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TUINDORP VAN TVíISKPLEIN 1925

Waarschijnlijk is het Tuj-ndorp altijd aI het gezelligste
stukje Ramplaankwartj-er geweest. op deze ansicht uit 1925
ziet u de toen nog nieuwe huizen aan de Zuider Tuindorpslaan ( Iinks ) en Noorder Tuindorpslaan ( midden ).De huizen rechts staan aan het enige plein dat onze wijk rijk is'
het Van Twiskplein, u weet wel, achter de kerk aan de Ramplaan. De winkel in het midden is de toenmalige levensmiddelenhandel van Zuurbi-er. \.n 1927 'verloor' Bloemendaal dit
pm
stukje Overveen door annexatie aan Haarlem.
Foto: collectie H. WilIemse, Ooster Tuindorpslaan
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Lood - en zinl<werKen,

* alle verzekeringen
, * hypotheken
* financieringen
* persoonluke leningen
* continu kredieten
* spaarcertificaten
_ * reis arangementen

'Vriluit'

Dakbedekkingen
Dakisolaties
Gas - en waterinstallaties
Centrale verwarming
Riolenngen
Complete badkamer- en
keukenverbouwingen
Schoonmaken en
onderhoud c.v. installaties,
gashaarden, boilers,
geisers
/\..*.o,

e.d.

Geenroonlkosten
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ABR. MENSSTRAAT 4
2015 JR HAARLEIV

on-2443

41

Noorder Tuindorpla an 26
2015HK Haarlem

NoorderTuindorplaan 54

TeleÍoon

Telefoon O23-242344

023-24628

2Ol5HLHaarlem

zqterdog 2l- november: Hli komt,hii komt ! '
SI

NTERKLAAS NAAR RAMPLAANK\,/ARTIER

' ve r trek optocht,' De Bt i n ke rt,14.00u.qonkomst,

Spee ttu i n Croesenstrp

op een ver:a:ering van de wijkraad kwam laatst een interessante brief binnen uit Spanje,
en nog-"'el-':ii' uit t'ladrid! Niemand minder dan St,N.icolaas schreef, dat tij naar het Ramplaank-;''art:-er zal komen dit jaar.Hij Iiet zijn secretaris vragen of de wijkraad, samen met
de speeJ-t:in de zaak wilde regelen. víij hoefde niet lang te vergaderejr. St.Nrico1aas
krijgt een feestelijk welkom!
Op zaterdag 24 november is het zover! St. Nicolaas zal dan
een rondrit maken door de buurt, voorafgegaan door de
drumband Jan Gijzen en natuurlijk vergezeld door een heleboel zwarte Pieten. federeen weet dat St. Nicolaas erg van
gezelligheid houdt en daarom is het de bedoeling dat heel
veel kinderen ( en vaders en moeders ) met hem samen een
optocht maken. Versier je fiets, autoped of wandelwagen zo
mooi mogelijk en doe zo mee aan de optocht.

REDAKTTE

Winnre Bartlema
Bep Herlnes
Ton Rutten
vormgeving:
Paul Marselje
WIJKRÀÀD

Om ongeveer 14.00 uur vert.rekt de optocht bij het nieuwe
bejaardenhuis De Blinkert. Vandaar gaat hij door de wijk
en eindigt in àE spEErtuin aan de croesenstraat. Na afroop
van de rondrit zal St. Nicol_aas in de speeltuin nog een
half uurtje de tijd hebben om de versierde voertuigen te
bekijken. wie weet wat de zwarte pieten daar in de tussentijd nog allemaal doen.
Laten wÍj hopen dat St. Nicolaas goed weer meebrengt, dan
zien wij elkaar vast en zeker allemaal op 24 november. .r:

voorzitter
A.P.MarseL1e,24 10

D.v.HuIlelaan

28

30

secretaresse
. Horn-Eij sbroek
24 31 65
P. W. v. d

L.v.Dalelaan

4

penningmeestere sse

E.A.Heijnes,24 32 29

INLICHTINGEN

Ramplaan 9

24 42 69, tíinnie Bartlema / 24 54 90, Hans den nijs

BURENHULP

SPEELTUIM/ERENIGING OVERVEEN

kantooruren: 32 42 61
aIle uren:
Jetta Mantel,24 20 76
Winni-e Bartlema , 24 42 69

INGEZONDEN BRIEF

OPPÀSCENTRALE

Emmy

Verbeek, 24 11

$]rJKIERPLEGTNG,

Ànnie Vroonhof

Judith

31 91

g0

Raay

I^IIJKÀGENT

J.

