
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 12 maart 2013 

  Adres Aanwezig 

Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 + 

Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 -- 

Ton Pols (commissie Pim 
Mulier) 

De Carpentierlaan 35 + 

Manuela van de Heide (lid, 
website beheer) 

Van Diemenlaan 15 + 

Secretariaat (tijdelijk)  Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

 
 
1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 12 maart 2013 

Er wordt over de eventuele aanleg moestuin aan de Lodewijk van Deijssellaan door de 
moestuincommissie gesproken. In verband met onrust onder de bewoners aldaar wordt besloten op 
korte termijn een afspraak te maken met de commissie over de stand van zaken. 
De websitebouwer en –onderhouder hebben met elkaar contact gehad. De websitebouwer heeft wat 
nieuwe uitleg gegeven over opslaan foto’s op de website. Ook zal er iets aan de lay-out gedaan 
worden. Er wordt naar een mogelijkheid gezocht om op de website te adverteren. Er wordt uitgezocht 
hoeveel een advertentie op de site moet gaan kosten. 
De notulen van 5 februari worden goedgekeurd en worden op de website geplaatst. 
 
 
 

 
 
2. Evaluatie jaarvergadering 12 februari 2013 

De jaarvergadering was in alle opzichten een succes. Het verslag van deze avond zal in de 
Nieuwsbrief Voorjaar 2013 gepubliceerd worden. 
 
 

 
 
3.Resultaten wijkgesprek 27 februari 2013  

Het Stuyvesanttunneltje is ter sprake gekomen. Er zijn allemaal wandtegels stuk en verdwenen. De 
gemeente gaat polshoogte nemen. Ook is het tunneltje Bloemendaal-Haarlem besproken en er is 
gevraagd of de wijkraad na wil denken over eventuele renovatie daarvan. Alle suggesties zijn welkom. 
Het rood witte paaltje aan de Haarlemse kant is om onduidelijke redenen verdwenen. Er zal navraag 
gedaan worden waarom dat is verdwenen. Er is een witte doorlopende streep getrokken in het midden 
van het fietsgedeelte, waar men niet overheen mag.  
Er zal doorgegeven worden dat halverwege het tunneltje een diepe put gevaarlijk kan zijn voor 
fietsers. Misschien dat de put naar de andere kant verplaatst kan worden. Mogelijk kan het tunneltje 
wat lichter geschilderd worden.  
27 maart is er een bijeenkomst SOR, dat gaat over structuurvisie openbare ruimte.  
Er komen nog bordjes in de Delft met de mededeling Natuurvriendelijke oevers. 
Er komt een vervolgbespreking Haarlemse Honkbal Week. 
Langs de ijsbaan zal beplanting komen. 
Als er door zware maaimachines tijdens het maaien schade aan boomstammen wordt aangebracht, 
moet daar melding van gemaakt worden. 
Er zal nagevraagd worden wanneer er een vervolg overleg komt over de plannen met het 
braakliggend terrein Pim Mulier Sportpark. 
 
 

   
 
 
4. Evaluatie wijkradenverordening/uitvoeringsregeling 

Dit onderwerp komt te vervallen 
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5. Nieuws wijkraad op Dichtbij.nl . 

Er zal uitgezocht worden of deze website iets voor de Krim is. 
 
 

 
 
 
6. Nieuwsbrief 

Concept Nieuwsbrief is gecorrigeerd. De definitieve versie zal gedrukt worden en voor 21 maart  
verspreid worden. 
 
 

 
 
 
7. Midzomerfeest 

De voorbereiding is begonnen. De datum is vastgesteld op 22 juni en allerlei plannen worden de 
komende tijd ten uitvoer gebracht. Er zijn al een paar vrijwilligers die hun hulp aangeboden hebben.er 
zal een begroting gemaakt worden en de gemeente zal om een bijdrage gevraagd worden. Op de 
volgende vergadering wordt er verder over doorgesproken. 
 
 
 
 

 
8. Rondvraag 
 

Ton: is doorverbonden naar groepen in Pleio (een nieuw communicatiemiddel van de gemeente) Hij 
raadt iedereen van de wijkraad aan zich ook bij Pleio aan te melden.  
Ingekomen brief van bewoners om bij sneeuw stoep te vegen. Dit onderwerp zal in de Nieuwsbrief 
Najaar 2013 behandeld worden 
 
 

 

                                Volgende vergadering 9 april 2013 
 
 
 
 
 
 
                                           


