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                            NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                         NAJAAR 2011

Voorwoord 

In mei dit jaar voorspelde een weersite een 

droge warme zomer als gevolg van de 

mondiale klimaatverandering. Door de snelle 

opwarming van de Noordzee zouden er wel 

wat fikse stortbuien in juli kunnen vallen, maar 

deze zouden niet voldoende zijn om het reeds 

ontstane neerslagtekort te compenseren. 

Afgezien van deze stortbuien beloofde het een 

mooie zomer te worden. 

 

Omdat ik niet graag met vakantie ga, beviel 

mij deze voorspelling wel. Het zou een toptijd 

worden. Iedereen weg en het rijk voor mij 

alleen.  

Maar het werd een zomer om niet over naar 

huis te schrijven. Voor mij weer eens hét 

bewijs dat voorspellingen niet uitkomen.  

 

Als het regende en stormde, dacht ik met leed 

aan al die mensen die ik ken, die hier of daar 

aan het kamperen waren. Wat een ramp! Maar 

ze hadden desondanks een waanzinnig leuke 

vakantie gehad. Juist dat weer had bij hen ware 

oergevoelens losgemaakt en hen veel 

gezelligheid opgeleverd…. 

 

Uit nieuwsgierigheid heb ik onlangs even 

opgezocht wat de komende winter voor ons in 

petto heeft. Nou mensen, het wordt extreem 

koud met sneeuw, ijs, met veel plezier, maar 

ook met veel problemen. De weervoorspeller 

ziet dit jaar in Friesland mensen massaal aan 

de start staan om aan de Elfstedentocht te 

beginnen. Als reactie hier op heb ik bij mijn 

garagebedrijf toch maar meteen dé 

winterbanden ter sprake gebracht. Hij raadde 

mij aan om ook met winterbanden bij extreem 

weer niet de weg op te gaan als dat niet strikt 

noodzakelijk is. Maar voorspellingen komen 

toch nooit uit, was zijn vaste overtuiging. 

 

Soms doe ik ook aan voorspellen, gewoon als 

hobby, door combineren en deduceren. Voor 

2012 voorspel ik een enorme parkeeroverlast 

in onze wijk in juli en september. Maar 

voorspellingen komen meestal toch niet 

uit…….  

                                                (Tineke Dijkstra) 

 

 

Wijkraad de Krim deed in de vorige 

Nieuwsbrief een oproep voor een secretaris en 

een penningmeester. Er heeft zich een 

kandidaat penningmeester, Ronny Visser 

aangemeld. Zij is bereid het 

penningmeesterschap op 13 oktober 2011 op 

zich te nemen. Inmiddels maakt Ronny Visser 

deel uit van de wijkraad als lid.   

______________________________________ 

 

Voortbestaan Wijkraad de Krim 

Het is voor de bewoners een rustige gedachte 

dat het voortbestaan van de wijkraad voorlopig 

gewaarborgd is. Toch blijft het vliesje 

flinterdun. Er is dan ook dringende behoefte 

aan een secretaris. 

 

 

Gouden Regels en de Krim 
De gemeente Haarlem manifesteert zich als 

innovatief als het gaat om burgerschap en 

bestuur. Dit jaar laat de gemeente haar burgers 

middels een participatief initiatief, de ‘Gouden 

Regels’ (Google gouden regels Haarlem en er 

zijn verschillende sites die informatie geven), 

meedenken over ruimtelijke kwaliteit in de 

stad. Verschillende situaties zijn door 

bewoners naar voren gehaald en op een 

website konden bewoners hun meningen geven 

over bepaalde stellingen, die vaak met foto’s 

waren onderbouwd. De gemeente maakt mede 

van deze informatie gebruik om nieuw beleid 

uit te stippelen en later dit jaar voor definitief 

commentaar aan haar bewoners voor te leggen. 

Vertegenwoordigers van de wijkraad hebben 

bijgedragen aan opinies over verschillende 

stellingen die werden geponeerd. Het viel op 

dat geen van de 56 stellingen die uiteindelijk 

werden voorgelegd en waarover meningen 

werden verzameld, de Krim betroffen. In het 

totaal reageerden via websites enkele 

honderden bewoners van de stad. We willen u 

als voorbeeld een paar stellingen en de reacties 

voorleggen. 
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1-‘Historische panden zouden niet gesloopt 

moeten worden, of ze nu wel of geen 

monument zijn’. 92% toonde zich voorstander 

van deze stelling. 

2-‘Bepaalt de eerste dakopbouw hoe de 

volgende er uit komt te zien?’. Slechts 57% 

steunde deze stelling. 