34

BiI

, 72 27 05

SPEETTUIN IOVERVEENI

Croesensi*raat, 24 63

33

STICHTING RÀMPLAÀNKWARTÏER

voorzi t.ter
mw. E . G. Bi_

j nscor-o

, 24 29 35

RampJ-aan 35

secretare s se,/penninguee

teresse
E.À-Eeijnes, 24 32
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Rauplaan 9,bank: 84 86 96 344
MAÀTSCHAPPELIJK ADVIES- EN
INFORMÀTIE-CENTRUM ( MÀIC )
Koningstraat 14 , 31 95 14
I

/

WT.TTNAAD RAMPLAANKWARTIER

Geachte wijkraad,

Ik begrijp van de gang van zaken m.b.t. het .gewraakte tennispark'wimbredgn' eigenrijk niets meer. Naast de akties
van de wijkraad, voer ik individueel reeds erkele jaren
schrifterijk bezwaren. aan , o.a. bij de gemeente Bloemendaa1, bij het Provinciaal bestuur en laatstetijk bij de
Dienst Bouw- en Woningtoezj_cht n.a.v. een aangevraagde

bouwvergunning.
Met het oog op de thans op het terrej_n, in gang zijnde
voorbereidende en uitvlak werkzaamheden heb ik opnieuw
aan Bouw- en Woningtoezicht gevraagd, hoe zit dit nu. Voor
zover ik weet is er nog steeds geen uitspraak van het provinciaar Bestuur. Doet de eigenaar dit op eigen risico of
is er reeds een voorlopige toezegging? Het antwoord ruidde
Er is een bouwvergunning afgegeven in 1980 op een ouder
p1an, op grond v/aarvan bepaalrle werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.
Huizenhoge twijfels bij mij thans over de zin van onze
bezwaren, de werking van onze democratie, het formele beleid van onze overheid. lrlat ik zie gebeuren is een 'voldongen feitent politiek onder het moLto:'Er is nu al zo
veel gedaan , dit kun je niet mee:: terug draaienr.
Hoogachtend, A.Stapel, L.Meeszstraat
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bouwen in het Tuinbouvgebied?
NU VALT HET BESLUIT !
De rapportage inzake de uitbreidingsgebieden van Haarlem is klaar. Dè tstructuurplangroep'van de gemeente Haarlem heeft een nota uitgebracht waarin o.m. wordt voorgest.eld
t.e kiezen voor het bouwen van 240 huizen Len noorden van deBrouwersvaarL en mogelijk ook
410 wonrngen tussen het Ramplaankwartier en de Westelijke Randweg.Zonder dat er sprake is
van een principe-beslissing, neigt het College van burgemeester en wethouders er toe het
?uinbouwgebied uit'te zonderen van bebouwing. Dit laatste betekent uiteraard niet, dat het
mogelijk bebouwen van het Tuinbouwgebied nu buiten discussie is. Een definitieve beslissing moet nog worden genomen. Die beslj-ssing komt nu steeds dichter bij. ToL 8 december
kunnen eventuele bezwaren schrifteli-jk bij B&W worden ingediend.Alle bezwaarhebbenden,
ook die aI in een eerder stadium bezwaar aantekenden, zullen in de gelegenheid worden
gesteld hun bezwaren toe te lichten, in een openbare hoorzittirrg van de raadscommj-ssie
voor stads- en wijkverni-euwing en ruimtelijke ordening.Daarna zal B&W een definitief
standpunt innemen en de gemeenteraad om een beslissing vragen.

beslissing over wel of niet bouwen in
het Tuinbouwgebied is nu zeer dichtbij.
i'Ia jarenlang discussiëren en protesteren
zal duidelijk worden of de wijkraad succesvol was in zijn strijd namens de beDe

\./oners tegen de bebouwing.
Omdat de omstandigheden wat gewijzigd

zijn en er veel tijd verstreken is, wil
de wijkraad u nogmaals vragen of de raad
zich moet blijven verzetten tegen de
nieuwbouw.Om uw mening te bepalen vindt
u de cilfers en schetsen op de volgende
bladzijden. Hiernaast vindt u de uitnodiging voor een speciale wijkraadsvergadering. l'locht u niet ( kunnen ) komen en
toch uw mening kwijt willen,dan kunt u
pm
ons ook schrijven: L.v.Dalelaan 4

nderdog
6 decembeÍ'.20.00u.
. kerketfik centrurn
Rqmptqon
. Wfkrood over lokqtie Tuinbouwgebied
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| | Uitgaande van de conclusié in de "Nota Herbezinning wonirtgbouw zonder
Structuurpton- Vijfhuizen ", dat nieuwe capacitseit rooet worden aangel.rezen voor ca
3250 wonjlgen en rekening houdend met de resultaten van de eerdere
§ro€p:
studies (Fase II, deel 1) alsmede met de inspràakreacties daarop, stelt
november
de SLructuurplangroeP U voor te kiezen voor aan\^rijzing van de vdlgende
adVieS

í984

toekomsti ge

won

in gbouwgebieden.

