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De Korte Zijlweg en de Duinlustweg, zoals zoveel oudere bewoners van het Ramplaankwartier die nog
zullen hebben gekend. Want pas aan het einde van de twintiger jaren is het weíland versmald en is dè
Duinlustweg, die oorspronkelÍjk vlak langs Elswoutshoek liep, verlegd. Je kunt de oude weg nu nog
achter de begrenzing van Elswoutshoek zien liggen. Het weiland bevatte destijds een schat aan wilde
bloemen, waaronder vogelmelk, een nu beschermde plant. Wie daar oog voor heeÍt, kan die ieder jaar
weer in de strook groen die is overgebleven tevoorschijn zien komen. Een lang bestaan is haar echter niet
beschoren. Het gras, zo wil men, moet netjes blijven en dus komt de maaimachine er snel aan te pas om
de steeds weer hernieuwde inspanningen van onze dappere vogelmelk in de kiem te smoren. TreÍÍend
komen op deze oude ansichtkaart, aÍkomstig uit de collectie van de heer H.Dijkstra te Haarlem N, de
eenvoud en de landelijke rust, die aan het begin van deze eeuw nog zo kenmerkend waren voor
Overveen, naar voren. E.H.
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Datwordt dezezomer
dubbel genieten
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video 8

Kies nÉ voor een videomovie en u heeÍt ruimschoots de tijd om
de video-movie goed te leren bedienen voor uw vakantie.

Bij Radio Korrekt vindt u een ruime kollektie topmerken en een
goede voorlichting bii het maken van uw keuze.

De prijs zal u meevallen!

radro KORR€KT vindí u in HaarAm aan de Leidsevaar(
nr. 13§ recïr\ ach\er Öe Schrourr.rburg.\e\. §23*323 -78"
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Buurtfeest

Zaterdag 16 september is'het er dan: Het al lang aangekondigde straatÍeest in onze
Ramplaan, Wat eerst alleen als rommelmarkt voor kinderen onétond, is in de loop der
jaren uitgegroeid tot een groot feest. We hebben al weer tientallen aanmeldÍngen voor
kramen voor de rommelmarkt en ook de winkeliers hebben weer het plan om met kramen
op hun stoep te gaan staan. Wederom hebben wij de hand kunnen leggen op een
verzameling oud glaswerk van het Botanisch Museum van de Uniiórsiteii ;àt
Amsterdam. De opbrengst van de verkoop van dit glaswerk zal ten bate van de wijkraad
en dit museum komen.
Voor de kinderen zullen er weer diverse leuke attracties zijn, waaronder eeh
schminkkraam , een kinderrestaurant e! ..... ook weer een luchtkussenl 's Middags zullen
er in de speeltuin leuke activiteiten georganiseerd worden.
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Het Íeest zal om 10 uur worden geopend met een groots
ballonnenÍestijn. Alle kinderen mogen een ballon, voozien
van een kaartje met naam en adres, oplaten. Degene wiens
ballon het verst komt en die dit aan de hand van het
teruggestuurde kaartje kan bewijzen, wint een prachtige
walkman.
De uitslag van de kleunruedstrijd van de Verenigde
Spaarbank zal tijdens de braderie in de spaarbankkraam
bekend worden gemaakt.
Nu nog wat practische aanwijzingen:
De kramen zijn weer voorzien van naamplaatjes, zodat
iedereen direct kan zien waar zijn oÍ haar plaats is.
De kraamhuur ( Í 30,-- voor een hele kraam en Í 7,50 voor
een kinderdeel) dient op de dag zelÍ aan Joke Blansjaar te
worCen voldaan.
Het is van groot belang, dat iedereen zelt zijn eigen rommel
na afloop opruimt. ln vorige jaren is een aantal wijkraads-
leden nog lang bezig geweest de achtergelaten troep,
waaronder niet verkochte spullen, bijeen te rapen oÍ te
vegen en weg te brengen. Wij zijn niet van plan dit nog
eens te doen. Natuurlijk ruimt U alles dit keer zelf op en
neemt U de niet verkochte spullen gewoon weer mee naar
huis. Overigens zai de Gemeentereinigingsdienst voor de
duur van de rommelmarkt een vuilcontatner bij de glas-
bakken plaatsen. Tevens zal de gemeente, in het kader van
de invoering van deze emmers, een aantal rolemmers
plaatsen. Het zal U dus werkelijk niet veel moeite kosten om
aan ons veaoek geen rommel achter te laten te voldoen.
Met de wens dat de weergoden ons op 16 september goed
gezind zullen zijn, besluiten wij deze informatie. Wij hopen
dat U op die dag in groten getale aanwezig zult zijn.

Niet parkeren

Het Íeest zal werden gehouden in de Ramplaan voor de
winkels en op het stuk Ramplaan tussen Rollandslaan en
Tuindorplaan. U zult begrijpen dat wijdaar alle ruimte nodig
hebben. Daarom vragen wijde bewoners van die gedeelten
van de laan nu reeds om hun auto's al op vrijdagavond daar
niet te parkeren. De marktkramen worden al heelvroeg ( om
ongeveer 7 uur) op zaterdag door de leverancier opgezet
en wijzouden het vervelend vinden om U uit bed te moeten
bellen.

vervolg op pagina 5
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KORTING OP AL UW INKOPEN
BIJ GERENOMMEEBDE ZAKEN IN HAARLEM E.O.

Deze n cqelijkheid wordt u geboden door de Unie lnkoop combinatie'
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Voor inlichtingen U.l.C. Julianalaan 1oB
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(u n str.rn,
b: s , i de vorige wijkkrant hebt kunnen lezen, zal men

:Ë := ::aCerie ook in de gelegenheid zijn zijn hobby's te
c -: ^ ir zijn voor zover ons bekend is, in het
ra-: :arkwartier heel wat mensen die hun vrije tijd op
;-::: ^nrge wijze besteden. Tot nu toe ziin er echter nog
-€a- ,',e.nig aanmeldingen voor deze kunstmarkt binnen-

i€-: -";r OeÍent U op welke wijze dan ook een kunst-
l-- .:: :,obby uit en wilt U anderen van uw kunstwerken
a? - -eegenieten, meldt U zich dan spoedig aan bii Winnie
j,-- =-a, telefoon 24 42 69. Het ligt in de bedoeling om de
ra-:: ',,oor de kunstmarkt bij elkaar op te stellen.