3-‘De gemeente zou extra hoge eisen moeten 

stellen aan scholenbouw, ook nieuwbouw of 

verbouwingen zouden karaktervol moeten 

zijn’. 100% is voorstander. 

4-‘Groen in allerlei vormen in de openbare 

ruimte geeft de stad kwaliteit’. 84% steunde 

deze stelling. 

De wijkraad onderhoudt een intensieve relatie 

met de gemeente en zal de mening van de 

bewoners van de wijk polsen, mochten er zich 

beleidsvraagstukken voordoen die de Krim 

aangaan. De toekomst van de Randweg zal de 

grootste invloed hebben op de ruimtelijke 

kwaliteit in de wijk. 

In de volgende wijkkrant berichten we u over 

de nieuwe nota ruimte van de gemeente en de 

invloed die dat document zal hebben op de 

wijk.  

 

 

Stuyvesant tunneltje     
Het Stuyvesant tunneltje, dat een belangrijke 

verbinding vormt tussen de wijk, de winkels op 

het Stuyvesantplein en andere delen van 

Haarlem - Noord, wordt door vele bewoners 

van onze wijk gezien als een verouderde 

structuur. De trappen zijn lastig te belopen, 

voor moderne fietsen (kinderbakfietsen) zijn 

de gootjes moeilijk te nemen. Rolstoelers zien 

de tunnel als een niet te nemen hindernis en 

mensen met een rollator hebben de grootste 

moeite met de tunnelstoep. De verlichting is 

vaak stuk en de tunnel wordt ook als openbaar 

urinoir gebruikt.  

De wijkraad heeft een brief aan de gemeente 

gestuurd met het verzoek de verouderde tunnel 

te moderniseren. Voor grootschalige renovatie 

van het tunneltje bestaat op korte termijn geen 

programmatische noodzaak. Wel erkent de 

gemeente dat de door de wijkraad voorgestelde 

verbeteringen –mits goed ingepast – een 

meerwaarde van en naar wijk de Krim kan 

betekenen, maar gezien haar financiële 

beperkingen kan renovatie voorlopig niet 

plaatsvinden.  

______________________________________ 

Kastanjes ziek 

De nog betrekkelijk jonge kastanjebomen 

langs de Lodewijk van Deijssellaan zijn 

allemaal in lichte tot ernstige mate aangetast 

door de kastanjeziekte. De meeste bomen zijn 

in slechte conditie en de gemeente houdt via 

een daarvoor opgesteld protocol de vinger aan 

de pols en zal de bomen regelmatig 

controleren. 

 

 

Grasveld hondenvrij 
De losloopgebieden voor honden moeten bij de 

hondenbezitters van Haarlem bekend zijn. 

Voor de Krim geldt, dat alle viervoeters vrij 

mogen loslopen op de groenvoorziening op de 

buitenring van de wijk. Het grote grasveld aan 

het Rijklof van Goensplein valt hier niet onder. 

Met andere woorden: de honden moeten op het 

veld midden in de wijk aangelijnd naast hun 

baas meelopen. De wijkraad noemt het 

speelveld expliciet, omdat er bewoners zijn die 

bezwaren maken tegen loslopende honden op 

deze plek. Dus gelieve ergens anders met de 

hond te gaan spelen.  

 

______________________________________ 

 

Honkbalweek en Europese 

Kampioenschappen Honkbal 2012 
De 26

ste
 editie van de Haarlemse Honkbalweek 

wordt in 2012 gehouden van 13 tot en met 22 

juli.  

De Europese Kampioenschappen Honkbal 

worden in Nederland gehouden van 7 tot en 

met 16 september. Naast Haarlem worden ook 

wedstrijden in Rotterdam gespeeld. Over de 

derde speelstad moet nog worden beslist. 

______________________________________ 

 

Bootjes langs de Delft 

Waar waren dit jaar toch al die bootjes? Een 

aantal afmeervoorzieningen is niet bezet 

geweest. De wijkraad weet niet wat daar de 

reden van is geweest. Zij zal daar bij de 

havendienst navraag naar doen. Al met al 

waren er deze zomer geen klachten over 

recreërende pleziervaarders in de berm langs 

het water in de wijk.  

______________________________________   
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Dagelijks beheer/wijkgesprek 

Periodiek heeft de wijkraad overleg met de 

gemeente over problemen/aandachtspunten  

aangaande de openbare ruimte binnen en/of 

direct grenzend aan de wijk. 

Tot 2011 was dat in een gezamenlijk overleg 

waarbij alle wijkraden uit Haarlem -Noord 

aanwezig waren; sinds 01/01/2011 is het een 1 

op 1 situatie tussen vertegenwoordigers van de 

gemeente/politie enerzijds en een 

vertegenwoordiging van de wijkraad 

anderzijds. De te bespreken zaken kunnen 

zowel door de gemeente als de wijkraad op de 

agenda worden gezet. 

