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* alle verzekeringen

* hypotheken

* Íinancieringen

* persoonluke leningen

* continu kredieten

*

* reis anangementen
'Vrij-uit'

ABR N4ENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEM
a23-24 43 41

Lood-en zinkwerken
Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Rioleringen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
g":i::aed offi*

kmVïaag vrijbliivend of Íerte

O"rt
NoorderTuindorplaan 26
2O15HK Haarlem
TeleÍoonO23-24620E

NoorderTuindorplaan 54
2Ol5HLHaarlem
TeleÍoon 023-242344
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ln februori eindelijk meer
duidelykheid over bouwen
in Tuinbouwgebied
ln februari zul len grote aantal len Ramplaankwartier-inwo-
ners op het Haarlemse stadhuis te vinden zijnl Dan zal de
gemeenteraad nl. de bezwaren tegen nieuwbouw in het Tuin-
bouwgebied aanhoren en een besluit nemen. De discussie
zal ,ich waarschijnl ijk toespitsen op het gebied ten noor-
den van de Vlaamseweq, zo is uit betrouwbare bron vernomen.
Officiële zegslieden weigeren evenwel dit te bevestigen.
rrAls de raadscommissie Stadsvernieuwing en Ruimtel ijke or-
dening de bezwaarhebbenden aan het woord Iaat over het
structuurplan en de mogelijke bouwlokaties rondom Haarlem,
dan is het misschien verstandig twee dagen een qrote zaal
te huren", zo grapte wethouder Van Schooten onlangs. Hij
sprak de hoop uit, dat de structurele bezwaren tegen de
uitbreiding van Haar'lem ( in bv. het Tuinbouwqebied) door
slechts enkele sprekers zdl len worden verdedigd. Hij kan
hier overiqens niemand toe dwingen. Een kwart van de be-
zwaren is minder structureel van aard: verdwijning e.i qen
uitzicht, waardevermindering eigen woning, enz.

lndieners van bezwaarschri ften krijgen overigens nog een
kans hun bezwaarschrÍft te wijzigen of aan te vullen aan
de hand van een huisvestingsnota, die binnenkort zal wor-
den verspreid. Begin december zul Ien de pol i tieke partijen
hun voorlopige standpunten bepalen. De partijen zul len
zich waarschijnlijk niet uitspreken over te kiezen loka-
ties, maar wel over te kiezen huisvestings-strategieën (pll)

rectificatie
ln het stukje over,'Elswoutshoek,,op de eerste bladzijde
van het vorige nummer van de wijkkrant, is bij het tik-
ken een fout geslopen. De eigenaar var'I dit bulten blijkt
zichzelf een bescheidener titeï te hebben toeoekend dàn
het stukje U had willen doen geloven, nl. ,,Heér van KIein
Elswout" in plaats van rrHeer van Elswoutrr. (gH)

wajkkront stotuurredqktie
Winnie Bortlemo
Pouto Bremmers
Bep Heijnes
Ton Rutten
Pout de Weerd

vormgev i ng :

Paul Harselje

wijkkront plootst ofleen wijkgebonden ortikelen
medelingen.

lngezonden stukken kunnen opgenomen worden.
Wijkroodsortike(en moeten opglnomen worden.
De outeur von een qrtiket of mededeting btijft ver-
ontwoordelijk voor de inhoud ervon.
Het dogetijks bestuur is verontwoordetijk voor de
uitgore vqn de wijkkront .
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0vengens
voor olle onderewoordetijk itcite enpubti
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is de voorzitter von de wijkrood veront-



L

U /cal r/art Li",b
ueLlor, ío

Ieope.nol ttlt n /l ,oo és/ z,r.'
,. ^ k, A&t uleilu^l. b/ ot.oe u
t**"t«a yoTeond. bt / u//; a{rr sll

,,Sc,int-

BAR G}

csl e

02rr-32 6280tel e foon :

