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ROLLANDSLAAN / ABRAHAI"I MENSSTRAAT MEI 1963

Dit vervallen huisje - eigendom van en bewoond
door mejuffrouw Thoolen - stond op de plaats
waar nu de de Abraham Mensstraat op de Rollands-
laan uitkomt.De fotograaf keek richting Ramp-
laan.Nog meer foto's van de heer van Mierlo
vindt u op bladzij I l.
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}íiin geldvia de banlqgirobii
de Nutsspaarbank West Nederland

Het grootste voordeelvan 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 drngen, waar je thuis geen
antwoord op kunt vinden En dat ik alles wat maar

met geld ontvangen en betalen te maken heeft
via mrln bankgiro laat lopen is mooi

meegenomen.
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IN NOVIMBER tsUS .JtR IUISTERGRACHT

Lijn B zal aIs ha,fuurdienst het Ramplaankrrlartier
via de ltiesterqracht met de Tempelierstraat, het
centrum en het s-'ation verbinden. Ïn november
I9B3 zal- de
zal lijn 4 ee
Beide lijnen
bU de Halte
en doorrijden
nog informer
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Pas op als u het verkeerd doet ! Driehonderd
gulden boete of tu-ree maanden hechtenis kunnen uur
deel urorden en uu hond kan openbaar geveild uorden.
Jarrrel ! (Pll)

LJIJKUERPLEEGKUNDiG SPREEKUUR MET VAKANTIE.

Annie Vroonhof, de uijkverpleegster, zal. in juli
en augustus geen spreekuur houden in de speeltuin
0verveen.
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AMBACHTELIJKE
SLAGER
H.}AN HAMBURG
Yoor Ylees en fiine vleeswaren,
franse kazen en wijnen 

I

Ramplaan 36 tel.,24 067ai

RAMPLAAN 4E

luxaflex ialouette
rolgordiinen
horren

uw speciaalzaak !
TELEFOOT{ 2121E2
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. ondertnud of varnieuwing ven uw
pannendok

. klein mderhoud
- dak- en vtrerisolotie
. inbroakpreventie
AL-LES TE6EN REDELIJKE PRIJZEN
B-EL VW VRIJBLIJVENDE PRIJr0PGAW 023 - Ztlz r,t
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9,0. oon der {i,,J.,, S I,,
Aannemers van resia-'a: : : - ::-- :,::

en r e-.'::-À^i-.i-

Àfhangen van rarlen en deuren
Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparaties
Estik vloeren leggen
Formica bladen en kasten
Garages bouwen

Houtdraai-werk
ïsolerende beglazing
Jaarlijks goten schoonmaken

Keukens leveren en plaatsen
Lambriseringen maken

Metselwerk
Nieuwe sloten inzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook moeilijk werk
Riolering vernieuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uitbikken van voegwerk
Íoegen van gevels
lrlandbe timme ringen/wandis olatie
X met kerstmis werken we niet
IJzeren konstrukties
Zolders isoleren

Hendrik Roozenlaan 25
2015 JM Haarlem
Tel. 023 - 24 í3 16

!',es:e'gra:": !5 rd.

:::rZ\, -aerem
Te L2': - 3't r'644

PEUT[ï tr T 

" 
- I.: iL IIOV ERVEENII.

Croesers:;.5i (in het gebouu \ran de
speeltuin )

ïrvornr :a::s-,rcming naar de kleuter-
sehool r:s ?: na de zornervakantie uJeer
plaats ?i :^ze peuterspeelzaal aan de
Croesens-e:43--o
U kunL uE <:.: nu aI aanmelden vool
het nieuue l:uterspeelJaaro
Voor j.n.:3-;;rgpD en een informatie-
boekje <Ljr':: terecht bij de peuter-
speelzaa- .,a:r raandagochtend l/'c'
vrijdagc:-:3:: tussen 8.45 en iI.30
uur bij j-":e '''leke of juffie
Annette.

of Peute:s:s=i:aa1

Koppestok str. 5 l
TeI. 245273
CordeII HuIIstr.I2
Tel.338998
Croesenstr. 51
TeI.246333

I
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kom tennissen
ln Ce Fablohal
speciool voor inwoners
von het Ramplaon-
kwcrtrer zijn nog uren
besch rkbaór,vooÍol
op d r nsdog

A Thoolen jr B.V
M crce I isvoortpad
Hao r lem
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qanvrooo om
te verbo"uwen ?