 

Onderstaand een kort resumé van de recent 

behandelde zaken: 

-Tunneltje station Bloemendaal: aandacht 

gevraagd voor schoonmaak en 

gladheidbestrijding. Suggestie gedaan om 

Spaarnelanden in overleg te laten treden met 

verantwoordelijke voor de gemeente 

Bloemendaal om de schema’s op elkaar af te 

stemmen.  

- Tunneltje Stuyvesantbrug: slechte staat van 

onderhoud en vervuiling aan de orde gesteld 

evenals de zeer verouderde staat; vrijwel 

ontoegankelijk voor mensen met rollators, 

kinderwagens, bakfietsen etc. Verlichting is 

inmiddels hersteld; toegankelijkheid wordt 

nader onderzocht. 

- Verlichting speelplaats R. van Goensplein: de 

gemeente gaat gebruik makend van de 

bestaande armatuur voor de rijbaan ook de 

speelplaats verlichten. Waarschijnlijk zal dit de 

overlast van hangjongeren in de avonduren 

doen verminderen. 

- Plasvorming bocht Delftlaan/Stuyvesantbrug: 

de gemeente gaat in overleg met de provincie 

om tot een adequate oplossing te komen. 

- Terugdringen fietsoverlast Pieter Bothlaantje: 

de op ons verzoek geplaatste schapenhekjes 

zorgen wel voor verminderde fietsoverlast. De 

wijkraad heeft meerdere suggesties gedaan om 

de overlast tot nul terug te dringen. De 

gemeente komt er op terug. 

- Kruispunt Orionbrug/Pim Mulierlaan: 

huidige situatie is in de ogen van de wijkraad 

nog steeds niet veilig genoeg. Nader overleg 

waarbij ook de Fietsersbond en het 

Mendelcollege worden betrokken volgt. 

- Schoonvegen straten en specifiek de goten: 

onze suggestie om Spaarnelanden ruim van te 

voren het veegschema bekend te laten maken 

en dan steeds een zijde van de straat te vegen, 

zodat wijkbewoners hun auto’s tijdig en 

tijdelijk kunnen verplaatsen, wordt door de 

gemeente ingebracht in overleg met 

Spaarnelanden. 

 

In een volgende nieuwsbrief zullen de 

resultaten c.q vorderingen van zowel 

bovenstaande als andere zaken aan de orde 

komen. 

 

Hebt u klachten en/of opmerkingen over de 

leefomgeving, meldt dit dan aan de gemeente 

via het telefoonnummer van het meldpunt 

leefomgeving. (023-5115115)   

 

Partner Platform Noord/WBO 

Samen met bewoners spelen wijkraden naast 

andere maatschappelijke organisaties een rol in 

het helpen creëren van een leefbare stedelijke 

omgeving binnen de gemeente Haarlem. 

Wijkraden vervullen een schakelfunctie tussen 

gemeente en bewoners. Er is sprake van 

informatieverkeer in beide richtingen.  

 

Voor het beheer van de dagelijkse 

leefomgeving van haar burgers werkt de 

gemeente langs twee sporen. 

Aan de ene kant het z.g. wijkgerichte werken, 

waarbij wordt ingezoomd op de specifieke 

knelpunten in een wijk en daarvoor 

oplossingen worden gezocht. Dit gebeurt in 

nauwe samenspraak tussen bewoners en hun 

wijkraden (daarvan zijn er in Haarlem 37) 

enerzijds en de gemeente en haar 

maatschappelijke partners zoals 

woningbouwcorporaties, politie en 

opbouwwerk anderzijds. Soms resulteert dit in 

z.g. wijkcontracten, waarin afspraken zijn 

vastgelegd over wie wat en wanneer gaat doen 

in de wijk.   

Aan de andere kant zijn er de zogenaamde 

stadsdeel uitvoeringsprogramma’s (STUP's) 

van de gemeente. STUP’s zijn de 

jaaroverzichten van wat er in elk van de zes 

stadsdelen in Haarlem op initiatief of onder 

verantwoordelijkheid van de gemeente gebeurt 

of staat te gebeuren op het gebied van 

leefbaarheid en veiligheid. Het is een 

instrument om de activiteiten en projecten in 

de stad op elkaar af te stemmen, zowel binnen 

de gemeentelijke organisatie als tussen de 

gemeente en de partners in de stad.   