Inrd

E Ioenendaai. r

ZO51 GH OVEí

EIlr
C

V.g

yctD

DRAN,(JE

IÍính
UW ECHTE BAKKER

Van Zeggelenplein 95
Tel. 35 O7 00

Nagtzaamstraat 12
Tel. 35 49 02

Engelenburg 78
Tel. 35 34 37 nu ook Romptoon 52

023- 2/.10 53
mo.- vrij 8.30-13.00 uur

14.00-17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur
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Lambrecht van Dalelaan 4
2015 ET Haarlem
023 - 24 31 65
bankgiro,84 80 95 532

onderwerp, g i :i k g e ho uur

ttrr kenmerk, -
Ons kenmerk, Pt\",/ pl1

bijlage(n),

ààÍr:, B en ttj
StaolruisoGrote []arkt
Haa rl ern

HAARLEM,21.11-'83

Geaclrt cc11ege,

De uijkraad Ran;plaankuartier uen3t hierbij zijn ernstiqe misnoecte.uit te sDrel<erl. otf er de ulijze uaarop Eurr;eÀeesier en tr;eÍhoudars-qestalte
Qeven aarl een beleid dat, mceL leiden tct het lt.lijkgebouul RamptaaítL,ar-ti er.
A1 sinds r-ie uinter van 1973/ 1 98! zi jrr beuroners van het Rampraankuàr-tier ínet u hieiover in qesilrek.[,noaÀts uuJ herhaald uitgesproken he-r;-,ir-Jrr;ilJiqhr:tcj orrtbreekf .,ns ncq steeds enige konkrete uj_Lspraak ,tTr. b,.t. r'ie rJefini b:-pve lea]- i.seriÀg.
Inrnii'rdeis is er eFjn groot aantal-neqatieve effekten van uu onírocíiqetïaaqhe j-d clr te s0rnmen !

àr De ais urijkget:ouiL.r te c.leb:uiken voerrralj.qe Gedachten.isl<apeI is eaílproDi voor vandu'.1en en ]ijdt ool< oÀ,J*r de tand ces tijds"Leeq*slarrc betekent een vÈrsn=ice achteruitgang-vuÀ J*-r.irlariteit vail
:;'l' r:::"uu.Langduriger )-ergstand cJoet àe íerhourrrriosten sterk

)cr'9

b' Een leeqstaarlrJ. hcruLen geL:ouu.r is een beo'reiging voor de omgevinq"0mu-ronr:nden hebLren uleiníq L-egrip ir3:ir voor uur traqe beleicj. Ze voe-len zich in Eeuaar en terecÉt.Een aantar ornuronenóen uoont in hot.r,-ten lruizan.AL drie nraal is brànd q"=ticht in de roo.rnlige Kapel nTallcze i-ni-,ilen is Ër ingebroken " 
-

['itt beleid \'rorvreernt ern qroep be,.rrcnel's van ons.De om,,rronenden L,e-grijpen namelijk ook nj.ei meer r.:raarom urij nog vasthouden aan c1itqebouu-' ars uijkgebr:uur.zoals u echj;er zelf heeft benadrukt is dii:oe *:nige bespre:kba::e rckatie .rJi j Àebben go"n 
-t<"u="

co De i:nncdiq;1anqe tijrl die verstrijkt tussen het beginenthousiasrneen ciÉ: rea.].r,r:rlng, demotiveert alló betrokkenen.uui riheleic " doàt de inzet van n'"nirn met enthousiasme en initi-atir,'f rjalen i:ot nabij het nulpunt.
d. ï?i::::ï1e sesadicden zijn saan zoet<en naar andere vesti

