3-1-1929
Ter wille van de verbreding van de weg Haarlem-Velsen, wordt het Frans Halsplein
veranderd en zal het huis van de opzichter van de begraafplaats, op de hoek van de
Rijksstraatweg en de Kleverlaan, afgebroken worden.

10-1-1929
B&W vragen onteigening aan van verscillende percelen gelegen aan de Slaperdijk en de
Vergierdeweg, tot stichting van een nieuwe begraafplaats.
1-2-1929
De sloten langs de algemene begraafplaats worden gedempt ter wille van de verbreding van
de weg Haarlem-Velsen.
19-2-1929
Er is sprake van een zeer strenge winter. Hedenmiddag hebben 4 busboten het ijs tussen
Haarlem en Spaarndam verbrijzeld, waarover 5 uur werd gedaan.
25-2-1929
De HBS-B aan het Santpoorterplein is heden geopend. Er is een gedenkraam met opschrift
onthuld.
27-2-1929
De dienst van Hout en Plantsoenen plaatst cokesvuren op diverse plaatsen in de stad, o.a. op
het Soendaplein om enigermate de ellende te verzachten die door de hevige kou is ontstaan.
1-3-1929
Uit het jaarverslag van de afd. Haarlem van het Witte Kruis blijkt het voornemen voor de
bouw van het vijfde Volks-douchebadhuis in Haarlem-Noord.
5-3-1929
Met de sloop van de woning van de opzichter van de Alg. begraafplaats op de hoek van de
Schoterweg en de Kleverlaan is een aanvang gemaakt.

16-3-1929
De klapbrug bij de werf Conrad wordt hersteld, waardoor het rijverkeer gestremd zal zijn.

19-3-1929
De bewoners van de Jan de Braystraat en het Kleverpark protesteren bij B&W tegen de
zandaanvoer voor de verhoging tussen de marnixstraat en de Delft.
19-3-1929
De Gemeenteraad verleent een krediet van f 3.200,- ter verbetering van berm en beschoeiing
langs de noordzijde van de Kloppersingel.
3-4-1929
Van het Soendaplein tot de Kennemerstraat worden de tramrails geheel verlegd.

22-4-1929
In Haarlem-Noord zal een nieuwe RK school komen op een terrein achter de RK kerk ten
noorden van de Jan Gijzenvaart; de kosten zijn geraamd op f 114.000,-, waarvoor de
medewerking van de Gemeente Haarlem wordt gevraagd.
25-4-1929
De verlegging van de tramrails op de Schoterweg is gedeeltelijk gereed gekomen. De trams
die van het Soendaplein komen volgen nu een nieuwe baan over de westzijde van de
Schoterweg naar het Kennemerplein. De naar het Soendaplein gaande trams volgen het oude
spoor.

2-5-1929
Vergadering van de Gemeenteraad, waarin o.a. wordt besloten:
Voor f 135.276,- 22-54-60 H.A. grond aan te kopen gelegen aan de Vergierdeweg.
Vijfeneenhalve ton Gouds toe te staan voor scholenbouw als een 7 klassige school van het RK
Parociaal Kerkbestuur St. Bavo in Haarlem Noord en twee scholen voorbereidend lager
onderwijs aan de Ternatestraat en aan de Marnixstraat.
F 12.760,- voor de bouw van een nieuwe opzichterswoning met kantoor op de Algemene
Begraafplaats aan de Kleverlaan.
4-5-1929
De regering heeft op aanvraag van het gemeentebestuur bij de Tweede kamer een
onteigeningsontwerp ingediend van gronden aan de Vergierdeweg in Haarlem-Noord voor het
aanleggen van een nieuwe begraafplaats.
8-5-1929
Vergadering van de gemeenteraad waarin na ernstige en lange discussies het voorstel wordt
aangenomen om 14-66-20 H.A. grond tussen de Vergierdeweg en Rijksstraatweg (HaarlemNoord) aan te kopen.
21-5-1929
Openstelling van de Noordelijke uitgang van het Station aan het Kennemerplein in de drukste
uren van het forensenverkeer.
15-6-1929
Onze stadsgenoot N. Tetterode, wonende Schotersingel, springt gekleed te water om met goed
gevolg een 7 jarige jongen uit de Kinderhuissingel te redden.
1-7-1929
Het Centraal Comite der Ned. Herv. Gemeente “Haarlem” voor Wijkverpleging begint zijn
arbeid ook in het Schoterkwartier.
1-7-1929
De directeur van de Dienst voor Hout en Plantsoenen houdt de eerste openluchtles in de
Stadskwekerij aan de Kleverlaan voor kinderen van openbare en bijzondere lagere scholen,
georganiseerd door de Vereniging voor School- en Werktuinen in samenwerking met het
Gemeentebestuur.
5-7-1929
Hedenavond zal in de gemeentelijke Kweektuin een bloeiende nacht-cactus te zien zijn.

6-7-1929
De beide vluchtheuvels waartussen de trams op het Soendaplein af en aan rijden, zijn in
gebruik genomen, waardoor de verkeerstoestand daar ter plaatse zeer verbeterd is.

6-7-1929
Er is een conflict ontstaat tussen B&W en de Brockway Maatschappij inzake nog verdere
inkrimping van de autobusdiensten.
13-7-1929
De gevraagde subsidie voor de bouw van een nieuwe school in de Tetterodestraat wordt door
de Minister van Onderwijs toegestaan.
16-7-1929
Nieuwe straatnamen worden vastgesteld voor de terreinen tussen de Marnixstraat en de Delft.
De asfaltering van de Schoterweg is gereed gekomen.
26-7-1929
De ouden van dagen, verpleegd in het Huis aan de Schotersingel maken een boottocht naar
“de Vink” ter viering van het jaarlijkse Gerdessenfeest.