Kortom, maatwerk op wijkniveau gekoppeld 

aan een programmatische aanpak op 

stads(deel)niveau.  
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Het is tegen deze achtergrond en vooral 

vanwege het programmatische spoor dat 

wijkraad de Krim aan gestructureerd overleg 

deelneemt waarin ook andere wijkraden van de 

partij zijn. Dat is vooral van belang met het 

oog op gebiedsoverstijgende problematiek en 

lange termijn ontwikkelingen. In het bijzonder 

gaat het dan om het Partner Platform Noord 

(PPN) en het Wijkraden en 

Belangenorganisaties Overleg Haarlem-

Noord/Spaarndam (WBO).  

 

Het PPN is een door de gemeente 

georganiseerd overleg dat eens per kwartaal 

plaats vindt onder voorzitterschap van 

stadsdeelregisseur Michel de Graaf, het 

ambtelijk aanspreekpunt voor onze wijk. Met 

enige regelmaat schuift ook wethouder Jack 

ven der Hoek aan, die als ‘wijkwethouder’  

politiek-bestuurlijk aanspreekpunt voor onze 

wijk is. De bewoners van Haarlem -Noord zijn 

vertegenwoordigd door afvaardigingen van de 

13 wijkraden die dit stadsdeel rijk is. Daarnaast 

een permanente vertegenwoordiging van 

maatschappelijke organisaties waarmee de 

gemeente in Noord samenwerkt; Stichting 

Dock voor het opbouwwerk en de 

woningbouwcorporaties Elan Wonen en Pré 

Wonen. Per bijeenkomst zijn er gasten uit de 

gemeentelijke organisatie, die iets komen 

vertellen over specifiek aanstaand beleid of de 

uitvoering daarvan, dat de wijken in Noord zal 

gaan raken. Te denken valt aan nieuw 

parkeerbeleid, of veranderingen in het 

gemeentelijk stelsel van participatie en 

inspraak.  

 

Het WBO is een overkoepelend overleg van – 

de naam zegt het al – de wijkraden en 

belangenorganisaties in dit stadsdeel. Naast de 

13 wijkraden van stadsdeel Noord treffen we 

hier o.a. ook vertegenwoordigers van de 

winkeliersverenigingen en het MKB in het 

gebied (bv Cronjéstraat, MKB Haarlem). De 

gemeente maakt nadrukkelijk geen deel uit van 

dit overleg. Niet in de laatste plaats omdat het 

WBO ook bedoeld is als actie platform van de 

deelnemers, niet alleen richting gemeente maar 

waar nodig ook richting de Provincie, wanneer 

hun gemeenschappelijke belangen in het 

geding zijn. Te denken valt aan de discussie 

over het tracé voor de verlenging van de Zuid-

Tangent richting IJmond. Het moge duidelijk 

zijn waar het gaat om situaties waarin 

overheden buurten tegen elkaar zouden kunnen 

spelen een dergelijk overleg bijzonder nuttig 

kan zijn. 

 

Het is prettig een platform te hebben om de 

belangen van de eigen wijk bij de gemeente te 

kunnen behartigen. Het is goed te beseffen dat 

onze wijk met nog 12 andere wijken samen het 

stadsdeel Noord vormt, en dat er soms sprake 

moet zijn van geven en nemen. Samen zijn de 

wijkraden in Noord echter goed voor ruim één 

derde van alle wijkraden in Haarlem en dus 

sterk. Hoewel wijkraden vooral het 

buurtbelang dienen te behartigen zullen zij in 

bepaalde situaties ook de rijen moeten sluiten. 

Daarom is deelname aan PPN én WBO van 

belang en hebben beides overleggen 

meerwaarde voor de wijkraad. 

 

Belangrijke telefoonnummers:       

Alarmnummers 

Alarmnummer (spoedeisende zaken):    112 

Politie Kennemerland (geen spoed, wel politie) 

lokaal tarief:                                0900 8844  

Meldkamer brandweer en ambulance (zonder 

spoed)                                   023-515 95 50 

Meld Misdaad Anoniem             0800 7000 

Alarmnummer Dierenambulance (spoed)  

                                              023-533 43 23 

Dierenbescherming Haarlem alarm 

                                             023- 524 68 99 

                              Kantoor  023- 549 14 00 

 

Meldpunten en klachtenbureaus 

Meldpunt Leefomgeving    023- 511 51 15 

Schiphol-Cros info             020- 601 55 55 

Stadsreiniging en afvalinzameling- 

Spaarnelanden N.V.                    0900 8477 

Ongediertebestrijding                 0900 8477 

 

Storingsnummers 

NUON(Elektriciteit, gas,kabel)  0800 9009   

PWN (water)                               0800 2025 

 

Wijkraad de Krim 

www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat: wijkraad.dekrim@gmail.com 

Laurens Reaellaan 18/1       023- 526 28 21 

Vacature: secretaris 
__________________________________ 
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