ca 400 rooningen
1. Romolenpolder westelijke deel
oa 250 woningen
zuid
Zuiderlrclder2. Uitbreiding
3. Tuinbouwgebied Noord-west (Èen noorden van
ca 240 woningen
de Brouwersvaart
4. Verenigde Grote en Kleine Pölders variant
ca 900 woningen
b of c
ca 1700 woningen
5. Vondelweggebied
Totaal 3490 woningen
Indien op grond van de gebiedsbeoordelingenl zoals die zijn opgenomen
j_n Ease II, deel 1, van het Vondelweggebied zou worden afgezien, zou
een vergroting van de capaciteit in het Tuinbouhtgebied en in de Grote en
Klei-ne Poloers, dan wel, alsnog bebouwing van het Poelpoldergebied
moeten worden overn{ogen. Met uitzondering van de vertegenwoordiger van
het Gewest.elijk Milieubureau geeft de Structuurplangroep echter voorkeur
aan voorÍleld advies, mede geleÈ op het feit dat daarmee een goede spreiding van nieuwe bouwmogelijkheden over de verschillende stadsdelen wordt
be re

ikÈ.

gewestelijk Miliebureau geeft de voorkeur a€ur de grote variant 1\riJtbouwgebied en aan beoerking van de bebouwing in het Vondelweggebied. t t
HeÈ

t
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DE STRUKTUURPLANGROEP SCHETST EN CIJFERT:

2l.O tot T.Ohuizen
TUINBOUWGEBIED NOORD-WEST en
TUINBOUWGEBIED tussen ZIJLWEG en VLAAMSEWEG

I I Het gebied tussen Zijlweg - [estelijke Randweg - vlaamseweg en
Ramplaankwartier kan gedeeltelijk of nagenoeg geheel voor wlningbouw worden gebruikt. Daarbij dient het landeli3ke en historische

karakter van de Brouwersvaart met langsgelegen Houtmanpad te
worden gerespekteerd onder meer door ten noorden langs de vaart
een strook van 35 à 40 m vrij van bebouwing te houden.
De manege nabij de Zijlweg is in het voorstel gehandhaafd gedacht.
voor een goede ontwikkeling van de woningbouw zou de manege b.v.
naar de hoek Brouwersvàart - Westelijke Ràndweg verplaatst icunnen
worden. Het dierenasyl moet naar elHers worden verplaatst in ver-

band met geluidhinder
Het tuincentrum Myriantha aan de Vlaamseweg is ook in het maximummodel gehandhaafd gedacht.
Rekening moet worden gehouden met verkeersgeluidbelasting vooral
van de Westelijke Randweg, waarbij sprake is van een buiténstedelijke
situatie.
Voor'het in acht nemen van voldoende afstand tussen weg en woningboyw i9 lrngs de Randweg het garagebedrijf aan de Zijlwàg gehandhàafd,
nabij de Brouwersvaart bijzondere bebouwing geprojekieerà àn ten
zuiden van de Brouwersvaart een groenstrook gedacht.
Voor bediening met openbaar vervoer worden dé bestaand.e busroutes
voldoende geacht.
tt