trlk vraag de verbouwing van de oost-
gevel rrlel aan, maar ik ben het eig en-
lijk niet van planrr, zeí een inuoner
van de Noorder Tuindorpslaan tijdens
de uijkraadsvergadering van 18 mei.
Zrjn buren dachten daar anders ove!e
Men u,ees er op dat de aanvrager het
eerder tot geuloonte had zànder 83Í-t-
vraag te verbouulenrdan met aanvraag
niet te verbouuen.
0p de aanvraag stond van verschil-
lende buren dat ze akkoord uaren
met het aangevraagde. Dit bleek
slechts op de rrlestgevel van toe-
passing. Tegen de verbouuring van
de oostgevel en de onjuiste E,€er-
gave van de zuidgevel bleken grote
bezuraren te bestaan.
De aanvrager zegde uiteindelijk toe
de omstreden delen van zrjn plan bij
de gemeente terug te zu1len trekken.
ïnmiddels is hU hierop teruggekoÍnen.
Tijdens de behandeling besloot de
rrlijkraad bezulaar aan te tekenen tegen
de ongeuijzigde bouulaanvraagrvooral
vanu,ege de inbreuk op de privacy van
enkele omulonenden.

Een
niet

HISTORIE MARCELISVAA
De tïarcelisvaart dankt zijn huidige
naam aan de heer van [vlarcelisrdie
een van de eigenaren van het land-
goed Elsurout is geureest. Urijrrrel
het hele gedeelte van het Tuinbourrr-
gebied ten zuiden van de Vlaamse-
ueg behoorde vroeger tot het land-
goed.
0orspronkelijk heette de fvlarcelis-
vaart Molijns zandvaarto wlolijn rr,as
voor [4arcelis een eigenaar van het
landgoed en heeft de vaart ge-
bruikt om bouumaterialen aan te
voeren voor een landhuis op het
landgoed Elstrlout. De vaart uerd
indertijd ook gebruikt om zand af
te voeren naar de stad Haarlem ten
behoeve van huizenbouu. Toen het
duinzand rond de Zandvaart van
l'',o1ijn u,as afgegraven en men steeds
noordelijker moest gaan om zand te
halenrulerd de Zanderijvaart gegraven.
Vanuit de Zanderijvaart u,as de kort-
ste route om het zand af te voexen
v ia de Brouulersvaart.
f,:olijns zandvaart uerd toen niet meer
voor het vervoer van zand qebruikt.
(lm;

Ge
sc

luiddichte
huftÍng fond asiel

MAR CELI SVAARTPAD ZOEK . . .

:nige tijd geleden is door de rrlijkraad
een brief aan B&ttJ gezonden die aan-
cacht vroeg voor de dreigende vBr-
crr;ijning van het Ívlarcelisvaartpad.Dit
oad vormt voor een deel de zuidgrens
van onze urijk. In de brief ulordt ge-
c rotesteerd tegen het gedeeltelijk
afsluiten van het padrde onbegaan-
oaarheld als gevolg van het gebruik
cocr zuare landbouumachines en het
gebrek aan onderhoud. Tevens ulordt
ce Gemeente Eevraagd stappen te
cndernemen die ertoe zulIen Ieiden
:at het pad u,eer in zijn oorsproÍt-
kelijkerbegaanbare staat'hersteld
,arordt. Het vormt de enige offi-
crË1e ontsluiting voor de beuloners
en u,as tot voor kort geliefd bij
uandelaars.
* et ltlarcelisvaartpad is geen eigen-
coÍ'r van de Gemeente maar ue1 open-
Dare uJeeo Het komt als zodanig voor
op het ge1 dende bestemmingsplan en
cD het ontuerp bestemmingsplan. De
firma Thoolen heeft het plan een
van de ytjf lantaarnpalen langs het
pad te ( Iaten) veruijderen. I; het
verleden zrjn aI de lantaarnpalen
verduenen die }angs het pad staan
voorzover het nu eigendom is van
ïhoolen. Dit deel van het Marcelis-
vaartpad, het meest oostelijke, is
fhans geheel van de aardbodem
verdureneno (lm;