*l]'.rreJen,vaak ver buiten de urijk.
:i:,ryl,!;:"r" qebruiker.s eenmaal, elders sevestiscJ zijn ,,,f us .r-r.Liri- te beuegen zi.jn naal. rJe ,ijk i""ró-IË-teren.een sterr( neoatievó invróed op u'"-"xËroitatie.
]?:1::::1?" caebr.uir<ers van hel ,i:r.à!uuuru,die eeen ander9-Lr,!.;irrqeiiJi-íhej.ci kunnon. loeK?l ,roio"n rriervaí de dupeo['le'L irsrp r-rei:ber-r i.ujj het hierbij ;;""-.re vele vereenzaamdin cie uJji'r o r,.r-i-i r,,iJzen hierbij n,"i-nadruk op,at or-íÉr dqesLe-ld in irr: e rror-a rEen ui jkóontr,-rrn Rarnplaankuartier..irlige Gecaclrterr.Lsl<ape1 aan tje c::oesenstraatrr van spternber

g i ng sinoQ e-.
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l'1e'..;nae.'t u tocl-, ciui,dr:Ji.jk zijn dat er nu eindelijk en snel spi;l<ers
rne t 1(oppen mc u'L.srn utcrl-tlen qr:sIaqi'in.
l)ar'; r,;i jkcerrtrui-,r nroeí.: uroicien inqcricht en dat moet het op zeer korte:
terrni.jn. Ir is qe{:.,r-r ruj-mte mee]: voo:: laksheid en l.uiheid. Dat kost
rjel-cJrve::trouuen erl en'Chousiasme en vooral het t:elzi.jn van burgers;
br:rqr:rs nílmeris uie u bestuurt,Uij kunnen ons niet voorst.ellen dat
dat echt t*l bedor:IJ.ng is o

',tJi jkraad Ramplaanku,arti er

tter )

P.td.r-ran'-deri
( secretares se)

rn-Ei jsbroek

ccc Í: rel<ti es Gemeenteraad
Ornwoner-iden G edactrteni skap eI
Sport en Jeuqdzaken
l-laarl-ems Dagtrl.ad
liaarl ems lleekblad
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Hoe goot de wukrood met u
en uw betongen om ?

WIJKRAAD BESPREEKT STICHTINGSVORM

Goede afspraken zijn de basis van een
goede samenwerking! De wijkraad nam

in het verleden meerdere duidel ijke
besluiten over hoe de wijk en de wijk-
raad moesten samenwerken. Duidel ijk
maar onvol ledi g. Voorzi tter Marselje
en tweede voorzitter Vegter hebben de
besluiten uitgebreid tot een volledig
en overzi chtel i jk ontwerp-reqlement.

Nieuw in het ontwerp is het voorstel
van dë wijkraad een stichting te maken.
De wijkraad had aan de ontwerpers ge-
vraagd een ze I f s tand i ge rechtspe!'soon
te creëren, om redenen van juridische
ontvankel ijkheid en financiele aanspra-
kelijkheid. Vroeger verbood de gemeente
een zel fstandige rechtspersoonl i jkheid.
Tegenwoordig is men wel bereid een stich-
ting of vereniging als wijkraad te aan-
vaarden. ln de stichting is de wijkraad
het bestuur. Treedt de wijkraad af zon-
der opvolging, of wordt deze bv. niet
herkozen, dan heft de wijk daarmee de
stichting op. (em1

Dit ontwerp zal op woensdaq ll jonuo -
ri in de wijkraad worden behandeld.
ln de voorafgaande week zal het ter
inzage I iggen op het wijkraadssecre-
tariaat (zie bladzijde 3).
Het reglement zal moeten worden vast-
gesteld door Burgemeester en Wethouders
van Haarlem.
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s choo ein een grote container staat'

Eén keer per maand wordt er in onze
wijk door de Beatrixschool een kran-
tenactie gehouden, waarbij oP het

di ngen voor de ki nderen worden gedaan'