uit

de noto,';Uitbreidingsgebieden", oktober 19g4

I t voor dit gebied zijn 2 varÍanten ontwikkeld, namelijk a. ',1oord', dat
wil zeggen ten noorden van de Brour^rersvaart en b "noord en zuid', dat
wil zeggen tussen Ziilweg en Vlaamseweg.
variant a levert ! 2t+o woningen en variant b t 740 wonilgen.
Opgemerkt moet worden, dat met narne het zuidelljk deel problematisch
kan zijn voor I^rat betreft de kosten. De verwenringskosten voor dit
gebied, waarbinnen enkele tuinbouwbedrijven gevestigd zijn, zijn relatief hoog.
Realisering van dit deet zal ten koste gaan tran bestaande werkgelegenheid in de tuinbouw. In de ontr.rerlrschetsen is het tuincentrum srriantha
gedeeltelijk als gehandhaafd gedacht. Voorts moet rekening word.en gehouden met noodzakelijke verplaatsing van het dierenasiel.rn de grootste
variant dient eveneens rekening te worden gehouden met de strenge eisen
van de ['Iet C;eluidhinder. Bij realisering van dit r+oongebied. zaJ- vermoedelijk rekening moeten worden gehouden met het oprichten van een
geluidsscherm rangs de westelijke Randweg, denkbaar is echter ook,
dat de bescherming kan worden verkregen door maatregelen aan de gevels.
Het gehele gebied moet worden aangemerkt als een aantrekkelijk, kvraIitatief hoogwaardig woongebied. De woningbo.uw ter plaatse zal sterk
draagvlakondersteunend zijn. Gelet op de eerder geschetste consequenties met betrekking tot het zuidelijk deel heeft de Structuurplangroep
voorkeur voor de beperkte variant.
,,
crdvies Structuurplqngroep , november 1984
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'ondonks successen wijkroqd,
TUI NBOUWGEBIED NOG STEEDS
BEDREIGD
Soms is het opofferen van ons schaarse groen en onze onvervangbare ruimte niet te vermijden. Onze samenleving heeft woonruimte nodig en mensen moeten zich kunnen verplaatsen. Er
zijn echter glrenzen. Vrijwel zonder uitzondering hebben de inwoners van Ïet R.amplaankwartier zich in 1981 .en 1982 uitgesproken tegen bebouwing van het Tuinbouwgebied. Zí)
hebben daarvoor goede argumenten aangevoerd:
en zie 4aar: er werd een beperkt succes
-De landschappelijke waarde is van hoge
geboekt. Ten zuiden van de Vlaamse weg
kwaliteit en draagt bij aan de verscheidenhei-d van Elaarlems omgeving.
wordt in elk geval niet gebouwd.De ar-'
giumenten van de
waren vooral
-Het gebied vormt een buffer lussen de
stad en de natuurgebieden van de binnendat gebied onweerlegvoor wat betreft "vijkraad
duinrand en de duinen.
baar, gaf het stadsbestuur toe
De wijkraad acht de argumenten echter
-Een aantal historische zichtassen zou
worden vernieti-gd.
toepasbaar op het hele gebied, dus ook op de
-De laatste bloembollengronden liggen in
gronden tussen de Vlaamse weg en de zijlweg.
het gebied en jui-st in Haarlem lag ooit
Vertegenwoordige::s van D'66 en WD hebben
de bakermat van de bloembollencultuur.
zich nu al uitgesproken tegen nieuwbouw
-Het intensieve recreatieve gebruik van
in het Tuinbouwgebred. Het CDA hield tot nu
het gebied zou sterk worden aangetast en
.een slag om de arn ( 'het T\:inbouwgebied
toe
ten dele zelfs verdwijnen. Voor de Leidheeft de laagste prioriteit'
) en de PvdA
se buurt zou het laatste grootschaliger
ziet
het
aIs
reserve-Iokat:-e,
mochten andere
groen op een aanvaardbare loopafstand
gewenste
lokaties
af
vallen.
Bij
die gewenverdwijnen.
ste
fokatj-es
hcort
ie
ogenschijnlijk
vol-Met het vertrek van het tuinbouwbedrijf
strekt
onhaalbare
Vcndel-weggebied-lokatie.
verdwijnen uj-t Haarlem de bijbehorende
arbeidsplaatsen en het kontakt tussen
Burgemeester en wethouders en de hen advistadsbewoner en tuinbouw. Gelet op reserende Struktuurplangroep, hebben voorlopig
cente investeringen is er ook sprake van
bedenkingen tegen het ( volledig ) benutten
een forse kapitaalvernietiging.
van de onderzcchte lokatie Tuinbouwgebied.
-Door de relatief hoge kosten voor het
Dat daarbij vcoral geldelijke argumenten de
verwerven en ontwikkelen van deze bouwloboventoon voerer, maakt huiverig. De kwalikatie , zouden de te bouwen woningen
tatieve bezwaren zoudenop zich.al voldoende
zeer duur worden. In Haarlem is aan zulmoeten zj-jn cn ce lokatie te schrappen
ke woningen vrijwel geen behoefte.
Of vinden de j-nwoners van het Ramplaankwartier dot de w:-;kraad zijn standpunt moet wijDe bewoners stuurden hun wijkraad op pad
zigen? Het woord is aan de bewoners.
pm

kand idaten gevraagd

WIJKRAADSVERKIEZING 11 MEI 1985
De volgende wijkraadsverkiezingen na-

deren in het Ramplaankwartier. In 1981
werd de huidige wijkraad gekozen. Op 1
juni volgend jaar moet dus een nieuwe

wijkraad geinstalleeerd kunnen worden,
tenzij er onvoldoende stemmen worden
uitgebracht of zich onvoldoende kandidaten melden ( minstens vijf ).Op 11
mei 1985 zullen op th/ee of drie plaatsen in de wj-jk weer stembureaus worden
ingericht. Individuele kandidaten kunnen zich aanmelden als nieuw lid voor
de huidige wijkraadsgroep. Het is ook
mogelijk als groep kandidaat te staan
en het op te nemen tegen de zittende

wijkraadsgroep. De groep waarop de
meeste stemmen zijn uitgebracht wordt
dan de nieuwe wijkraad. Men zal ook
kunnen sternmen tegen het bestaan van
een wijkraad R;,mplaankwartier op zich.
Individuele w j,ikbewoners, die zich wi11en aansl-uiterr bij de huidige wijkraad
kunnen nu al 'proefdraaien' in het
veelzijdlge wijkraadswerk. Voor inlichtingen of aanmeldingen kunt u terecht bij de wijkraadsvoorzitter
( PauI Marselje, 24 1C 28 ) of het secretariaat (Paula v.d. Horn, 24 31 65)
pm

I
Ouderrqod Beotrixschoo[,

"Gemeente verzookt hoor took ols hoed^,
Í

ster openboqr onde rw

I
?