Jc.: I ansjaar
1.- -: '.1arijke Chabot
-: - ::tten

H u lp gevraagd

[,a::':en zal begrilpen dat de organisatie van dit Íeest een
It =:cel van onze tijd vergt. Meer hulp, zeker op de dag
i: - -,Jnnen wij goed gebruiken. Meldt U daarvoor aan bii :

",: 
- : 3lansjaar, teleÍoon 24 57 44 ol

A--: l"4arijke Chabot, telefoon 24 60 05 oÍ
-: ^ iulten, teleÍoon 24 39 52.

Ook feest in de speeltuin

- -=: kader van het buurtfeest zullen ook in de speeltuin

":"::^ lende activiteiten plaats vinden. Het programma in

:= .:::ltuin begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur
a- - =:'t als attracties:

- ='^ J tvindersclub. De kinderen kunnen in het club-

;::,:-,'i kennis maken met diverse vormen van techniek,
;:: : ^:t metselen van huisjes, het aanleggen van een
Ë :::- : :a tscircuit, enz.
- .:':r^ ende Behendigheidsspelleljes

-^^-^^^-^t

Vand de braderie in de Ramplaan zal een Electrotreintie
Erar en van de speeltuin ri.iden.

hrlclein van Giessen, secretaris van de speeltuin.

Speeltuin Overveen

Vakantieactiviteiten
aÍgelast

ln verband met het voornemen van de gemeente om "Het
Bolwerk" , de overkoepelende organisdtie van de speel-
tuinen in Haarlem, op te heffen, ziin de vakantieactiviteíten
van de speeltuin dit jaar niet doorgegaan.
De gemeente heeÍt het voornemen om de speeltuinen in
stadsdeelorganisaties onder te brengen. Hier kunnen
nogal wat nadelen uit voortvloeien. Zo zullen onder meer
de speeltuinen minder autonoom worden en de vrijwilligers
van de speeltuinen verplicht worden gesteld aan veel meer
vergaderingen deelte nemen dan tot nu toe het gevalwas.
Verder zullen veel minder, speciÍiek op de speeltuin
gerichte, diensten verricht kunnen worden. Voor de speel-
tuinen is dit gemeentelijke voornemen aanleiding geweest
actie te gaan voeren. Zij hebben besloten de gemeente
onder druk te zetten door de vakantiespelen, hoe jammer
dit ook ís, dit jaar aÍ te gelàsten.

Marjolein van Giessen, secr. van de speeltuin.

OUDERENCONTACT OVERVEEN

Het bestuur van het Ouderen Contact Overveen gaÍ voor
de maanden september t/m december het volgende
programma aan ons door:
Met uitzondering van 19 september, 3 oktober, 7
november en 5 december, kan men Ín "'t Zijltje" aan de
Korte Zijlweg op iedere dinsdag van 2-4.30 uur, weer aan
de bekende sociëteitsmiddagen deelnemen. Kaarten,
handwerken, gewoon gezellig met elkaar praten, kortom er
is voor elk wat wils.
Voor dinsdag 19 september is er een herfsttoeht georga-
niseerd. Per luxe touringcar wordt er dan , via een mooie
route dwars door de Betuwe, richting Ooypolder gereden.
Een anderhalÍ durende boottocht en een uitgebreid diner
staan verder onder meer op het programma.
Op de dinsdagen 3 oktober, 7 november en 5 december
geen sociteitsmiddag, maar om 10.00 uur in de kerk aan de
Korte Zijtweg een Heilige Mis, op 3 oktober en7 november
gevolgd door kofÍiedrinken in "'t Zijltje", op 5 december
door het Sint Nicolaasfeest.
En dan zijn er nog twee bijzondere dagen, t.w.. donderdag
19 oktober en maandag 18 december. Op 19 oktober
presenteren de dames van de handwerkclub in "'t Zijltje"
een grote handwerktentoonstelling en op 18 december
vindt in het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan de
kerstvierinq plaats. Verdere informatie, zowel over het
Ouderencontact als over het programma, is bij de voozitter
van het contact, de heer Elzinga, teleÍoon 24 18 10,
verkrijgbaar.
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Een nieuw hart voor het RamPlaan kwartier?

Vluchtheuvels, comÍortabeler winkelGen-
trum en afbuigen Ramplaan scoren het
hoogst in enquete

ln juni werd door de Verkeerswerkgoep Ramplaalkl3r-
tier een enquete gehouden over de problemen, die zijn

ontstaan rond de kruising Ramplaan/Rollandslaan. Behal-

ve het grote aantal inzendingen (495 = 43.2o/") valt de gro-

te eensgezindheid op. Alle voorstellen krijgen ruime steun

van de wilkbewoners.ZelÍs de relatief minst ondersteunde

voorstellen kregen nog altijd tweederde van de geënque-

teerden mee.

De resultaten presenteren wij hieronder puntsgewijs,

samen met de in juni gepresenteerde plannen'Eerst

komt het voorstel, dan de uitslag en daarna de meest
ge maakte opme rki ngen e n ee n werkgroepreaktie'

1. PARKEREN KLANTEN DEKAMARKT

De wijk is zeer blij met de recente opleving van het

winkelbezoek in het Ramplaankwartier, mede als

gevolg van de komst van de Dekamarkt. Jarenlang

was er sprake van een langzame maar zekere terug-
gang van hetwinkelbezoek. Winkels moesten sluiten

en andere werden daarmee bedreigd' Aan die ont-

wikkeling lijkt een einde te ziin gekomen' Maar niet

alleen inwoners, ook mensen van buiten de wijk
komen in ruimere getale. Vaak komen ze met de

auto. Auto's worden kriskras geparkeerd. Overste-
ken wordt belemmerd; passeren met kinderwagen

en rolstoel is vaak onmogelijk. De oorzaak is twee-

ledig. Zoals overalwil het publiek liefst vlak voor de

deur van de winkel inladen en dus parkeren. Verder

is er veel te weinig parkeerruimte voor piek-uren.

