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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

WINTER 2013
Voorwoord 

Waar blijft hij toch? Ik belde zijn mobiel en hij 
vertelde dat hij in de buurt was en zijn 
onderzoek bijna had afgerond. Onderzoek? 
Waar was hij nu weer mee bezig. Een half uur 
later zou ik het weten. Er werd op de deur 
geklopt. Daar zal je hem hebben. Of ik even 
mee naar buiten wilde komen, de voordeur 
wilde sluiten zonder de sleutel te vergeten. 
Gedwee dribbelde ik achter hem aan, trok de 
voordeur dicht en keek hem vragend aan. Jack 
stak van wal. Of ik wel wist dat ik heel erg 
onveilig woonde!  Een slot in het midden van 
de voordeur was niet genoeg. Ik moest en zou 
een boven en onder slot aan laten brengen. Ik 
zei, dat ik mij altijd veilig voelde. Jack riep dat 
hij mijn voordeur in een trap open kon krijgen. 
Ik geloofde hem niet. Hij blufte. En mijn 
honden dan? Om mij te overtuigen duwde hij 
zijn voet tegen de onderkant van de deur. Ik 
zag deze voor mijn ogen buigen en bijna 
barsten. Stoppen, Jack! Ik zag wat hij 
bedoelde. Foute boel. Inbrekers.wees welkom. 
Jack bood aan bij de dichtstbijzijnde 
ijzerhandel twee cilindersloten te gaan kopen 
en deze voor mij in de deur te monteren, op 
voorwaarde, dat ik voor ons ondertussen 
lekker ging koken. Deal. Ik zou zonder die 
slotenaffaire natuurlijk geen oog meer dicht 
doen. Twee uur later was alles gepiept. De 
ingreep was geen onverdeelde luxe om het 
dievengilde buiten te houden. Volgens Jack 
loeren inbrekers op deuren zonder extra 
sloten, want dan is het een appeltje-eitje om 
binnen te komen. Op weg naar mij toe was het 
hem opgevallen hoeveel voordeuren in de wijk 
een enkel slot hadden. Hij drukte mij op het 
hart deze informatie onder de bewoners te 
verspreiden, zodat ze maatregelen zouden 
kunnen nemen voor hun eigen veiligheid. Ik 
beloofde hem dat in de eerstkomende 
Nieuwsbrief te zullen doen (waarvan acte). . 
Daarna hebben we gezellig gegeten en 
besproken wie wat voor het kerstdiner gaat 
klaarmaken. Jack zou voor de drank zorgen. 
Maar, zei ik, je moet na afloop nog wel naar 
huis. Hij zou een taxi nemen. Zoals gewoonlijk 
werd het een leuke avond. We namen afscheid 
en de honden deden mee. Maar Jack, de 
boeven weten allang dat ik twee grote honden 
heb. Vast en zeker, zei hij, maar het verkeerde 
ras, veel te lief. Met deze sloten ben je nu 
direct veilig. Hij hield een reservesetje bij zich. 
Goed? Ja, is goed. Bij jou zijn ze veilig! Hij is 
me er een. Een zorgzaam maatje. Fijn! 
                                              (Tineke Dijkstra) 

 

 
Tent door windvlaag vasthouden (kerst 2012) 
 
Kerst op de Krim 
Met hulp van een aantal enthousiaste 
vrijwilligers is de wijkraad er ook dit jaar weer 
in geslaagd om Kerst op de Krim te 
organiseren. Op 15 december hopen wij een 
leuke middag te hebben onder het genot van 
glühwein en warme chocolademelk. Deze 
drankjes zijn door de wijkraad betaald van de 
bijdrage die zij tijdens het evenement van vorig 
jaar spontaan van bewoners heeft mogen 
ontvangen. Ook dit jaar is er een mogelijkheid 
voor de bewoners om geheel vrijblijvend een 
donatie te doen, die geheel en al ten goede zal 
komen aan het volgende buurtfeest. 
De wijkraad is blij met de financiële 
ondersteuning vanuit de gemeente, waardoor 
voor dit kerstfeest tafels, warmhoudketels, 
versiering, versnaperingen, etcetc gehuurd en 
of aangeschaft konden worden.  
Om 16.00 uur zal het kinderkoor Kerst op de 
Krim enkele kerstliedjes ten gehore brengen. 
Het zou feestelijk zijn als alle aanwezige 
kinderen samen met hun ouders en 
grootouders uit volle borst met het koortje mee 
zouden zingen.  

 
Kinderkoor aan het oefenen (2012) 

 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dekrimhaarlem.nl/


                                             WWW.DEKRIMHAARLEM.NL  

                                              WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

 

De wijkraad ziet zich gesteld voor de uitdaging 
om komende jaren weer een sluitende 
begroting voor het feest te maken. Met de 
bijdragen van verschillende belangengroepen 
denkt het daarin te kunnen slagen, ook als 
blijkt dat de gemeentelijke bijdragen zullen 
afnemen.  
De organisatie en wijkraad de Krim hopen op 
een geslaagde middag waar de bewoners met 
plezier op terug kunnen kijken. 
 

      15 december vanaf 15.00 uur  
                 Kerst op de Krim 
              Komt allen tezamen 
                        LEUK. 
 