S
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In het jaarverslag 1983-1984 van de ouderraad van de Beatrixschool wordt flink uitgehaald
naar de Gemeente llaar1em. Het gedrag van de gemeente in het afgelopen schooljaar wordt
beschreven als eeL aaneenschakeling van valse beloftes, gewekte verwachtingen en zelfs
konkrete toezeggingen, die gedaan zijn m.b.t. de bouw van een extra lokaal, dat uiteindelijk toch niet gebouwd werd. Het overleg met de gemeente over deze zaken heeft de ouderraad'op zijn za.::st gezegd, als zeer teleurstellend ervarenr en: rDe gemeente verzaakt
haar taak als hceister van het openbaar onderwijst
De ruimteproblemen, die ontstonden
door het niet reallseren van het noodKRANTENAKTIE BEATRIXzakelijke extra lokaaI, z:-lr, voorlopig
opgelost
door de 4e klas op zolder
SCHOOL STEEDS MEER DE
zijn intrek te laten nemen. Inmiddels
MOE ITE
is wel toestemming verkregen voor de
van loka1en, een speellomaken
vergroting
gestegen
:::-paprerprijzen
De
te
zade
kleuters en een gemeenin
voor
kranten
kaaf
ie
:ce:r-e
het extra
voor
schapsruimte.
Over de bouwkundige uitsra:.--e:aktie-comité
Het
melen.
de
opi
is,
door
is nog overleg gaande.
voering
hiervan
de
Beatr:xsci.cclde
brengst h j-er,.'ai--, :Ii staat steeds
meer te doen. ite-- afgelopen schooljaar kon van je :o:aaL-oPbrengst
o
van f 3046,11 b:-n^ 335,- worden
Het krantenaktie-comité hoopt door
.9o ? deze ínzameling niet alleen extra
overgemaakt r.a=r een adoptie-school
§\o
in ïndia, Er *er:er .rerdér een video
o o)-\ dingen voor de schooljeuld en voor
recorder, ee:'i bar:"'en, sportbenodigdde adoptie-school in India te kunnen
een
8-peren
grarrmcio::.;-aten
heden,
sË§ doen, maar ook aan een groter milsoonstent ( r'cc: ie kamPeerweken )
lieu bewustzijn bij te dragen
( tKranten bewaren is bomen sparent )
aangeschaft v,:,:r :e tseatrixschool
De
krantenakties worden regelmatig
zeLf. Iedere k'as <reeg verder voor
-9È'
en
materialen
c:ea--:er,re
gehouden.
Inlj-chtingen: Beatrixextra
5a,f
Pm
22 55.
24
school
er werden een aa:---a- f ilns gehuurd.
8oo
,

e§§

OPNIEUW DUINVLIET

I

Net als vori-ge'*::.--erseizoenen zal er ook dit jaar weer door een ploeg vrijwi-lligers ge-- :,e-- ):rnvlietsbos. De afgelopen jarep hebben op de werkzaterdagochtenden
"^*i^*utuEi_-^e:_\!
saeeis :: e jl:.e:.se::, ieder naar eigèn vermogen, een steentje bijgedragen om Staatsbos'^^:^^
JE--:=:
_=
:ret achterstallig onderhoud van het bos. Flinke stukken zijn nu in
-_=- - =-_ ::,
Aèn <i:=- -=-r=''?.--r c:e voor de toekomst een goede belofte inhoudt, voor een ontwikkeling
naar ee:-.'.'e:_.;ljr..q:ret de 'goedet boomsoorten en een rijke ondergroei met interessante
kruiden.
Het werkroost.er voor dit seizoen ziet er
Als u dit ieest is ce eerste werkochtend
als volgt uic ( altijd zaterdagen. ) .:'
alweer voorbr; I zaterdag 10 november ).
8 december
Het blijft echter zo, daL veLe handen
12 januari
werk
maken..
.
licht
Daarom wil ik iedereen
9 februari
met vrije zaterdagochtenden en interesse
j-n de natuur van cnze direkte omgevj-ng,
16 maart
In principe starten we om 9.00 uur bij het
vragen zich aan te sluiten. Ook als u
toegangshek van Duinvliet. Tiidens het
maar één of enkele ochtenden beschikbaar
werk is er koffie en soep. We stoppen
hebt bent u welkom. Komen kijken om poolsrond 12.30 uur.
hoogte te nemen mag natuurli-jk en verplicht vanzelfsprekend tot piets. A1s u
l{at gaan we dit seizoen doen?:
rond half elf komt is er nog koffie ook,
Planten van eiken aan de kant van de Oos- )
dus....
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mo.- vrij 8.30-13.00 uur

uw hulp bif kleine piinri.r......

