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              NIEUWSBRIEF DE KRIM 
                  Verslag jaarvergadering 21 februari 2012
 

Voorwoord.                                                        

Toen ik vlak voor het begin van de 

jaarvergadering op 21 februari in The Backstop 

vanachter ‘de grote tafel’ de aanwezige 

buurtbewoners op mijn gemakje kon 

aanschouwen, wist ik het opeens weer. Ook al 

was het een jaar geleden, er waren dit keer 

enkele nieuwe gezichten, maar het merendeel 

van de bezoekers was hetzelfde als in 2011. 

Trouwe bewoners, die elk jaar komen. Ik was 

blij hen te zien. (Ik vind het overigens een 

must om als bewoner in ieder geval de moeite 

te nemen om naar de jaarvergadering te gaan.)  

 

Volgens wijkagent Nico Fania was de opkomst 

van onze wijk groot. Hij woonde in Haarlem –

Noord wel eens jaarvergaderingen bij, waar 

drie man en een halve paardenkop op 

afkwamen. (Figuurlijk bedoeld natuurlijk).  

Neen, van een klein onbetekenend groepje was 

21 februari bepaald geen sprake. Alle 

aanwezigen toonden hun betrokkenheid en 

stelden vragen, waar de wijkraad, 

evenementenmanager, stadsdeelmanager en de 

wijkagent zo goed mogelijk op antwoordden.  

 

Er werd instemmend geklapt, toen de wijkraad 

vroeg of zij toestemming van de bewoners 

kreeg om nog een jaar door te mogen gaan. Dit 

enthousiasme voelde goed, maar op de vraag 

van de wijkraad om ondersteuning bleef het 

angstvallig stil. Dat vond ik jammer, want de 

wijkraad kan heel goed nieuwe leden 

gebruiken en ook al had een klein gedeelte van 

de aanwezigen ooit eerder in de wijkraad 

gezeten, het merendeel nog niet en het was 

daarom zo goed geweest als er zich die avond 

spontaan nieuwe leden hadden aangemeld. 

Neen dus. 

 

Als ik eerlijk ben, heb ik twaalf jaar geleden 

ook voor de wijkraad bedankt toen ik voor de 

eerste keer benaderd werd. Daar had ik toen 

absoluut geen tijd voor, meende ik. Nu kijk ik 

er anders tegenaan, want dit werk kost niet 

veel tijd en het is interessant ook nog. Je krijgt 

toch een iets andere blik op de wijk en op de 

problematiek die er speelt en je hebt ook nog 

eens te maken met een leuke groep mensen.   

                                                (Tineke Dijkstra)                         

 

Verslag jaarvergadering. 

Voorzitter Tineke Dijkstra heet alle 

aanwezigen hartelijk welkom. Behalve naar de 

bewoners gaat haar aandacht uit naar de 

gastspreker van deze avond:  

evenementenmanager Michael Struis, 

stadsdeelmananager Michel de Graaf, 

wijkagent Nico Fania en naar André Koopman, 

handhaver van de gemeente Haarlem  

Hierna wordt de huidige samenstelling van de 

wijkraad meegedeeld: Hans Pos, lid, Ronny 

Visser, penningmeester, Tineke Dijkstra, 

voorzitter en a.i. secretaris en Ton Pols, 

commissielid Pim Mulier, vertegenwoordiger 

namens de wijkraad  bij het Wijkgesprek. 

De afgetreden wijkraadleden, penningmeester 

Gerard Maas en secretaris Ine Buisman worden 

voor hun inzet bedankt. Wijn en bloemen 

zullen in verband met afwezigheid bij hen 

thuis bezorgd worden. 

 

Ronny Visser geeft een korte uitleg over wat 

de wijkraad het afgelopen jaar zoal betaald 

heeft van het door de gemeente verstrekte 

wijkradenbudget. Tevens geeft zij een 

toelichting op de aangevraagde begroting 2012 

en op de bevindingen van de kascommissie, 

die deze uitgaven gecontroleerd heeft. De 

commissie, bestaande uit Peter Selhorst en 

mevrouw Van der Kroef, geeft toestemming 

tot decharge van de penningmeester voor het 

gevoerde beleid. Peter Selhorst merkt op, dat 

kascontrole ook al had plaatsgevonden op het 

moment van aftreden van penningmeester 

Gerard Maas.   

Mevrouw Van der Kroef heeft aangeboden nog 

een jaar deel uit te willen maken van de 

kascommissie 2012.  De heer J. Mollerus volgt 

Peter Selhorst op.  .  