De hoogste scores waren (noodzakelijk en wenseliik
samen):
87.3%vluchtheuvels in Ramplaan voor beter over-

steken en verlaging rijsnelheid (58% noemde
het noodzakelijk!)

84.s%eenrichtingverkeer voor wi nkelcentrum

83.97overbreden stoep winkelcentrum en voetgan-
gersdoorsteek tussen geparkeerde auto's

BO.9% aÍbuigen van de Ramplaan naar de Rolland-
slaan (45.5% noemde het noodzakeliik!)

77.9"/"verplaatsen van de inzamelbakken naar de
plantsoenrand van het dwarsweggetje tegen-
over de bakker, om ruimte te maken voor
voetganEers en een beter aanzien

7 6.1"/"parkee rhaven bi j de Dekamarkt aan Rolland-
slaan reserveren voor laden/lossen vracht-
verkeer

Naar verhouding waren de volgende voorstellen wat
minder gewenst:
22.1"/" legen antiparkee rpal e n bij de Dekamarkt

21.1%tegen eenrichtingverkeer in de aansluiting
van de Schoonoordlaan op de Ramplaan

20.2%tegen verbreding van de ventweg voor de
Dekamakt t.b.v. dubbelziidig parkeren

18.7%tegen verplaatsing van de bushalte van de
Rollandslaan naar Ramplaan-winkelcentrum

De volledige resultaten van de enquete vindt u,

samen met reakties van de Verkeerswerkgroep hier-
na. De Verkeerswerkgroep vindt in de resultaten
aanleiding om alle voorstellen onverkort aan de wijk-
raad voor te leggen, tijdens een:

OPENBARE WIJKHAADSVEBGADERING
Kerkelijk Centrum (einde Ramplaan)
DONDERDAG 21 SEPTEMBER / 2OUUR

Voorstel la
Er moet een aantal langsparkeerplaatsen tegenover
de ingang van de Dekamarkt aan de Ramplaan

komen, door veÖreding van de ventweg. Daarbii

moet de aanwezige boom zorgvuldig worden vrijge-

houden.

uitslag
26.1'h noodzakelijk +

39.6% wenselijk

20.2"/.ongewenst ]ffiil
13.9% geen mening Iffiïl
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o p m e rki nge n e n werkg ro epko mme ntaar
Op twee en twintig Íormulieren werd om Íietsenklem-
men gevraagd bij de Dekamarkt. De Íiliaaileiding
heeÍt die inmiddels aangevraagd. Getet op de gerin-
ge stoepbreedle voor de winkel vindt de werkgroep
alleen plaatsing naast de winkel verantwoord.

Voarstel lb
Bij de ingang moeten anti-parkeerpaaltjes komen,
zodat er niet (langer) op de stoepen oÍ in het plant-
soen kan worden geparkeerd.

urtslag
32.5% noodzakelijk +
33.5%wenselijk
zz.1"Aongewenst Lt ïl
11.8% geen mening ffitr

o p me rki nge n en we rkg ro epko m me ntaar
Op een aantal Íormulieren werd de angst uitgespro-
ken voor een "Bloemendaal-efÍekt" (paaltjes-winkel-
centrum). De wed<groep acht illegaal op stoep en
plantsoen geparkeerde auto's echter storender en
lelijker, dan paaltjes. De werkgroep wil het aantal
paaltjes tot een minimum beperkt zien. Ook werden
door enkelen verhoogde stoepranden voorgesteld.
Deze zijn echter een onneembare hindernis voor
veel ouderen, voor mensen met kinderwagens en
voor gehandicapten. Voorstel 1b lijkt relatieÍ goed-
koop en zou dus sneller kunnen worden uitgevoerd.

2. LADEN EN LOSSEN DEKAMARKT
Een probleem zijn de leveranciers voor de Deka-
markt. De toelevering is sterk toegenomen, doordat
de winkel drukker wordt bezocht dan voorheen. De
vrachtwagens kunnen meestal niet in de parkeerha-
ven aan de Rollandslaan.Ze parkeren daarom dwars
over stoep en straat. Zo wordt de doorgang en de
veiligheid voor alle verkeersdeel nemers verminderd.

Voorstel
De bestaande pakeerhaven aan de Rollandslaan,
moet bij de supermarkt van guur tot bijvoorbeeld
1Suur worden gereserveerd voor laden en lossen
van leveranciers voor de Dekamaftt. Ook hier moe-
ten antipafteerpaaltjes asociaal parkeergedrag
(vrachtwagens dwars over de stoep) voorkomen.

ttitslag
33.5% noodzakelijk +
42.6%wenselijk
61ok ongewenst ffi
17./" geen mening riiffiil

r,' e rkg ro e psko m me ntaar
I 1 I jkt een relatieÍ goedkoop voorstel, dat dus sneller
zcu kunnen worden uitgevoerd.

3. HINDERLIJKE BUSHALTE ROLLANDSLAAN
De problemen bij het laden en lossen voor de Deka-
markt wordt regelmatig nog verergerd, door de bus-
halte van lijn 7 aan de andere kant van de weg. De
combinatie hiervan met het laden en lossen laat vaak
zelÍs te weinig ruimte voor de normale doorstroom
van verkeer. De plaats van de halte is ook hinderlijk
voor direkt omwonenden. Chauffeurs, die tijd over
hebben en geen passagiers aan boord, wachten
vaak bijdeze halte (i.p.v. bij het eindpunt), met draai-
ende motoren, om de bus op temperatuur te houden..
Dit veroozaakt overlast bijde direkt omwonenden.