:
Gelijk met de huidige verbouuling van
het dierenasiel aan het Houtmanpad,
zaL aan de urestzijde een geluid-
dichte schutting van tenminste trrlee
meter hoog uorden opgetrokken. De
open schutting aan de zuid-oostzijde
zaL ook volledig geluiddicht rrlorden
gemaakt.Deze' toezegging deed de
eigenaar \ran het asiel in de gemeen-
teraadscommissie Ruimtelijke 0rdening,
lrJrjkraadsvoorzitter ltrlarse]je had kort
daarvoor de noodzaak van die aanpas-
singen verdedigd. en geuezen op de
overlast voor de beuoners van de
Blinkert en de omliggende bejaarden-
uloningen. Alhoerrlel de uijkraad nog
een aantal kleine aanpassingen had
aanbevolenrdie niet uerden toegezegd,
trok l4arsel je de rrlijkraadsbezularen
vervolgens in. Deze kleine aanpas-
singen zouden volgens het geulestelijk,
millieubureau namelijk van onderge-
schikte tuaarde ztjn. Het bureau
noemde het rrlel verstandig aIs het
asiel I s nachts slechts de venti-
latie-openingen aan de noordzijde
gebruikte. ( pm)
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'Past het in
de omgeving'

Schoonheidscommissie

Het oorde el van deze commissie is geen

salomonsoordeel, het is maar een ad-
vies. Dit gaat naax het college van
burgemeester en wethouders, die uit-
eindelijk beslist of het plan zo uitge-
voerd kan worden of niet.

Het komt uiteraard wel eens voor dat
de commissie een negatief adr.ies aan
het college geeft. Diegenen die een plan
hebben ingediend reageren dan soms
boos. Ze begrijpen de beslissing veelal
niet, want naar hun idee past het wel
in de omgeving.

De criteria die de commissie hanteert
zijn nauwelijks in regels te vangen. Veel
bouwkundige zaken zijn al geregeld in
een bestemmingsplan. Daarin staat wat
gebouwd en hoe groot het mag worden,
De Schoonheidscommissie is sowieso al
aan die regels gebonden.

"Wij stellen ons op het standpunt dat
als iemand met een goed plan komt en
het past niet helemaal, dat we het plan
toch een kans willen geven", zegt de

nieuwe secretaris van de commissie
Piet Roos, Dit standpunt moet zeker
gezien worden in het licht van "een be-
stemmingsplan is vaak al wij oud. Het
geeft niet de bouwvisie weer van de
jaren tachtig".

itoos is ambtenaar bij de gemeente
Haarle m en twintig uur van zijn werk-
week besteed hij aan het secretariaat
van de commissie. Hij is het enige lid
dat geen stemrecht heeft, maar uiter-
aard wel advies kan geven. De secretaris
blijft vaak jaren aan, dit in tegenstelling
tot de andere leden, die een termijn uit.
zitten. Daardoor kent de secretaris de
commissie door en door. Hij weet wat
het beleid is dat voorgaande jaren is ge-

voerd.

Zes tot acht

'Je bent op de hcca-,e van wat er al ge-

beurd is en \\'at :oe;esl3-an is", zegt
Roos er zelf over. \'cLsens Roos is een

duidelijk verschrl ie zien in de bouw-
plannen die door een :.rchitect gemaakt
zijn of door een rour' kundig tekenaar.
Volgens de secreraru rs de kans dat
bouwkundige te ien.rars iets ontwerpen
dat bij de commi-ssre op bezwaren stuit
groter. In cijfers uitreC.rukt stelt secre-

taris Roos, dat als eer architect een

plan maakt, de cor,nusie het cijfer zes

tot acht geeft. volCrende dus.

Om nu teleurstellrr; te voorkomen,
raadt Roos de burcers aan om vooqdat
zij het plan defiairief indienen eerst
eens langs het secreianaat te lopen,

"Ze kunnen dan al adries vragen. Advies
of iets zo wel kan en of ze een bouw-
kundig tekenaar of een architect in de
hand moeten nemen ', aldus Roos.

De meest ideale *'eg om een plan in te
dienen zou dan zijn Bij de afdeling
Stadsontwikkelin g va:r Openbare
IrVerkgn (gebou*' Korngstein aan de

Zuider Buitenspaarne I r:agen of iets
kan of mag. Past het Cus in het bestem-
mingsplan. Een advies rragen aan de

Schoonheidsco mmis s i e

Verder de drerut Bouw en

Woningtoezicht ( lin:-sstraat 4 5 ) het
plan laten toetsen *'a: betreft de tech-
nische kant. Met deze drie adviezen op
zak kan dan ge*'erkt karr worden aan

een definitief plan.