 

Hans Pos spreekt over duurzaamheid in 

Haarlem en specifiek in de wijk.  

Het doel van de stad is om in 2030 Klimaat 

Neutraal te zijn en duurzaamheid is daar een 

onderdeel van. Dit lijkt nog ver weg,  maar de 

stad als organisatie is onder leiding van 

wethouder Van Doorn al een behoorlijk eind in 

de goede richting. Particulieren en bedrijven 

kunnen ook aan duurzaamheid bijdragen.  
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Een van de speerpunten van de gemeente is 

energie. De stad probeert haar energie dmv 

windenergie vanuit de Noordzee aan te 

wenden. Als groene gemeente heeft de stad al 

prijzen op haar naam staan.  

 

Maar wat betekent duurzaamheid nu voor ons 

als bewoners van de Krim? Hoe kunnen wij 

daar als individu aan bijdragen  

Volgens Hans Pos zouden we dit in onze wijk 

(met huizen van voor en kort na de oorlog) 

kunnen bereiken door het isoleren van vloeren, 

van wanden, door het gebruik van 

spaarlampen. Sommige bewoners hebben al 

zonnepanelen, een nieuwe vorm van energie 

die de komende jaren steeds meer aan 

populariteit gaat winnen.  

De stad stimuleert ook het gebruik van de fiets, 

door fietspaden te verbeteren. Deze 

ontwikkeling draagt ook bij aan de vergroening 

en verbetering van de leefbaarheid van de stad.  

 

Het Ramplaankwartier is bezig te onderzoeken 

hoe men in de wijk energie zou kunnen 

opwekken voor gebruik. Zo ver is de Krim nog 

lang niet, maar men zou kunnen nadenken over 

een mini windturbine in de Delft, om die 

energie uit stromend water te kunnen 

gebruiken. Andere mogelijkheden die door het 

Ramplaankwartier worden bekeken zijn, om 

uitwisseling te bestuderen tussen grondwater- 

en oppervlaktewatertemperaturen zodat je die 

energieverschillen zou kunnen gebruiken. 

Volgens Hans Pos zouden de twee 

braakliggende plekken aan de noord- en 

zuidkant van het eiland bij toekomstige 

nieuwbouw twee gebouwen kunnen zijn die 

door gebruik van zonnepanelen zonne-energie 

opwekken voor delen van de wijk. Maar dit 

zijn lange termijn ontwikkelingen. 

Via de Nieuwsbrief en de website zal de 

wijkraad de bewoners op de hoogte houden 

omtrent nieuwe ideeën over duurzaamheid en 

energieopwekking. 

 

Ton Pols neemt voor de wijkraad vier keer per 

jaar deel aan het Wijkgesprek met de 

gemeente. In dit contact wordt inhoudelijk 

ingegaan op problemen die in de wijk spelen 

op beheersgebied.  

Aan de hand van een recente lijst die in 

februari jl met de gemeente is doorgenomen 

doet hij verslag van zijn bevindingen. De lijst 

is niet of nauwelijks anders dan die van vorig 

jaar. Hij vindt dat teleurstellend. Toch zijn er 

wel wat knopen doorgehakt.  

* De gemeente heeft beloofd op korte termijn 

het Stuyvesanttunneltje een grote 

schoonmaakbeurt te geven, waarna de wijkraad 

voor een schouw wordt uitgenodigd. Er wordt 

gekeken of er via de Provincie(eigenaar van 

het tunneltje) wat meer kan gebeuren om het 

toegankelijker te maken voor de fiets, 

kinderwagen etc. Michel de Graaf merkt op dat 

men door de steile afdaling en haakse bochten 

moet oppassen dat het geen gevaarlijke 

racebaan wordt. Maar er komt wel een gesprek 

met de Provincie, zoals is afgesproken.  

* De wijkraad pleit er al jaren voor om 

afspraken te maken over het veegbeleid van 

Spaarnelanden, zodanig dat auto’s tijdig 

verplaatst kunnen worden om ook de goten en 

stoepranden te kunnen vegen. Er is door de 

wijkraad een brief geschreven aan wethouder 

Van Doorn om hierover tot een zinvolle 

oplossing te komen. Stadsdeelmanager Michel 

de Graaf merkt op dat hij de brief over het 

veegbeleid met de vakafdeling heeft 

besproken. Het is de bedoeling dat, als de 

veegmachine in de wijk gaat rijden, er met de 

wijkraad vooraf wordt afgesproken dat zij de 

bewoners hier tijdig over in zal lichten om 

auto’s te verplaatsen.. 

