadsonderuerp is
zeker de mogelijke nieuulbouur rond onze uijk.
Vergaderingen hierover uerden door gemiàUetO
9B beuloners bezochto Tientallen brieven en bezulaarschriften bereikten ofiso 0ns ruim onderbouude bezuraar en onze regelmatige aktie u,erpen
intussen vruchten àf. De voorstanders van de
bouulokatie ztjn ver in eigen verdediging teruggedrongen. Binnenkort bepaalt de gemèenteraad
een standpunt. Nauuelijks tuee jaar geleden Ieek
er een raadsbrede voorkeur voor een nieuulbouutIokatie Tuinbout',gebied. Daar lijktrvooral door
de ulijkraadsaktie, niet veel meer van ouEf,e
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DE EERSTE DRIE JAAR WIJKRAAD
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UITRIT TENNÏ5PARK.

santste ulijkraads*aktier Het uas in
e1k geval een succesvolle aktie.
Langzaam herstelt het gebied zich,
alhoeuel de agrarische funktie no[
niet terug is.
De urijkraad vindt succes 6ij het
verzet tegen lIlegaat gebruik van
het Tuinboutrtgeied van groot belang
voor de aktie tegen uoningboutrt ter
plekke. AIleen aIs het agrarlsch
gebruik en een betrekkelijke openheid van het gebied gehandhaafd
blijven rzaL het gebied op langere
termijn te beschermen Zrjn.

0ok het verzet tegen een rnogelijke
uitrit van een tennispark aàn de
Ramplaan sprak aan. AZr6? speelde
Europacup-finale op TVrmaar
de trrijkraad kreeg die avond Loch
110 beuoners mee naar het raadhuis van BloemendaaI.
Tot nu toe heeft de uijkraad hierbij nog niet gescoord. Het berrloners
comitÉ Zuider Tuindorp had rrrel beperkt succes met het verdedigen
van de achtertuinenruaar de uitrit
doorheen zou gaan.
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In een uijkraads enquete in 1gg0
spraken honderden inuloners zich
uit voor een utjkgeboutrt. Vergaderingen hierover trokken veel
aandacht. Ook de aanrrlijzing van de
voormaliqe kapel aan de Croesaflstraat aIs mogelijk rrlrjkqebouur ging
niet ongemerkt vàorUij. Dit keer
uras er tegenurerking van beuroners.
Omulonenden h,aren bang voor larrlaaierige aktiviteiten. 0mdat ook de
trtijkraad vond dat zulke aktiviteiten

Dat er beuoners zijnrdie de uijkkranten compleet beuraren en bundelen is een kompliment aan de sàmEDsteIlers. VooraI de historische
omslagf oto I s ulorden geuraardeerd.De
trrijkgebonden lnformatie btijkt goed

gelezen te urordenrgezien de reakties.
Verloren goederen zoals huilende
poppen en beauty-cases konden urorden opgespoord. De uijkverpleegkun--

nlet in dat gebourrl pastenr ging de
trrijkraad akkoordrmits er duurzame
garanties zouden komen tegen 1aulaaierige zakenr
Intussen ls het 1gB3 en is het
gebouu nog niet open. ldaarschijnlijk
begint de verbourring dit jaar.
BRADERÏ E, SCHAAÏSEN, VOEïBAL.

0ok het Ramplaankuartier houdt van
een feestje. Tulee braderieËn, twee
voetbaluedstrijqen tussen beuloners en
rrrinkeliers en ÉÉn schaatsfestijn op
de Broutrrerskolk trokken veel bezoekers. HeIaas trokken de braderieEn
ook veel regendruppels.
Bij deze aktiviteiten hielpen ook
vele niet-urijk-raàdsIeden.
PLANïANOVA/EXERCISE EN HET ASFALT.
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o

de braderieën trokken helaos ook
veel regendruppels. . . .
.

Haarlems Dagblad vond het verzet
tegen een iIlegaaI parkeerterrein
en een iLIigale sportschool aan de
Vlaamse uJeq verreureg de interes-
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Aannemers van restauratie- onderhouds
en nieuwbouwwerken

Àfhangen van ramen en deuren

ZAAL IIOVERVEEN'I.

Croesenstr.Sl (in het gebouu \ran

de

speeltuin )
I rvoÍIre doorstroming naar de kleutersehoolris er na de zomervakantie uleer
plaats op onze peuterspeelzaal aan de
Croesenstraat.

Betonwerk

U kunt urrr kind nu a1 aanmelden voor

Constructiewerk
Dakreparatj-es

Estik vloeren leggen
Formi-ca bladen en kasten
Garages bouwen
Houtdraaiwerk
Isolerende beglazj-ng

Jaarlijks goten schoonmaken
Keukens leveren en plaatsen

Lambriseringen maken
Metselwerk
Nieuwe sloten inzetten

het nieuue PeuterspeelJaar.
Voor inlichtingen en een informatLeboekJe kunt u terecht bij de peuterspeelzaal van maandagochtend t/n
vrijdagochtend tussen 8.45 en 11.30
uur bij Juffie t4leke of juffie
Annette.

Mleke Prsnk

Annette Heerschep

Koppestokstrr

51

Tel. 2452?5
CordelI HuIlstr.I2
Tel. 338998

of Peuterspeelzaal Croesenstr.5l
Te1.