,o"i, de aanschaffing van stemDels,
dia's, sPortkleding, binnen- en buiten-
spelmate'riaal, kampeerui trusti ng, e'd'
Bovendien wordt er drie é vier maal

per jaar voor alle kinderen een leuke
tekenfilm vertoond.
Gooi uw kranten dus niet weg, maar be-
waar ze of breng ze zelf naar de Beatrix-
school onder het motto:

p

De eerstvolgende actie is oP

I december. Zijn de kranten
donde rdag

bTJl nl et
kunt U ze oP deze dag

n vóór of na schooltijd
opgehàald, dan
ook zelf brenge
(tot half 5).
Van de opbrengst kunnen allerlei extra

ro'ro ooSÏ:t3 Arl
de ruyterwog 22 2014 aY haarlem
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De Etswoutstoon
in vroeger dogen

Ansichten uit de cottectie
von de Íomilie Storke

De Ruyterweg 26
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ZIJLU/EG 43
HOEK PIETER KIESSTRAAT

TELEFOON 31 t+5 02

nD. oon der &ind.n & Z"
Aannemers van re8tauratle' onderhouds

en nieuwbouwwerken

Àfhangen van ranen en deuren

Betonwerk
Constructiewerk
Dakreparaties
Estik vloeren leggen

Formica bladen en kasten

Garages bouwen

Houtdraalwerk
Isolerende beglazLng
Jaarlijks goten schoonmaken

Keukens leveren en Plaatsen
Lambriseringen maken

Metselwerk
Nieuwe sloten lnzetten
Open haarden
Parketvloeren
Q ook moetlijk werk

Riolering ve rnieuwen/ontstoppen
Schoorsteenvegen
Tegelwerk
Uitbikken van voegrerk
Voegen van gevels
!{andbe t inrne ri n gen/wandi soIatie
X met kerstmis werken we niet
IJzeren konstruktids
Zotders isoleren

Llo

Hendrik Roozenlaan 25

2015 JM Haarlem

Tel. 023 - 24 13 16

Westergracht 95 rd.

20132N Haarlem

Tel. 023 - 31 76 44

kom tennissen
in de Fablohal
sDeciaal voor inwoners
von het RamPlaon-
kwartier ziin nog uren
besch ikbaar,vooraI
op dinsdag

A.Thoolen ir B.V.

M orce I i svaortPod
Haorlem

2l- /,2 10
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De nieuwe gezichten in de
wlJkrood Romptoonkwort ier
i: ie laatste anderhalf jaar zijn enkele veranderingen oDgetreden in de samenstel l ino'''an de wijkraad' Het is ér tot nu toe niet van gekomen de wijkraadsleden, die de open-gevai len plaatsen hebben ingenomen, aan u voor te stel ren. o""rom voloen hieronder vandeze leden in het kort enkeí" g.q"r"nl

PAULA BREMMERS' wijkraad. Binnen de wijkraad houdt hijRamplaan 60' tel ' 240859' zi;r, u"rig-r"t de behandeling van de bouw-Paula woont nu ruim een jaar in de wijk aanvragen, Hij brengt n""r. 
"Jnleiding vanen loopt sinds een hatr J""r mee in dà een onderzoek r"n =í;n Èàriià,ng"n ,"r-wijkraad . Ze werkt mee aln de beheers- s lag uit aan de wi-jt<raaa

werkzaamheden i n rDui nvl ietil, hetgeen
haar veel voldoening geeft. zii beschouwt roN RUTTEN.het als een gemi,s, à?[ er geen wijkoe_ Ramplaan 19, tel .243952.bouw is waar ieder uit ae riijk terechtkan. paula is lid van het relactieteam Ton woont anderhalf jaar in de wijken is sinds november opgenomen in de
HANS vAN DE BRoEKE. wijkraad. Hij is I id vai het redactie_
Gi I I is schoolmeesterlaan 28, tel. 2q6436. team van ae wijkraad. Daarnaast orIen-
Hans woont zeven jaar in het Rampraankwar_ ;:"::r::J ïj;1",i?.,"Ji'.Í!n,liinoïi]""tier en is inmiddels al weer anderhaifjaar lid van de wijkraad. op àe vraacr hoe iïï!l;rÍ:i:,:"H:';:l[i:rfli:: ;; ffi:íi-:j::: j::"::1":"':: i:::,;:,:"n:ji* terrein van de ruimterijr" oià"nins.
belangrÍjk vindt. Zi j acht het Aà"in""rr pAUL DE I^/EERD.van belang, dar de wijkraad de beschik_kilg !ri;ói ouu. 