 * Het kruispunt Orionbrug -Jaap Edenlaan is 

verkeersonveilig. Fietsers die uit Haarlem-

Noord over het fietspad de wijk in willen, 

hebben voorrang op het verkeer dat over de 

brug de wijk in komt rijden. 

Verkeersdeskundigen die er naar gekeken 

hebben, zeggen dat de wijkraad het verkeerd 

ziet. Als laatste strohalm zal de Fietsersbond 

naar zijn mening worden gevraagd. Verder 

heeft de wijkraad een schriftelijke toezegging 

van voormalig wethouder Divendal dat er aan 

het eind van het genoemde fietspad 

haaientanden zouden moeten komen.   

* Extra verlichting bij het speeltuintje wordt 

niet aangebracht  om een hangplek tegen te 

gaan, omdat een verlichte plek hangjongeren 

juist aan zou trekken. 

* Plasvorming na regenval op alle hoeken op 

beide kruispunten van de twee bruggen en de 

Randweg is kenbaar gemaakt bij de gemeente. 

Die heeft er naar gekeken en de Provincie over 

aangeschreven. Er is iets aan die plasvorming 

gedaan, maar nog niet voldoende. Wordt 

herhaald. 

Ton Pols merkt tot slot op dat bewoners van de 

Krim met klachten over de leefomgeving 
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moeten bellen met 023-5115115. Mocht dit 

niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kan 

men mailen of bellen met het secretariaat van 

de wijkraad.  

 

Vragen buurtbewoners voor het wijkgesprek:  

- Er komt een verzoek om bestaande stickers 

van Spaarnelanden op de ondergrondse 

containers in de wijk te plakken, waarop staat 

dat de zakken bij een storing mee naar terug 

genomen moeten worden op straffe van een 

boete. Michel de Graaf weet van het bestaan af 

en zal uitzoeken hoe men aan die stickers kan 

komen 

- Een bewoner merkt op dat de veegwagen op 

de Van Riebeecklaan negen van de tien keer 

alleen de oneven kant van de weg  schoon 

maakt. Niemand heeft hier antwoord op.  

- Er komt een verzoek voor het plaatsen van 

een tweede glasbak naast de papierbak aan de 

zuidkant van de wijk. Dit verzoek wordt op het 

eerstkomende wijkgesprek aan de orde gesteld. 

- Een bewoner vraagt of er een nieuwe boom 

aan de Delft geplant wordt op de plaats waar 

de boom onlangs verwijderd is. Tevens hoopt 

hij dat er in de toekomst bij sneeuw in de wijk 

beter gestrooid zal worden.  

Michel de Graaf zegt dat er een 

herbeplantingsplicht is. De nieuwe bomen 

zullen in het begin niet veel body hebben in 

verband met bezuinigingen, maar ze komen. 

Over het strooibeleid in de stad heeft hij geen 

klachten gehad. In het volgende wijkgesprek 

zal het strooibeleid in de Krim worden 

geëvalueerd. 

        

Gastspreker Michael Struis 

De Krim is een van de wijken met de grootste 

en beste sportaccommodatie van de stad. Het 

prachtig gerestaureerde Pim Mulier Sportpark, 

de ijsbaan met overkapping, het Kennemer 

Sportcenter met alle Haarlemse sportcoryfeeën 

aan de Wall of Fame en het CIOS vormen met 

elkaar de Sportboulevard, waar jaarlijks, 

tweejaarlijks een aantal evenementen 

georganiseerd worden. Die evenementen zijn 

mooi voor de stad, maar zorgen ook voor wat 

overlast in deze wijk.. Als je kijkt naar de 

gebruikers van deze sportaccommodaties dan 

moeten we constateren, dat de overlast beperkt 

is, die voornamelijk bestaat uit 

parkeerproblemen. Deze overlast moeten we 

op de Krim goed met elkaar organiseren. Dat 

betekent dat de bezoeker van een evenement 

het gevoel heeft dat hij te gast is en goed door 

bebording en verkeersregelaars naar een plek 

geleid worden om te parkeren en de bewoner 

moet het gevoel hebben dat dit evenement leuk 

is in de wijk, zonder er al te veel last van te 

hebben.  