Voorstel
De halte van lijn 7 aan de Rollandslaan, in de richting
Westelijke Randweg, wordt verplaatst naar de Ram-
plaan langs het winkelcentrum. De aÍstand tot de
woningen is daar beduidend groter en er is meer vrije
ruimte. De glas- en papierbakken moeten hiervoor
worden verplaatst (zie ook 6 en 7).

uitslag
29,3% noodzakelijk +

35.4% wenselijk
18.7% ongewenst ll* l
1 6.4'/" gee n me n i n g [ï.--qil

o pme rki ng e n e n w e rkg ro epko m me ntaa r
Een ekstra argument voor verplaatsing, bijde opmer-
kingen op de Íormulieren, was het onoverzichtelijke
oversteken, als er een leverancier bij de Dekamarkt
staat te laden oÍ lossen, Voorstel3 lijkt relatief goed-
koop en zou dus sneller kunnen worden uitgevoerd.

4. GEVAABLIJKE KRUISING RAMPLAAN /
SCHOONOORDLAAN

De kruising Schoonoordlaan I Ramplaan is zeer
onoveaichtelijk. Daardoor en door de veel te hoge
rijsnelheid op de Ramplaan, is verkeer dat uit de
Schoonoordlaan komt te laat zichtbaar. Veel onge-
lukken en bijna-ongelukken zijn het gevolg.

Voorstel4a
De Schoonoordlaan langs het plantsoen moet een-
richtingverkeer worden voor snelverkeer. AIleen inrij-
den vanaÍ de Ramplaan moet zijn toegestaan (het
uitrijdende snelverkeer van de Schoonoordlaan rijdt
voortaan langs de winkels naar de Ramplaan, zie
voorstel 4b ; ook daare e nrichti ngverkeer, voor de vei-
ligheid van het winkelend publiek ). Het vooreenrich-
tingverkeer bedoelde stuk Schoonoordlaan wordt
versmald, om illegaal inrijden te ontmoedigen.

uitslag
35.4% noodzakelijk +

31.4%wenselijk
21.1o/" ongewenst
12oh geàn mening [ffiI
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38.8%wenselijk
9.3% ongewenst

ffi
ffi

I
o pme rki nge n e n werkg ro epko m me ntaar
Een aantaltegenstemmers is ten onrechte uitgegaan
van de veronderstelling, dat men bijde Schoonoord-
laan niet meer naar de Ramplaan zou kunnen rijden.
Dit blijÍt weldegelijk mogelijk via het winkelcentrum.
Ondanks dit misverstand is 60% van de in Tuindorp
geënqueteerden voor§tander van deze maatregel.
Nogal wat opmerkingen werden gemaakt over inwo-
ners, die op hoeken wonen en groen hoog en over
de stoep laten woekeren. Goed snoeien ziet de
werkgroep hier als noodzakelijk, maar niet als aÍ-
doende oplossing. Zij houdt daarom vast aan haar
voorstel. Dit lijkt een relatief goedkoop voorstel, dat
dus sneller zou kunnen worden uitgevoerd.

voorstel 4b
Het uitrijdende snelverkeer van de Schoonoordlaan
rijdt voortaan langs de winkels naar de Ramplaan.
Daar zou, ten behoeve van de veiligheid van het
winkelend publiek, ook eenrichtingverkeer moeten
komen.

uitslag
45.7% noodzakelijk +

van bijna zestig procent vindt deze aanpassing niet
alleen wenselijk maar zelÍs noodzakelijk.

6. TE HARD RIJDEN OP DE RAMPLAAN EN

LINKS DOOR DE BOCHT SCHEUREN BIJ DE
DEKAMARKT

De rijsnelheid op de Ramplaan is vaak veel te hoog.

Hierdoor ontstaan levensgevaarlijke situaties voor
met name overstekende ouderen en kinderen Het

Bloemendaalse verkeer rijdt vaak links door de bocht
bij het aÍslaan naar de Rollandslaan. Het ruime krui-
singsvlak maakt dit op hoge snelheid mogelijk.

Voorstel
De Ramplaan wordt bij het winkelcentrum afgebo-
gen naar de Rollandslaan. Dit zal aÍremmen, maar
alleen als de bocht niet Íe soepel is uitgevoerd
vluchtheuvels zijn aangelegd en de riibanen zo smal
als mogelijk zijn. Ook komen er optische versmailin-
gen, zoals extra bomen vlakbii de wegrand. Voor de
veiligheid is het dan beter, als de paralelweg langs

de ingang van de Dekamarkt eenrichtingverkeer is

richting Bloemendaal.

uitslag
45.5% noodzakelijk +

ffi
E

o p me rki ng e n e n we rkg ro e pko mme nta a r
Er waren 45 Íormulieren wèl voor vluchtheu'"'els,
maar in de huidige bocht. Dit is niet goed mogei;jk
omdat de manouvreerruimte voor en rond bussen te

beperkt zou worden. Overigens zou, als het wel
mogelijkwas, het probleem van de hoge nisnelheden
e.d. daarmee niet opgelost zijn.
Een aantal vreesde, dat de voorgestelde bocht tot
hogere snelheden zou leiden, dan de huidige. Door

de voorgestelde uitvoering (niet soepel / vluchtheu-
vels / rijbanen zo smal als mogelijk) zal de bccht
echter minder snel zijn, dan de huidige, Zeven en

twintig mensen beklaagden zich in opmerkingen
over de hoge snelheden. Een enkeling sprak zich uit

voor een andere (goedkoper bedoelde) oplossing
Meer dan de helft van de geënqueteerden vindt deze
aanpassing noodzaak. Dit is waarschijnliik het duur-
ste deel van het plan.

7. HINDEHLIJKE PLAATS INZAMELBAK KEN

De papier- en glasbakken aan de Ramplaan vervul-
len een goede taak en zijn steeds Ílink gevuld. Ze

staan wel danig in de weg voor voetgangers. Rol-
stoelen en kinderwagens kunnen er zelÍs helemaal
niet langs. Ook staan ze visueel op een hlnderliike
plek. Omdat veelpapier en glas uit de auto in de bak
wordt geladen, is een plaatsing langs een rijbaan wel
noodzaak. Plaatsing vlakbij de winkels (zoals nu) lijkt

ook onontbeerlijk.

6.'l% geen mening ffi

o p m e rki ng e n e n we rkg ro e psko m me ntaar
Bijna de helft vindt dit onderdeel van de plannen niet
alleen wenselijk, maar zelÍs noodzakelijk. Dat is veel.