"De karu dat er dan nog een negatief
advies over het plan x'ordt uitgebracht
is veel geringer", is cie mening van
Roos.

Of het nu gaat om het neeÍz etten van een erfafscheidinq. het (r'er) bou-
wenvaneenwoning, het ophangenvan buitenrecla.me. tret plaatsen van

een brug of een andersoortig bouwsel, er is altijd één commissie die de

plannen bekijkt: de Schoonheidscommissie. Drie architecren. het hoofd
van Monumentenzorg van Openbare Werken, de stadsar c h i r e c t, één leken-
lid en een secretaris zijn de leden van deze commissie. Ze bekijken alle

ingediende bouwplannen en "toetsen ze aan de eisen va-n de u'elstand".
Met andere woorden; kijken of het past in de omgeving.

gevreesde iepziekte

OPSLAG HOUT

GEVAARLUK

Nu het stookseizoen voor de open-
haarden-bezitters weer
nadert, zijn velen al bezig om de
brandhoutvoorraad weer op peil
te brengen. Het zomaar opslaan
van hout, in het bijzonder van
iepehout, kan echter gevaarlijk
zijn. Opslag van hout kan de ver-
spreiding van de gevreesde iep-
ziekte bevorderen.

Iepziekte wordt veroorzaakt door een
schimmel die de vaten, waardoor de
boom het water dat hij met zijn wortels
uit de grond opneemt en naar de bla-
deren transporteert, verstopt. Er kan
dus geen water meer bij de bladeren,
eerst van één tak, later van de hele boom
en de boom sterft af.

Die schimmel wordt overgebracht door
een kevertje, de iepespintkever, dat
haar jongen grootbrengt vlak onder de

schors van zieke iepen. Dejonge kever-
tjes zitten dus, als ze uitvliegen, vol met
Ce schimmel. Als ze dan aan een ge-

zonde boom gaan weten, infekteren ze

die boom.

Ontschorsen

Al die iepen die doodgaan door de iep-
ziekte, wordengekapten vaak als open-
haardhout verkocht, Dat mag alleen als

het hout geschild is, dus als de bast is
verwijderd. De broedgelegenheid van

de kever is dan verwijderd. 
_

Angst bestaat er ook voor gezonde

iepen die gekapt worden. Na het kap-
pen is de boom immers dood en in een

stapel dood iepehout kan een iepespint-
kever eveneens eieren leggen, l'Vettelijk
is het verboden om geveld iepehout in
voorraad te hebben of te vervoeren,
tenzij het ontschorst is of een door-
snede heeft van minder dan vier centi-
meter. Nu is het bekend dat er hande-

laren zijn in openhaardhout, die het
niet zo nauw nemen en iepehout met
bast verkopen. Dat alles onder het
motto: "De klant weet immers toch
niet wat hij koopt!"
Bij het kopen van iepehout is het dus
belangrijk om te kijken of het hout wel
geschild is. De gevaarlijke kever wordt
dan niet in huis gehaald,
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AJS,MilNEN

* alle verzekeringen

* hypotheken

* Íinanciëringen

* persoonlijke leningen

* continu kredieten

*

* reis arrangementen
'Vriluit'

wijkkront stotuur

schoonheidssalon

Astrid Slootn
U depositaire van'L^dy Esther'

ook voor zonnekuren

behandeling volgens afspraak

srrvAs a*n I lid ANBos

CROESENSTRAAT 1l I z+esea

ABR IVENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEIV1

023-24 43 41

1

l1

De wijkkront ptootst olteen wijkgebonden ortikelen
en medelingen.
lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortiketen moeten opgenomen worden.
De 2esecretoris von de wijkrood is redokteur en
verontwoordetijk voor somenstetting, odvertentie-
verkoop en produklie von de wijkkront.
De outeur von een ortiket of mededeting btijft ver-
ontwoordetijk voor de inhoud ervon.
Het dogel.ijks bestuur is verontwoordetijk voor de
uitgore von de wijkkront .

Overigens is de voorzitter von de wijkrood veront-
woordetijk voor olte ondere pubticiteit en

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 oiffI*,

I«mOzlVraag vrijblilvend oÍÍerte

Noorder Tuindo rola a n 26
2015HK Haarlein
TeleÍoon O23- 246208

Noorder Tuindorolaan 54
2015HL Haarleó
TeleÍoon O23-242344

nnvf"ntha

Planten

Tuinhuisi
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