14.00- 17.30 uur
zoterdog 8.00-16O0 uur
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P. Btluchier
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uw speciaalzaak !
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D terduinweg. Eï zijn nogal wat iepen ziek
geworden en gerooid. Op d.ie open plekken
moet geplant worden.

ïn het zuidelijk deel van het terrein
wordt een stuk eikenbos bedreigd door
snel groeiende populieren en esdoorns.
Om
die ontwrkkeling te stoppen moeten de
Bond het weiland aan de noordzijde, de
paardenwei, moet het bos worden uitgedund. populleren en esdoorns worden verwijderd.
Staatsbosbeheer wil van het weiland een
Zoals u ziet is er opnieuw ( of liever gezegd
bloemenweide maken. Men begint daarmee
nog steeds ) werk genoeg. Ook nog steeds geldt
in de loop van de wj_nter.
dat iedere helpende hand hardstikke nodig is
en welkom ! Daarom hrpelijk tot ziens, op één
:.:-- :-.:-- takken dichtleggen van i_llegale
van de bovengenoemde ochtenden.
:aàl-es. De laatse tijd onstaan di_e
=--==js meer. Maar al te vaak gaan ze
:ïars door mooie dtukies van de vegetatie, Hans den Nijs, koördinator Dui_nvliet.swerk_
groep. ïnlichtingen ( ,s avonds ) 24 52 gO
;,'aardoor veel schade wordt aangericht

lnbroken teisteren
Ramploankwortier
laatste ti;d is de buurt opgeschrikt door een groot aantal inbraken.rnwoners troffen bij hunthuiskomst vaak een ravage aan en misten sieraden, videors ènzovoorts.
De
wijkraad is verontrust door dit gebeuren en heeft informatie ingewonnen bij de poritie,
betreffende bevelliging. 9íist u dat twee/derde van de rnbraken via de achterkant
van
een huis gebeuren? rn onze wijk , met zj-jn vele tuj-nen en poorten is
het
zaak
om voora1 op de achterkant van uw woning te letten.zorg dus voor een goed sl-ot op
de achterdeur
mlnstens zo goed als uw voordeursLot, ze.- dievenklauwen op de scharnierzijde
en houdt
bovenlichten zo veel a1s mogelijk gesloten.
Doe de achterdeur ook op slot als u maar
Bent u lang afwezi.g? Op vakantie?
even weg gaat of a1s u naar boven gaat.
-vraag de buren een oogje in het zeil te
Een politiefolder geeft nog meer inforhouden
matie:Wat maakt een woning aantrekkelijk
- radverteer'uw afwezlgheid niet
voor een .inbreker :
-de woninq zreL er verlaten uit
HdN / WB
-gordijnen zijn overdag gesloten
-kostbare voó?werpen ziln geëtaleerd
De

-boodschappenlijst3es aan de deur
-leveranties voor de deur
-stapels post zi_chtbaar voor de deur

Bent u kort afwezig? Doe dàn het volgende
-'s nachts de gordilnen dicht
-licht in de kameraan, niet in hal of gang
-sluit alles goed af, vergeet de achterkant en de ramen ni-et.
-de voordeur niet alleen dichttrekken maar
ook het slot omdraaien en de sleutel mee_

.bus hangen

I

I
I

o

I
I

men

-laat nooit de sleutel onder een mat,
vuilnisbak, bloempot of in een open
schuur en helemaal nooit in het slot
zitten
-laat nooi_t een touwtje uit de brieven_
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Lambrecht van Dalelaan 4
2015 ET Haarlem
023 - 24 31 65

bankgiro,34 80 95 532

uitnodiging voor een bijeenkomst over het voorkomen van inbraak.
De wijkraad heeft de heer De Haas,werkzaam ars voorlichter
bij

de gemeentepolitie van Haarlemrbereid qevonden inr..ormatie te
geven over het voorkomen van inbraak.Hij zal over het
onderwerp
een korte inleiding houden en een firm vertonen (van ongeveer
20 minuten).Na een pauz e zar hij vervolgens aan de hand van een
model laten zien welke voorzieningen men kan treffen tegen inbraak.

Tot slot is er gelegenheid tot het stellen van vrasen.
De bijeenkomst vindt plaats op maand ag 26 november 19gu
in lnaf
Kerkel-ijk centrum aan de Ramolaan en begint om 20.oo uur.De zaaL
is vanaf 19.45 uur open.
De wijkraad

inb raakbeveili i
Het is mogelijk met eenvoudige nidderen het huis redelijk te
beveiligen tegen inbraak.lriiet iedereen is in staat om deze
voorzÍeningen zelf aan te brengen.Enkele nensen in de wrjk
zijn bereid om anderen te heloen bij het aanbrengen van voor_
zieningen (sloten oc deurenrpennen in kozijnen etc.).Mocht
u