5. OVERSTEEKPROBLEMEN RAMPLAAN

Het is vaak moeilijk bii het winkelcentrum de Ram-
plaan over te steken. Er wordt veel te hard gereden
op de Ramplaan. Daarnaast kent het Ramplaan-
kwartier in Haarlem het hoogste percentage oude-
ren. Ouderen zijn vaak wat langzamer met overste-
ken. Er is een relatieÍ grote wegbreedte en een
onoverzichtetijke situatie, als gevolg van de aanlig-
gende kruising met de Rollandslaan (zie ook 4 en 6).

Voorstel
Er komen op de Ramplaan bij het winkelcentrum één
oÍ meer vluchtheuvels, om het oversteken makkelij-
ker en veiliger te maken.

uitslag
5B'L noodzakelijk +

29.3%wenselijk
12.8"/"ongewenst Effi
7.6% geen mening ffi
o pme rki ngen e n we rkg ro e pko mme ntaar
Door drie en twintig geënqueteerden werd de aanleg
van verkeersdrempels voorgesteld. Dit is echter niet
mogelijk, onder meer door de hinder voor omwonen-
den (bonken) en het Íeit, dat bestemmingsverkeer er
nauwelijks door wordt venraagd. De zeer hoge score

353%wenselijk
11 .7'k ongewenst

6.9% geen mening

m



I
Voorstel
De inzamelbakken worden verplaatst naar de zijkant
van het plantsoen tegenover de bakker van het win-
kelcentrum.

uitslag
38% noodzakelijk +

39.9%wenselijk
7.4oÀ ongewenst ffi
14.7o/oeëën mening ffi
o pme rki nge n en we rkg ro e pko m me ntaar
Enkelen vreesden opstoppingen bij de bakken, als
er vanuit een auto glas oÍ papier in de bakken zou
worden geladen. De rijbaanbreedte lijkt echter vol-
doende om te passeren.

8. TE SMALLE STOEP WINKELCENTRUM

Winkels, zegt men, moeten voor de deur handels-
waar kunnen uitstallen. Zoiets bevordert verkoop en
gezelligheid. De stoep voor de Ramptaanwinkels is
daarvoor net te smal. Als men nu zijn waren uitstalt
is er meestalonvoldoende ruimte voor kinderwaoens

en rolstoelen. Het is dan zelÍs moeilijk als voetgan-
gers elkaar te passeren. Ook is het moeilijk om via
het pad door het plantsoen naar de winkels te lopen,
omdat er vaak auto's voor geparkeerd staan.

Voorstel
De stoep voor het Winkelcentrum Ramplaan wordt
met tenminste een meter verbreed. Bij het pad door
het plantsoen wordt de parkeerplaats onderbroken.

uitslag
40.9'/" noodzakelijk
43% wenselijk
10.1%ongewenst ffi
5.9% geen mening Sl

Tot 21 september,20uur in het Kerkelijk Cen-
lrum!

VERKEERSWERKGROEP
RAMPLAANKWARTIER
Atnenarijke Chabot, Franck Damen, Lex van den
ii:,r,. Paui l,íarselje, Bob Meijlis, Jan Hein Mooren
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lngezonden mededeling

ROLEMMERS IN HAARLEM

Zoals men weet, gaat de huisvuilzak in Haarlem verdwiinen,
De Gemeenteraad heeÍt nl. op 15 maart 1989 besloten de
rolemmer als inzametmiddel voor huishoudelijk afval in
Haarlem in te voeren. Dit besluit is door Gedeputeerde
ZaKen van Noord-Holland goedgekeurd.

"rr))t'r

Waarom de rolemmer?

Er is een aantal redenen om de rolemmer in te voeren' ln de
eerste plaats is de huidige aÈeidsbelasting van de huisvuil-
beladers te groot. Daarom zou een extra ploeg huis-
vuilbeladers moeten worden aangenomen. De kosten die
dit zou meebrengen zouden in de aÍvalstoÍÍenheÍÍing
verwerkt moeten worden. Omdat nu de rolemmer wordt
ingevoerd, kan de verhoging van de afvalstoÍÍenheÍÍing
beperkt blijven. lnwoners van Haarlem gaan nu slechts een
gering bedrag, Í 4,50 per jaar, meer betalen. ln de tweede
plaats is het werken met de rolemmer voor de huisvuil-
beladers veiliger, omdat ziibijgebruik van de rolemmer niet
langer kans lopen verwond te raken door scherpe
vooMerpen (glas, iniectienaalden).
Ten slotte hoopt de gemeente. dat door de invoering van
de rolemmer de hoeveelheid zwerfvuil aanzienlijk zal
verminderen.

Welke wiiken eerst aan bod?

Het uitzetten van de rolemmers verloopt in drie Íasen. Het is
de bedoeling, dat binnen drie jaar alle mogelijke
aansluiilngen in Haarlem zijn voorzien van een rolemmer.
lierna volgt een evaluatie. Aan de hand van de resultaten
daarvan wordt bekeken hoe de volgende Íasen moeten
,,'icrden uitgewerkt.
)e wijken, die in de eerste fase aan bod komen zijn:
Europawijk, Zuiderhout, Houtvaartkwartier, Boerhaavewijk,
Leidsevaart, Ramplaankwartier, Molenwijk, Oosterduin,
Meenruijk, Overdelft.

Voorlichtingsavonden

VooraÍgaand aan het uitzetten van de rolemmers, houdt de
Gemeentereiniging voorlichtingsavonden voor de diverse
wijken. Voor het Ramplaankwartrer heeÍt de
voorlichtingsavond inmiddels, namelijk op 5 september, in
het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan plaats gehad.
Tevens komt er een voorlichtingsfolder over de rolemmer.
De Íolder wordt huis aan huis verspreid in de wijken, die
meedoen in de eerste Íase. Bij de voorlichtingsÍolder zit
een antwoordkaart waarmee een keus gemaakt kan worden
tussen een rolemmer van 140 liter en een rolemmer van
240 liter. Wijkbewoners hebben deze twee rolemmers op
de voorlichtingsavonden kunnen zien. Gezinnen met twee
of meer huisvuilzakken per week kunnen het beste kiezen
voor een rolemmer van 240 liter.