Nu is er een aantal zaken in een B&W-nota in 

2010 vastgelegd in overleg met Michel de 

Graaf, politie, handhaving, organisatie en de 

wijkraad, waarin staat dat de wijk niet wordt 

afgesloten bij evenementen. Die 

gezamenlijkheid streeft er  naar om de dingen 

zo goed mogelijk te regelen. De Honkbalweek 

van 13-22 juli zal het drukste evenement in de 

wijk zijn. Het EK honkbal van 7 tot 16 

september dit jaar is qua drukte minder omdat 

Nederland niet in Haarlem speelt. 

Tijdens de Honkbalweek zullen alle 

maatregelen getroffen worden - ook in 

samenspraak met de wijkraad - om de 6000 

bezoekers die er per wedstrijd maximaal op af 

kunnen komen goed te laten parkeren. 

Gecertificeerde verkeersregelaars zullen 

worden ingezet om autosmobilisten naar de 

parkeerplaats aan de noord- en zuidkant te 

begeleiden. Handhavers worden maximaal 

ingezet in de wijk, aangestuurd door wijkagent 

Nico Fania.  

Met de Honkbalweek en de EK honkbal in het 

vooruitzicht staat het honkbalstadion er 

gekleurd en goed op.  

 

Vragen van bewoners:  

- Hoe is tijdens de Wandelvierdaagse in 

Haarlem vanaf het Kennemer Sportcenter het 

parkeerbeleid geregeld? 

Antwoord MS: Van 6 tot 11 mei start de eerste 

Wandelvierdaagse van Haarlem. Er is een 

aantal honderden aanmeldingen en we moeten 

goed kijken hoe dit gaat lopen. Verwacht 

wordt dat de deelnemers op het parkeerterrein 

van het Kennemer Sportcenter kunnen 

parkeren. Het zou kunnen dat dit evenement de 

komende jaren succesvol wordt. Voor dit 

evenement is een pakket eisen nu buiten 

proporties.  

- Waarom moet er tot 24.00 uur zo hard 

muziek gedraaid worden vanuit het stadion?  

Antwoord MS: de gemeente geeft een 

vergunning af tot 24.00 uur en dat is te 

tolereren. 

 

Zet nu in uw agenda! 
HET BUURTFEEST IS DIT JAAR 
OP ZATERDAG 22 SEPTEMBER 
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Wijkraad de Krim 

Website:  www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat: wijkraad.dekrim@gmail.com 

Tijdelijk postadres: Lod. Van Deijssellaan 224 

  2024 AC Haarlem 

Telefoon:  06-45057025 

                         
(advertorial) 

Wijkraad de Krim 

zoekt met spoed een secretaris 

Bent u betrokken bij de wijk 

Heeft u leuke ideeën 

Kunt u omgaan met de computer 

Dan bent u wellicht dé persoon 

om ons team te komen versterken 

Wij kijken naar u uit 

e-mail: wijkraad.dekrim@gmail.com 

tel: 0645057025 

 
(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden  

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

 
 
 

 
 
                                        (advertentie) 

Emily’s Esthetique 
Schoonheidssalon 

Bent u nog niet geweest? 
Gezichtsbehandeling voor 35 Euro (30 min.) 

Voor arrangementen zie de website  

 

 

Emily’s Esthetique 

Rijksstraatweg 39 
2023 HB Haarlem 
023-5260034 

 www.emilysesthetique.nl 

 
(advertentie) 

 
Aanbieding 

1 jaar onbeperkt (squash daluren) sporten 

€ 26,50 pp/maand  
(EERSTE maand GRATIS!!) 

 
Squash Haarlem – Kleverlaan 204 – 2023 JM HAARLEM 

023 – 527 52 41  

www.squashhaarlem.nl    

  
 

(advertentie)  

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 06-51419669 

www.autorijschoolbrijder.nl                                                   

Alarmnummer 
 
112 

Politie Kennemerland (geen spoed)  0900-8844  

Brandweer en ambulance (geen spoed)      023-5159550 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 

Dierenambulance (spoed)  023-5334323 

Dierenbescherming Haarlem alarm 023-5246899 

 023-5491400 

  

Meldpunten en klachtenbureaus  

Meldpunt Leefomgeving     023- 511 51 15 

Schiphol-Cros info      020- 601 55 55 

Afvalinzameling- Spaarnelanden N.V. 0900 8477 

Ongediertebestrijding 0900 8477 

  

Storingsnummer  

NUON(Elektriciteit, gas,kabel) 0800 9009   

PWN (water) 0800 2025 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
http://www.squashhaarlem.nl/

