Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 11 september 2012:
Adres
Tineke Dijkstra (voorzitter)
Lodewijk van Deijssellaan 224
Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1
Hans Pos (lid, marketing)
Lodewijk van Deijssellaan 182
Ton Pols (commissie Pim
De Carpentierlaan 35
Mulier)
Manuela van de Heide
Van Diemenlaan 13
Secretariaat (tijdelijk)
Lodewijk van Deijssellaan 224

Aanwezig
+
+
+
+
+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 11 september 2012
Notulen van 13 augustus 2012 worden goedgekeurd.
Welkom Manuela van der Heide als kandidaat-lid van de wijkraad.
De ingekomen post wordt behandeld: brief van de hr. Banis aan stadsdeelmanager Michel de Graaf
betreffende parkeerbeleid HHW 2012
Mail van de hr. Wessel betreffende slechte bewaking KPN gebouw. De wijkraad zal contact met hem
opnemen.
Ingekomen mail wijkagent Nico Fania over voorlichtingsavonden inbraakpreventie. Wordt in de
komende Nieuwsbrief opgenomen.
Ingekomen mail Onno Oosterhof met als onderwerp: het aanleggen van een stadsmoestuin ergens
op het Rijklof van Goensplein. Wordt na zijn toestemming in de Nieuwsbrief najaar 2012 geplaatst.

2. Voorbereiding evaluatie parkeerbeleid Haarlem Honkbal Week 2012
Deze evaluatie vindt 13 september 2012 plaats. Er worden afspraken gemaakt.

3. Nieuwsbrief 21 september 2012
Copij is ingeleverd en het eerste concept wordt besproken.
Website www.dekrimhaarlem. is nu ook op Facebook en via Twitter te volgen
Bewoners kunnen ook in de Nieuwsbrief adverteren in de vorm van een Krimpie voor 10 euro per
editie. Een kleine oproep voor allerlei mogelijke zaken

4.Reactie op brief van Arnoud Kuiper
Het secretariaat zal de hr. Kuiper een reminder sturen voor de vergadering van 9 oktober 2012.

5.Berichten van de penningmeester
Alle kosten die de wijkraad gemaakt heeft voor het drukken van P- kaarten tijdens de HHW 2012 zijn
door de gemeente vergoed.

6. Kerstfeest de Krim
Er wordt door de wijkraad onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een buurtkerstfeest op
zondag 9 december 2012. In de volgende vergadering wordt dit plan verder uitgewerkt.

7.Rondvraag
Geen vragen

Volgende vergadering 9 oktober 2012.