Alte rnatieve n

Adressen waar absoluut geen rolemmer mogelijk is, worden

individueel door de Gemeentereiniging bekeken. De

bewoners van deze adressen kunnen hun afval deponeren

in een verzamelcontainer, die in een betonnen cocon aan

de openbare weg wordt geplaatst' ln Ílatgebouwen , waar

nu gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, zal

het huidige inzamelsysteem worden gehandhaaÍd.

Yerzamelplaatsen

De rolemmer rioet op de ophaaldag aan de weg bij de

centrale inzanelplaatsen worden geplaatst. Deze

verzamelplaatser zul en voornamelijk worden gepland bij

uitgangen van branigangen e.d. De loopafstand zal in
ieder geval njet te grcct zijn ln een aantalwijken is al een

begin gemaakt m3ï rel mai'keren van stoeptegels, die deze

centrale inzamelp aaisel moeten aangeven.

Voor meer ir,Íc rn'atie kan men terecht bij de

Gemeentereinigi:3 de heer J Midavaine, teleÍoon 18 01

16, oÍ mevroulv Y Brandenburg, telefoon 18 01 23.

Gemeente Haarlem
AÍdeling Voorlichtlng, Gemeentereiniging
19 juli 1989

Verl ichting tennispark

In het voorstel aan de gemeenteraad om het ontwerp
bestemmingsplan Ramplaanpad vast te stellen, werd
destijds aangegeven, dat het van algemeen belang werd
geacht dat de belangrijke landschappelijke waarde van het
gebied behouden zou blijven. Met dit uitgangspunt voor
ogen, heeft de gemeente Haarlem besloten de
vergunning, die de eigenaar van het tennlspark, de heer
Faase, voor het bouwen van een baanverlichting in dit park
heeÍt ingediend, te weigeren. De heer Faase kan tegen dit
besluit in beroep gaan.
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lngezonden mededeling

ROLEMMERS IN HAARLEM

Zoals men weet, gaat de huisvuilzak in Haarlem verdwijnen,
De Gemeenteraad heeÍt nl. op 15 maart 1989 besloten de
rolemmer als inzamelmiddel voor huishoudelijk aÍval in
Haarlem in te voeren. Dit besluit is door Gedeputeerde
Zaken van Noord-Holland goedgekeurd.

AlternatievenWaarom de rolemmer?

Er is een aantal redenen om de rolemmer in te voeren ln Ce

eerste plaats is de huidige arbeidsbelasting v'an Ce h-ls';uil-
beladers te groot. Daarom zou een extra p:e; h':r:-
vuilbeladers moeten lvcrden aangencnier !: l:si:l c e

dit zou meebrerg:: zc-::i ^ de a',: s::"=^-a",^?
verwerkt moeten lvc;'Cen. lri.: n; Ce rc 3a'*3' ,',::ci
ingevoerd, kan de verncJ -J .ar :: a'.: :::"=-'a'' - j
beperkt blijven. lnwoners van Haader: §23n :- s .c::s .:r
gering bedrag, Í 4,50 per jaar, meer beta en n ce i,',:e:e
plaats is het werken met de rolemmer voor de hu s';'r i-

beladers veiliger, omdat zij bijgebruik van de rolemmer niet
langer kans lopen verwond te raken door scherpe
voorwerpen (glas, injectienaalden).
Ten slotte hoopt de gemeente. dat door de invoering van
de rolemmer de hoeveelheid zwerÍvuil aanzienlijk zal
verminderen.

Welke wijken eerst aan bod?

Het uitzetten van de rolemmers verloopt in drie Íasen. Het is
de bedoeling, dat binnen drie jaar alle mogelijke
aansluitingen in Haarlem zijn voorzien van een rolemmer.
Hierna volgt een evaluatie. Aan de hand van de resultaten
daarvan wordt bekeken hoe de volgende Íasen moeten
worden uitgewerkt.
De wijken, die in de eerste fase aan bod komen zijn:
Eu ropawi.ik, Zu id erhout, Houtvaartkwartier, Boerhaavewijk,
Leidsevaart, Ramplaankwarlier, Molenwijk, Oosterduin,
Meerwijk, OverdelÍt.

Voorlichtingsavonden

VooraÍgaand aan het uitzetten van de rolemmers, houdt de
Gemeentereiniging voorlichtingsavonden voor de diverse
wijken. Voor het Ramplaankwartier heeft de
voorlichtingsavond inmiddels, namelijk op 5 september, in
het Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan plaats gehad.
Tevens komt er een voorlichtingsfolder over de rolemmer.
De folder wordt huis aan huis verspreid in de wijken, die
meedoen in de eerste Íase. Bij de voorlichtingsÍolder zit
een antwoordkaarl waarmee een keus gemaakt kan worden
tussen een rolemmer van 140 Iiter en een rolemmer van
240 liter. Wijkbewoners hebben deze twee rolemmers op
de voorlichtingsavonden kunnen zien. Gezinnen met twee
of meer huisvuilzakken per week kunnen het beste kiezen
voor een rolemmer van 240 liter.

Adressen waar absoluut geen rolemmer mogeliik is, worden
individueel door de Gemeentereiniging bekeken. De

bewoners van deze adressen kunnen hun aÍval deponeren
in een verzamelcontainer, die in een betonnen cocon aan
de openbare weg wordt geplaatst. ln Ílatgebouwen , waar
-u gebruik wordt gemaakt van een verzamelcontainer, zal
'=i huidige inzamelsysteem worden gehandhaaÍd.

Verzamelplaatsen

De rc:nme' ::Èt op de ophaaldag aan de weg bij de
centrale rnza:slp aatsen worden geplaatst. Deze
verzameiplaatse'r z.t len '"'oornamelijk urorden gepland bij
uitgangen van brarCgangen e d De loopaÍstand zal in
ieder geval niet ie g:oct z;in ln een aantal wijken is al een
begln gemaakt met het markeren van stoeptegels, die deze
centrale inzamelplaatsen moeten aangeven.