246333

Open haarden

Parketvloeren
Q ook moeilijk werk
vern j.euwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uitbikken van voegwerk
Voegen van gevels
Irlandbe timme rin ge n/wandi so I at i e

Riolering

X met kerstmis werken we niet

fJzeren konstrukties
Zolders isoleren

FABLO

kom tennissen
in de Fabtohal
specioal voor inwoners
ven het Ramploonkwortrer zrln nog uren
besch ikbaàr,vooíal
op dinsdog

LID

A.Thooten

jr B.V

Marcelisvaartpad
Hendrik Roozenlaan 25

20l5JM
Tel. 023

Haarlem
24 Í3 16

-

Westergracht 95 rd.
20t3 ZN Haarlem

Tel. 023 - 31 7644

Haarlem
24 42 10
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BURENHULP EN OPPASCENTRALE.
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Alhoeuel de uijkraad slechts belangrijke zaken uiI bevorderen en niet
zeLf beginnenrvinden sommige aktiviteiten ( f ormeel ) onder de urijkraadsvleugels plaats. De Burenhulp
is eigenlijk een zelfstandige organisatierdie a1 eerder bestondrdan
de uijkraad. De Burenhulp heeft echter een vaste plaats in de lrJijkraad
Ramp 1 aa nkuarti er.
De oppascentrale is urel een urijkraadsini tiati ef.
Beide initiatieven voorzien in een
behoefte.
BOUIIJEN
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ffiFw
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de situatie tijkt ten groene
te keren.....

BOMEN EN BO55EN.
I

!

uiillekeuriq kappen van bomen
door de gemeente en een gebrek aan
inspraak bij eroeo-ontulerpen viel
bij beuoners en tuijkraad 1n verkeerde
aarde. Na Iangdurig verzet IUkt de
situatie nu ten qoede te keren.
Door vrijuill igerstuerk in het Duinvlietsbos ulerd de omgeving nog
mooier dan die aI Lrdso Dit uerk
Een

gaat nog steeds verder.

VERKEER.

Het door beuloners en rrlijkraad geuenste ÉËnrichtingsverÈeer in de
Jude Ívlijterlaan is er door geldgebrek nooit gekomenr Een afsluiting
van de Hospeslaan bij de Korte
Zijluieq Iijkt echter definitief voorkomen r mede door rrlijkraadsbemoeienis.

EN

VERBOUIIJEN.

ttJeinig boutoplannen zijn urerkelijk ofi-

streden in de uijkraad. Het dierenasiel mocht uiteindelijk slechts uitbreiden als er qeluiddichte schuttingen rond de buitenrennen kulamen.
Bloembollenfirma Thoolen kon zrjn
nieuue schuur slechts uitbreiden als
de hele schuur en de bijbehorende
parkeerplaatsen ulerden Itverpakttr in
beplantingen. De verbouu van de
Thoo Ienschuur t.b.Vrrrintertennis
kon slechts goedkeurinq vinden a1s
het hoofdgebruik agrarisch bleef en
de beuloners van de rr,rjk voorintekening kregenrals ze rrlilden tennissen.
EN VERDER.

De rrlijkraad protesteerde tegen de

sluiting van het fiarinehospitaal en
tegen een a1 te Iuidruchtige disco
in de speeltuin.
Een jeugdurerkgroep organiseerde korte tijd een succesvelle soc^iëteit.
Samen met enkele enthousif,te beuoners urerd de aantasting van het
mooiste str-rk Houtmanpaó (door herprofilering) voorkomen.
Enzovoorts, enzovoorts.

DE

TTJIJKRAAD

ZELF.

In de afgelopen drie jaar verlieten
vijf mensen de rrlijkraad en traden
evenzoveel nieuure Ieden toe. De
uijkraad telt dus nog steeds t5 leden
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DE EERSTE DRIE JAAR WIJKRAAD vervolg

vele anderen aktief
voor de ulijkraad of een ulijkraadstrrerkgroep. Drie van de vijf trtijkraadverlaters zrjn zo nog steeds
voox de rrlijkraad aktief.
Uoor de dageliiks bestuursleden is
een roulatieschema oPEesteld. De
voorzitter kan b.ve slechts ten
hoogste vier jaar aaneengesloten aIs
zodanig zitting hebbeno
Alleen voor de secretaresse geldt

9

Daaromheen zijn
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geen beperkingo
IIJAT N0G

I

NIET LUKTE.
--)
I

Ín een vrijullligers-organisatie

blijf t meer rrrerk Iiggen, dan er aangepakt ulordt, dus ook in de ulijkraad.
Er is nog geen aparte utijkkrant-

redaktie. Er is noq geen beJaarden
ulerkgroep. Jeugduerk is nog niet

a

goed van de grond gekomen.

U'AT VINDT U ERVANS

A1s u uul mening kruijt ultl over dr 1e

jaar uijkraad kan dat. Stuur o ns een
brief of kom naar de uijkraads V€lgadering van 18 mei (5pee1tui n
Óroesenstraat, 2a uur).
A. P. íYlarsel

t

je.

vooxzitter.

. €t is nog geen aporte,superdeluxe
wijkkrantredaktie

D

TENNISSEN
I N HET RAMPLAANKWARTI ER
TENNI

S
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Er is in de uijk een tennis- en badmintonvereniging die gebruik maakt
van de tennishal van Thoolen. Deze
vereniging (rauto) kan nog leden
plaatsen. U kunt zich in verbinding
stellen met de secretaris, de heer
Dubbe, Dlckmansstraat 4L, 243360.
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Zelft edieningstuincentrum
Ulaamseweg - Haarlem
Tel. 243283
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tbRuytenileg 22n
20144/ Haarbm
TeleÍoon:023 -247060
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Aangeboden door de heer Brvàh Kessel
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eerste paal op 28 februari
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Mijn geld via de banlqgiro bij
de Nutsspaarbank West wedertand
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 onb 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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