Hu1

UI

zelf niet in staat zijn dit te doenrd.an kunt u via burenhulp
een afspraak maken met deze vrijvrilligers.Deze vrijwilligers
geven advies over de aan te brengen beve[liging
en doen een
oDgave van de kosten.U bent alleen materiaalkosten
verschuidigd.
u kunt burenhur-p verk.ijgen via ,rlinnie Bartlema (244269)
"r,
Jetta Mantel (Z4ZO76).
Burenhulp

L

lnbraakbeveiliqinq

in kort bestékv

nu 'in vogelvlucht nog en'ige adviezen en maatregelen die bii het voorkomen
van inbraken van belang kunnen z'ijn of de gevolgen van een inbraak kunnen beper-

>En

ken.

x Controleer sloten en'vergrende'lingen. Vervang eenvoudige sloten door ve'i'l'igheidssloten en breng zonodig biisluit'ingen aan.

r

Zorg voor een goede slot-slu'itplaat (met schootkasten en hoekbeveiliqing) en bevest'ig deze met lange (liefst een-toers) schroeven.

r

Breng een

x

Vervang buitenscharnieren met een pen door paumellen

afsluitbare spanjolet aan op openslaande deuren of

ramen.

of breng dievenklauwen aan.

x Besteedt aandacht aan zvrakke plekken als lichtkoepels, g'las-in-lood ramen e.d.
Breng zonodig "onbreekbaar 91as" of gerekt metaal als extra beve'i1ig'ing aan.

t Vervang t'iidig defect hang- en slu'itwerk.
r Voorkom dat glaslatten op eenvoudige w'iize verwijderd kunnen worden.
t Ruim voorwerpen, die inklimm'ing kunnen vergemakkelijken, on.
r Schenk speciale aandacht aan het kelderraam, bovenlici'ter, schujf- en uitzetramen
en vergrendel ramen,

die niet

worden gebrui

kt cr ',,errar:

ceze door vaste beg'la-

zi ng.

t

ZOrg

dat

OOk

de SChUur- of bergruirte te!e" :.:'.a3( *3':-, le,e:i i3d, zoCat

daar evt. aanwezige gereedschappen niet als'ir:.eke"swerktuig
gebru i

de

k;nnen worden

kt.

)t Berg waardevolle bezittingen verspreid op.

x

voorzicht'ig met het b'innen laten van "vreemden" en kooplieden. De kans clat
men kijkt of eiiets van hun gadinq bij is, is groot. De voordefige aanbieding

Wees

i

s vaak al I een maar een b'i nnenkomertj

e

.

r Sluit binnendeuren en deuren van meub'ilajr niet af. Extra schade ten gevolge
van open breken wordt daardoor voorkomen.

x Laat geen buitendeur open, ook niet
brievenbus

zijn uit

den boze

bii

korte afwezigheid. Touwtjes uit

de

I

U het de inbreker maakt, des te m'inder zal h'ii "trek"
krijgen Uw woning met een bezoek te vereren.
Bespeurt U onraad: waarschuw de pol'itiei (Alarmnummer Haarlemse pof itie: 313131).
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* ZoÍg dat U serie- en typenummers vall kostbare
voorwerpen weet, voor het geval dat. . . . .

+

lloteep $.erie- ett typen llÍII]ller$ ett omschriif
uíafll'deuolle uoorttortren

0p

r0g ístrat iekaarf

''et js raadzaao g..serie- en typenummers van waardeyolle bezittingen
:-:.elu'ids- en fotoapparatuur, alsmede de nummers van rijbewijs en pas:'-": etc. op een speciaal voor dit
doel vervaardigde registraliekaart
':- --:?.en. 0p deze kaart'is ook ruimte voor
een bóschr.ijving van
r :' :. r , :OrWefpen etC.

U

::::'.1 e registratiekaarten kunnen worden afgehaald (koste'loos : )
'- '= - =:*-:e van het hoofdbureau van politie, koudenhorn 2 te Haariem.
':':':' .,3r de politie dan worden voorzjen van de benodiqde aeqevens.
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Aannemera van reatauratle' onderhouds'
en nieuwbouwwerken

àfhangen van ramen en deuren
Betonwerk

Constructiewerk
DakreParatLes

Estik vloeren leggen
Foc'Gica bLaden en kasten
Garagres bouwen

Houtdraaluerk
Isolerende beglazing
Jaarll.jts goten schoonmaken
Keuken"e leveren en Plaatsen
Lambriscrr.ngen ralcen

iletse}rert
Nlerre Eloten Lnzetten
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open baarden
Parketvloe:Ren
Q ook Der'Iljk werk
Riolerlng vernieuwen/ont stoPPen
Schoorsteenve§ten
Tegreluerk
Uitlrl,klcen vatr voeguerk
Voegpn van gevels

kom tennissen
in de Fablohal

ïandbetlrme ringen/wandi so 1 at i e
Y rÈ- kerstmls werken we niet

konstrukties
Zclcers isoleren
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slecioal voor inwoners
van het RamPloon-kwartier ziin uren
beschikbaor
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lijdens en nq nochtetijke po titie-oktie