""n wijkgebouw, waarí n 
Denijs van Hul lelaan 10, te:r.245021 .

allerlei activiteiten klnÀen worden ont_ paul woont één jaar in de wijk en isplooid. De mensen in de wijk kunnen daar- sinds een half iaar lid r"n É" wijk-door gemakkelijker met elkiar in contact raad. Hij was ií au afgelÀp"n-;"."n,komen toen hij nog in Haarlem zuid-west woon-
BEp HEIJNES e, actief in het dienstencentrum aan
Ramplaan 9, tel. 243229 e Van 0osten de Bruijnstraat. Hij is

mornentee I bet rokken b i j de redact ieBep woont van 1924 af in het Ramplaan- van de wijkkrant.
kwartier. Veel heeft zij in de loop der WtE VERDER tN DE I,/tJKRAAD ZITTEN:jaren zien verander"n, -ni"t in het minstdoor de vele huizen die er zijn bijgeko- J00P DUBBE.

T"n..Ruim een jaar i s zij Uetioftei-Ui1 Dickmansstraat 4l,tel.2\3360.
de wijkraad. Ze !s sinds kort penning- WINNIE BARTLEMA.
meester van de wijkraad, typt de wij[- lsTptaan 6l , tel .2\4269.krant en i s I i d van het reàactieream. BEp Bl JNSDORP.

LUCAS MULDER l9'ptaan 35, tel.2\2935.
Marcerisvaaitpaa r5, ter. 2u5603 i3,Ïi3,Y^ï"3'i:?:ï"i;";:"1:i,.])ur,rr.Lucas woont -met een korte onderbre- PAUL I'IARSELJE (voorzitier)
\lrg- uan zijn geboorte (Zg ja"r gele- Denijs van Hut telaan 30,tàt.24102g.den, af aan het Marcel isvaartpad. Letter- HANS DEN NIJS.
I ijk en fi guurl ijk heeft hij van een af- l9*ptaan 33, tel. 245490.
stand. af gezieo hoe de wijkiaad zich BERT VEGTER.
ontwikkelde. ln eerste initantie meende Denijs van Hullelaan 7, tel .2\6616.hij, dat het werk van de wi;traaa zicfr EMMY VERBEEK.
zou beperken tot het bebouwÉe dee I van Di ckmanss t raat 20, te I .24 173h.de wijk. Toen hij bemerkte, aai ae wijk- LEO V0ORDEI/IND.
raad zich -evenals h i jzelr'- )irgen maakte Dickmansstraat 2!, tel .2\3688. -over de ontwikkel ingen in het T;inbouwge_ (fn)bied, heeft hij contact gezocht met de

Ir



uiin geld via de banlqgiro bii
de Nutsspaarbank West Nederland

Het grootste voordeel van mijn bankgiro bi,i 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.

n]í
nededond

een lxatkwmdrctijd

VOOR EEN DESKUNDIG AAÀ]KOCP.ADVIES
EN looo/o SERVICE: f,QLLAID
BIJNA EEN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS
o REPARATIES
o ALLE MATEN BANDEN
o ONDERDELEN
O TOEBEHOREN

ook voor ollc soorten Ph i I ips gloe ilompcn,
T.L.- buizcn en elektro-moteriool

A.G. DE HAAS RAiv'IPLAAN 46 TEL. 24 OS 53@3

Gazelle

JunckerU
Vesting

. grotq sortering
vloerDroden
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