Voor meer inÍormatie kan men terecht bij de
Gemeenlereiniging: de heer J. Midavaine, teleÍoon 1B 0'l
16, oÍ mevrouw Y. Brandenburg, teleÍoon 18 01 23.

Gemeente Haarlem
AÍdeling Voorlichting, Gemeentereiniging
19 juli 1989

Verlichting tennispark

ln het voorstel aan de gemeenteraad om het ontwerp
bestemmingsplan Ramplaanpad vast te stellen, werd
destijds aangegeven, dat het van algemeen belang werd
geacht, dat de belangrijke landschappelijke waarde van het
gebied behouden zou blijven. Met dit uitgangspunt voor
ogen, heeft de gemeente Haarlem besloten de
vergunning, die de eigenaar van het tennispark, de heer
Faase, voor het bouwen van een baanverlichting in dit park
heeÍt ingediend, le weigeren. De heer Faase kan tegen dit
besluit in beroep gaan.
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Gecoördineerd ouderenwerk

HAARLEM ZUID.WEST

Graag \,Ès: gen '*,ij de aandacht op het inÍormatieboekje
1989-i 33 l c:r het gecoÖrdineerd ouderenwerk Haarlem

ZuiC-',',':s: . an het Dienstencentrum aan de Van Oosten de

tsrlr ,-si'aat 2. Een greep uit het programma: gymnastiek

;c à i net Kerkelijk Centrum aan de Ramplaan), volks-

dansen, spel- en ontspanningsmiddagen, cursussen
engels en naaien, klaverjassen, een excursie naar het
ra-Cgoed Elswout, een modeshow en nog veel meer. Te
'e€3 orn allemaal op te noemen. U kunt het boekie, waarin
i:: .cl:dige programma is opgenomen, aanvragen bij

!:^::-r .entrum, teleÍoon 32 42 61. Het is de moeite

Rampertie

r"' zceken met spoed een ervaren oppas voor onze
1 -::ren van 2 en 6 jaar, elke middag vanaÍ 12.30 uur,
e:-::r op woensdag van 11.30-15.00 uur. Totaal 20 uur.

--, ^, 
,^ 

^l: = JUll. é.+ lV é1.

Hampertie

p a:'rolessen aan huis in Haarlem Zuid-west. Alle niveau's.
-: :il 83 93 96

Club Technico I0

h C *,ft*,'ant van Íebruari van dit iaar, hebben wij U

rnloer§ ngntbht over Technica 10, een technische club
nor rneisles van 10 tot 13 iaar, die o.m. in de
Scfubrqereensctup Haarlem aan de Versproncl«veg, op
frsAruarond van 18.30 tot 19.45 uur wordt gegeven. ln
oktober beginnen er weer nieuwe clubs, waarover

-:: ,;r,'lco bii Jolijt Leusink, project-
::si!: a i ',;-:'-- De Ringvaart", Floris van
i:':i-e- aa: -1: :-:: ' I -aarlem, teleÍoon 36 13 34. Er

s i:vens bg::";:= ;:- ::;= = 3sters (vrijwilligsters) . Ziidie
ats zodanig hlri' ï:t=,',:1, -: a:r de clubs willen verlenen,
-'J^nen e'/enee'rS '.a'a --' - -: : -e.JSink'

60jarig huweliik

Bij toeval hoorde de wijkraad begin augustus, dat de heer

en merrouw Tijmstra, wonende aan de Ramplaan, op 29 iuli
hun 60-jarig huwelijksÍeest hadden gevierd. Het is bekend:

de wijkraad laat een dergelijke biizondere gebeurtenis,

althans wanneer die niet te lang geleden heeÍt plaats ge-

had, niet ongemerkt vooÖijgaan. En dus is een wijkraadslid

snel alsnog de gelukwensen van de raad gaan aanbieden.

Zil deed die, zoals eveneens gebruikelijk is, van een
geschenkje vergezeld gaan. Namens de raad sprak zij

ónder meer de wens uit, dat beiden nog lang in goede

gezondheid bii elkaar mogen blijven. E.H.

Rampertie

Dame, 87 jaar, zoekt voor de zondagmiddagen gezelschap

voor rummikub oÍ kaarten. TeleÍoon: 24 25 23.

Sport en spel voor 55 +

Voor mensen van 55 jaar en ouder, worden door de

Kruisvereniging Haarlem en de Stichting Dienstencentra
Zuid-Kennémertand, in het.kader van Meer Bewegen voor

Ouderen (MBvO), van september Vm mei, twee sport- en

spelinstuiven georganiseerd, één in de Beijneshal, elke
woensdagmiddag van 14.15 tot 16.15 uur, aanvang 6

september en één in de Spaarnehal, Fie Carelsenplein 1 te

Schalkwijk, elke donderdagochtend van 10-12 uur,
aanvang 7 sePtember.
De instuiven bieden onder andere de volgende
mogelijkheden: badminton, (Íoam)tennis, taÍeltennis, ieu
de boules, koersbal, liinbal, enz. Ook gymnastiek en

volksdansen worden aangeboden. leder kan naar eigen
keuze en naar eigen mogelijkheden aan de activiteiten, die

door MBvO bevoegde docenten worden geleid,

deelnemen. Zii zullen U graag ontmoeten, dus kom gerust

eens kijken oÍ meedoen. Kijken kost niets, meedoen Í 1,50
per persoon per keer.
Voor meer informatie kunt U terecht bij de Kruisvereniging

Haarlem, aÍdeling MBvO, Postbus 1064, Haarlern, teleÍoon
3191 90. Met ingang van
teleÍoonnummer: 15 56 00.