Voortichting teg enstrijdig en onjuist
rn de nacht
1l :: 13 oktober vond in en rond het Rampraankwartier een poritie-aktie
plaats' Naar"'a::
=--=r le<end werd betrof het de jacht op een gewapend.e afperser
en vieren
er ook schc--e:'' l-"e: oe toedracht en de omstandigheden ziin ae inwoners
en de wijkraad
tot nu toe-:- l::=:''te mate en met name door de pers geinforr"u.j.
;;ii";;
Ii*oi.r= i,.oben zich t3--'=;':-'<raad gericht met vragen over de aktie en
met
kl-achten
over
de poJ_ijens
---l
tj-e-inforr'a---=
en na de aktie. Die informatie liep uiteen en luidde bljvoorbeeld
-ltlij kunne:':'-'--s needelen; de wijk is afgegrenderd op verzoek van hogerhand.
-Het was -::s =_arm
-Het is/;as :=:- :efening
-Wi j wec=:. ','::. .-.' eE.s
De wijk:=a::'=--praankwartier heeft hierover een brj-ef geschreven
aan het hoofd van de
Urr-l
r_re,
^---

"rld.arreE:= :,:_-

Ioco_burgemeester Ab van. schooten.

In de brief wordt er begrip uiÈge_
sprokea vuor het feit dat, hangende
een onderzoek, soms informatie moet
uuden*trgehouden.Toch meende d.e
wijkraad een aantal kritische vragen
te rceten stellen. Het meeste gericht kregen de vragen naar de zin
rran het tegenstrijdig zijn van de
infonatie en het ontbreken van op
& veiligheid. van de inwoners gericàte opmerkingen als men de Haar_
lelse lrcIitie belde
-_-:=:.s een vergadering van de
;- -.::::: cp 31 oktober j.I. kon van
Sc::::--=:. niet verschijnen om de vra_
gen --e beantwoorden of om anderszins
een t-,:e.:chting te geven.Zowel zLln
WÀT GEBEURDE ER PRECIES

?

1s er precies gebeurd in de
nacht van 12 op 13 oktober, toen
een grote politiemacht de wijk en
het omJ-iggende T\:inbouwgebied rbeWat.

zette'? Op het moment dat wij dit
schrijven , weten wij niet meer dan
het Iiaarlems Dagblad ons verteld
heeft: Er werd ( en word ) qezocht
naar een afperser, dj_e in die nacht
de door hem geeiste twee miljoen
:ulden wilde komen ophalen. Bij de
:'.-:rCracht van het geld kreeg de
=_--::ser arqwaan en ging er vandoor
::
_: :aarna ook geschoten. De aktie
:-__ - _..:=l Leiding van de politie
: -:-

:: ii,r.
i:i,.:;t.
1.:::

i:

ji:iii.

___---: -r1_r i:1ddr op last van de of_
j':-=l
r-. -:s-_itie, verleende de
i=.:_=:::
-::_:-_:e bijstand, o.a. bij
.e: --:
,.:. :ogelijke vlucht_
Hege:_" -_-_=.: t: :..,.-_ie werden heli_

a^Fr *=3- :
uv1,
_. . - : _: _ := -, ::=<l_ . Chten en
komÉu::-.:----u -::::::-- - *u.
-e Haarlem- -:-_:-__= S_:-_s heeft
se off-:-::
-.
.i:-1."
i.:..;
in een;-e:.".-=.:_:l __= -__-:-.: :;,.ee
.:i':i
weken 1a-,=: ":r r -_-_:=_-=-,-=:. , -.=ze

i::i:i:
::ii.:.':
-.:'.r::

.1.'...:ii

positie alsook de instrukties van d.e
officier van Justitie lieten dat
niet toe.Tijdens de vergadering
werd met verbazing gesproken over

het feit dat de afperser ondanks de
grote politlemacht kon ontsnappen.
Een bewoner deed de suggestie, .dat
het. dus wel iemand uit de buurt zou
zí1n.'

In de raadscommissie openbare orde en vei_
ligheid op 5 november j.I., we::d de offi_
cier van justitie, r1r. Slits, gevraagd
antwoord te geven op tal van-Iastige vra_
gen m.b.t. de late en onvolledige informa_
tie naar burgerij en loco-burgemeester.
SIits moest toegeven dat er ,correcter,
had kunnen worden gehandeld.
pm
gang van zaken bevestigd Hij ging

daarbij niet in op de aard van de
afpersing, de identiteit Van de betrol<kenen of de voortgang. van het

onderzoek.

Vo1§ens onbevestigde berichten
dreigde de afperser de in Amerika
wonende dochter van een Bloemendaalse zakenman te vermoorden aIs
de zakenman geen twee miljoen gulden betaalde.
pm
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