30-7-1929
B&W stellen de Raad voor om hun plannen voorde bouw en inrichting van een school voor
uitgebreid lager onderwijs nabij “Huis te Zaanen” goed te keuren en hiervoor f 190.000,beschikbaar te stellen. 31 juli wordt het voorstel aangenomen. B & W gunnen het bouwen van
een school aan de Verlengde Marnixstraat aan A. van Hoften te Haarlem.
6-8-1929
Enkele raadsleden dienen bij Ged. Staten een bezwaarschift in tegen het besluit van 2 mei
voor aankoop van grond aan de Vergierdeweg van de heer P. van der Stadt voor f 135.000,als zijnde de prijs te hoog.
9-8-1929
Hevige brand in de Vogelbuurt, welke grote schade veroorzaakt.
9-9-1929
Het Kon. Besluit van 29 juli bepaalt dat ten name van de Gem. Haarlem ter uitvoering van de
wet van 31 mei 1929 onteigend kunnen worden die percelen gelegen in de Gem. Schoten,
welke genoemd worden in de Staatscourant No. 152 en dit ter wille van het aanleggen van een
nieuwe begraafplaats.
29-8-1929
De fabriek van vuurmakers aan de Spaarndammerweg No.73 is geheel uitgebrand.
6-9-1929
Begin van de feestweek georganiseerd door de bewoners van Generaal Cronjestraat, ter
gelegenheid van de modernisering van hun straat.

7-9-1929
B&W stellen de Raad voor de gronden gelegen ten westen van de Rijksstraatweg en ten
oosten van de Delft ter grootte van ca. 19.623 c.Aren van de eigenaar aan te kopen tegen de
prijs van f 1,20 per M2.

10-9-1929
Voor de aanleg van de nieuwe begraafplaats zijn de Regenten van het St. Elisabeth Gasthuis
bereid 11-10-72 H.A. grond, gelegen ten westen van de Vergierdeweg aan de gemeente te
verkopen voor f 1,- per M2, waartoe B&W de raad adviseren. Op 11-9-1929 wordt door de
gemeente tot aankoop besloten.
14-9-1929
Onder grote belangstelling heeft de begrafenis plaatsgevonden van Dr. P.J. Goedkoop op de
Algemene Begraafplaats aan de Kleverlaan.
1-10-1929
De HFC Haarlem bestaat 40 jaar.
1-10-1929
B&W delen het bestuur der Vereniging Haarlem-Noord mede, dat het niet gewenst lijkt ana
het verzoek van de Vereniging te voldoen, om wederom een fontein op het Frans halsplein
aan te brengen.

1-10-1929
Aanbesteding heeft plaats voor de bouw van een oranjerie met schaftlokaal enz. inde
Stadskweektuin aan de Kleverlaan.

9-10-1929
De weg naar het prinsenbolwerk is verbeterd door aanbrengen van afzonderlijke voetpaden en
asfaltbedekking.
9-10-1929
De Cooperatieve Woningbouwvereniging Volkshuisvesting verzoekt de Raad een voorschot
van hoogstens f 203.000,- uit de Gemeentekas voor de bouw van 60 arbeiderswoningen aan
de Wilgenstraat. De aanvraag wordt goedgekeurd.
9-10-1929
De oprichting heeft plaatsgevonden van de verenging van vrijzinnig-Hervormden in HaarlemNoord.
11-10-1929
De Commissaris van Politie heeft het rijden met onverlichte rijwielen bij de politie afgeschaft;
de fietsen zullen van electrische lantaarns voorzien worden.
17-10-1929
Op de plaats waar tot nog toe de Haarlemse Stoomverffabriek stond, is nu de bijbouw van de
NV Droste’s Cacao en Chocolade fabriek verrezen. De foto toont de Haarlemse
Stoomverffabriek vlak na het voltooien van de bouw.

18-10-2919
Aan het Haarlems Tehuis voor ouden van dagen wordt een volledig toneeldecor voor de
ontspanningszaal aangeboden.
19-10-1929
Het bestuur van de Vereniging Haarlem-Noord wendt zich tot de gemeenteraad voor
goedkeuring tot het geven van muziekuitvoeringen door de H.O.V. in de omgeving van het
“Huis te Zaanen”

12-10-1929
Hevige storm treft Haarlem. Op de Mooie Nel vergaat een schip.
28-11-1929
Besluit B&W tot het stichten van een zevenklassige school op een terrein gelegen tussen de
Delftlaan en de Laurierstraat.
2-11-1929
B&W wensen een gebouw in Haarlem-Noord voor de Gemeentelijke Geneeskundige Dienst
en voor het consultatiebureau voorde vereniging Zuigelingenzorg; hiervoor zou een geschikt
terrein gevonden zijn ten noorden van de Van Egmondstraat. Op 11-11-1929 wordt hiertoe
door de gemeenteraad besloten. Geraamde kosten f 33700,-.

2-11-1929
Besloten wordt een krediet te verlenen van f 1.236.000,- voor de uitvoering van Openbare
Werken in Haarlem-Noord tussen de Zaanenlaan, Middenweg en de Delft.
30-12-1929
B&W geven goedkeuring aan het besluit van de Raad tot het stichten van een school voor
gewoon lager Onderwijs op het terrein tussen Delftlaan en Laurierstraat.