28 au gustus nieuw

L
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Ramplaan 24a
Haarlem
tel; 023-24 34 82

líacht uiet tot lrcrgen anders kan ik
.-,e-- . a:-iaag niet bezorgen

\
Drog isterii'Parfumeri e

Bloemendaalseweg 301 Overveen

tussen garage Van Wlik en Marlnehospltaal

VanaÍ 125.- gratis thuisbezorgd

BAKKER

voor:

deposltalre:

BANDAGES
HOMEOPATHIE
GENEESMIDDELEN
AMERIKAANSE VITAMINEN
MONDVEBZORGING
PARFUMEBIEEN

MARBERT
en vele andere

BOC
LANCOME

@ube I,uífet
kear &
rpeclalltcltenwlnkcltlr

Blo!m.nda.l3o1/ag 2Al
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Ovcrvccn
r61 023-260732

. Belgische Leonidas bonbons

. MövenPick iis

. Van de boerderii:

Karnemelk, Yoghurt, kwark, boter

. Fondue- en barbecuesauzen

uit eigen keuken
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DIÏ IS HEÏ SYMBÍIÍIT UOÍIR OEBDEGETIJK
GEZOI{D IEI(IGN BBÍIÍ|D

OVERVEEN:
H *,'*r D. e rrrber, Bloemendaalseweg 247

Bent U ook al lid van de club voor gezonde smakelijke broodeters?
Als U dicht in de buurt van één van onze Oude Backershuyzen woont

"oÀil zlï u ltEtEitt[ 8E8il0(E["

Nu ook: Rollandelaan 33

HEEMSTÉDE:
Binnenweg 140 annex Konditorei restaurant
SANTPOOHT:
Bloemendaalsestraatweg 85
ZANDVOORT:
Tolweg 6

stNDs í 9í I
HAARLEM:
Gen. Cronjéstr 158 annex croissanterie
Kritzingerstr 37 - lndischestr 95 - Gen. Spoorlaan 8
Hoogerwoerdststr 45 annex croissanterie
Grote Houtstr 167 annex croissanterie
Schouwtjeslaan 47 annex croissanterie

Bakker Van Der Vooren maakt van trage eleÍs - grage eters
& rclD rr[ hhl:

TAII DER TOíIREII... IIÍIG EETI SHEETJE!

#ffiffitrffi
hAARLEM SCHOON

VCOR GROOI EN KTEIN
ÀDI{INISTRÀTTES EN

BELÀSTINGÀDVIES

Aonms & Krerr
ADVIES GROEP B.V.

Tuindorplaan 1

2015 HT llaarlem
Tel. 023-245693
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Hot 8.mat Yln d! Vlt. CÍcdll C!Íd'

Opcnt u voor l. 5o,- l'cr jààr ecn Visa V»rdccl-re-

kc'ning bij cle Ve rcnigtlc Spaarl;:rnk, dan beschikt u

mctccn ()vcr ccn hrrndig bctlalnritl<lcl in dc vorm

vlrt tlc Visir Cartl.

I)cze creclitcard is mct 6 nriljocn acccptatiepunten

(u,aanan 20.(XX) in Nctlcriancl) veruit de Srootste

tcr rvertld. L.J kr.rn[ cr biina trvcral mec bctalen

zonder contant gcl.l op zak. Urv handtekcning is

voldtrcndc. lln nattrtrrlijk is trrï Visa Carrl gratis

vcrz-ekcrcl tcgcrr vcrlics en/of cliclital.

Gratlt Scb.ulh v.n Eutochequ'l'

Wilt u een creditcard, maar hebt u nog geen Visa

Voordeel-rekening?

Vrrl drn clc hon in, ofltl (t20 - 5 205640. I)rrn krijgt

u snel ccn cltridclijkc firldcr,rvcr tlc Visa Vxrrclccl-

rekcning. l)larin lt:est tt prtcie's wclkc voordelcn

er nog mecr aan vast zittcn. Zolls het <-rnltpcrkt

gratis gcbnrik vrn Eurocheqtres cn cen mogclijk-

heid «rt 3% rente op uw bctaalrckcning'

Vtxrr persoonlijkc informctic bcnt u welkom bij elk

kantoor van dc Vcrcnigclc Spa,rrbank.

Ho6ic rcntc op uw.aldo.

DE VISA VOORDEEL-REKENING
.lr, nu rvil ik rlles rvett'n ()vcÍ (l(' \(xlr(l( l( tr vrn tlt Virl
Vxrrrlt'el-rckerrirrp.

Num

Stritrt

l)trstcrxlc*-- lllrats
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I).'zc lxrr .trrrtn n,itr:
r'1,..,,'.,i"S".'.,Ar,,f.Arrtr.",r,Lrrr»,ru'r(iltl.l{xx'1"\ i\rrr*rnlrnr'
t,.n 1',*^ Él'l i' nu* n,*lix I' lrrrn'r,''.'l h llrrr: t'lí)- i?0>li {(l'

mannenmode

Balley's - McGregor'
New Boxer en
dlverse accessolres

BLOEMENDAALSEWEG 249 A
2051 GCOVEBVEEN

TEL. 023 - 27 06 60

J

DeVerenigde Spaarbankdoet meer voor de particulier: H

S

VOOR EEN DESKUNDIG AA}'.]KOOP-ADVIES
EN 1cc"o sERVlcE, ROLLAIID
MEER DAN HALVE EEUW FIETSEN-VAKKENNIS

t-t--o kf PAí^liL>
. ALLE |!4ATEN BANDEN
O CI'JDE.QDELEN
. TCEEEFICREN

ook voor oile soorten Philips gloeilomP'cn,
T.L. buizen en elektro-moteriool

A.G. DE HAAS RAÀ/PLAAN 46 TEL.24 05 53

Gazelle

JunckerU

LICHT. KRACHT. BEVEILIGINGS' EN

NO ODSTROO M IN STALLATIES

IIEET. REGEL. BESTURINGS' EN

GELUIDSïECHNIEK

» C. STAPEL ««

ELEKTROTECHNIEK

)) EBK E ND- I NSTA LLATEUR
_)L-llr

TtsOUW

r OOK BEPARAT IE I
TSTOFZUIGERS /BADIO.
] ÍV/VIDEO ENZ' t

Lerndert Meesrstraat 106

2015 JT Haarlem

TeleÍoon 023-24 50 14

PANEEL.EN KAS

ELEKTRONIKA

AARDING

o.a.

--------------1

4556 l80l 23t 56789

Vesting