Wijkgesprek 25 september 

Op dit gesprek zijn de volgende zaken aan de 
orde geweest: 
 
Groenvoorziening 

 Alle inmiddels dode c.q. door de storm 
gevelde bomen worden op termijn 
door nieuwe vervangen. Het een en 
ander is afhankelijk van het afsterven 
van de wortels. Er is door de wijkraad 
tijdens dit gesprek extra aandacht 
gevraagd voor de kastanjes aan de 
Lodewijk van Deijssellaan.  

 Nog dit plantseizoen (december t/m 
april) zullen nieuwe bomen op het 
Rijklof van Goensplein geplant 
worden. 
 

Straatverlichting: 

 De wijkraad heeft bij de gemeente 
aangekaart, dat het merendeel van de 
straatverlichtingsarmaturen ernstig 
vervuild is, wat mogelijk tot minder 
lichtopbrengst leidt. De gemeente laat 
een inspectieronde uitvoeren om 
eventueel tot een plan van aanpak te 
komen. 

 
Bebouwing Pim Mulier Sportpark 

 Voor de twee in het P.M.S. gelegen 
kavels waarop nog bebouwing moet 
komen (oorspronkelijk genaamd 
Stadion Center en Sport Business 
Center) zijn twee ontwikkelaars bezig 
met het verkennen van de markt om 
tot planvorming te komen. 

 
30 kilometer zone voor de gehele wijk 

 De gemeente maakt (voor heel 
Haarlem) geen gelden vrij voor het 
inrichten van de 30 km/uur zonen. Zie 
het volgende artikel. 

                  
Een verantwoord rijgedrag kost geen geld 
 
Discussie de Krim 30 km/uur zone 
In de afgelopen nieuwsbrief heeft de wijkraad 
een uiteenzetting gegeven over het 
introduceren van een maximum snelheid van 
30km/uur voor de gehele wijk. Dit past in het 
gemeentelijke beleid zoals dat 10 jaar geleden 
is opgesteld met als doel het aantal 
verkeersslachtoffers te verminderen. 
 
Naast de ingezonden brief die in diezelfde 
nieuwsbrief werd afgedrukt zijn er heel 
positieve, maar ook minder positieve reacties 
binnengekomen. In alle gevallen bedoeld om 
de verkeersveiligheid in de wijk ten goede te 
komen. 
 
Gewapend met de verschillende denkbeelden 
die in de wijk leven over het invoeren van een 
30km/uur zone heeft de wijkraad een gesprek 
met de gemeentelijk vertegenwoordigers 
gehad. Al snel echter werd duidelijk dat de 
gemeente momenteel niet over de financiële 
middelen beschikt om een hoge prioriteit te 
geven aan oplossingen voor specifiek voor 
onze wijk.  
 
Onder de huidige omstandigheden zullen de 
gesprekken met de gemeente zich qua 
verkeersproblematiek blijven concentreren op 
de situaties rond de toegangspunten tot de 
wijk. 
 
Schroomt u niet om uw ideeën aangaande de 
verkeersveiligheid in de wijk met de wijkraad te 
delen. Mogelijk komt het thema op de agenda 
van de jaarvergadering in februari 2014. 
 
 

    Dinsdag 11 februari 2014  
   Jaarvergadering 20.00 uur 
    Locatie: kantine Kinheim 
   Uitnodiging volgt in januari  
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Inleiding Jaarvergadering drs. P.J. van der 
Ham 
 
Wijkraad de Krim heeft het genoegen aan te 
kondigen dat de hr. Piet van der Ham bereid is 
een inleiding te houden met als thema: 
De ontwikkeling van de Krim sinds 1927 
 
Middels een PowerPoint diapresentatie zal er 
ingegaan worden op de annexatie in 1927, 
waarbij de grenzen tussen Bloemendaal en 
Haarlem onder de loep genomen werden.  
Ook zal er door Piet van der Ham uitgebreid 
ingegaan worden op nieuwe bestemmingen in 
de Krim, op de conflicten die deze met zich 
meebrengen en bovenal de magie van de 
gemeentegrens toelichten. 
 
Piet van der Ham is afgestudeerd sociograaf.  
Hij is 20 jaar wethouder geweest in de 
gemeenten Haarlem en Bloemendaal. 
Tot op de dag van vandaag bekleedt hij 
diverse bestuursfuncties in Haarlem, 
Bloemendaal en elders. 
 
Als amateur historicus Haarlem en 
Bloemendaal staat buiten kijf dat het een zeer 
interessante presentatie zal worden, waar 
eigenlijk alle bewoners bij zouden moeten zijn.  

 

Wijkraad de Krim is op zoek naar iemand 
uit de wijk die in het bezit is van een 
beamer en deze voor 11 februari tijdens de 
jaarvergadering zou willen uitlenen.  
Email: wijkraad.dekrim@gmail.com 

 
 
 

 
 
 

Alarmnummers 
 Alarmnummer (spoedeisende zaken) 112 

Politie Kennemerland`  (geen spoed)  0900-8844  

Brandweer en ambulance (geen spoed)      023-5159550 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 

Dierenambulance (spoed)  023-533433 

Dierenbescherming Haarlem alarm 023-5246899 

 
023-5491400 

 
 
 

 

Meldpunt 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 
 
Wijkraad de Krim 

 Website:                         www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

Tijdelijk postadres: Lod. Van Deijssellaan 224 

                               
2024 AC Haarlem 
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                           (advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             
(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.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 
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(advertentie) 

              IS UW TUIN TOE AAN 
     EEN METAMORFOSE? 

 

                        Inspirerende en creatieve                     

       ideeën voor elk budget. 

 

Jolanda Sijl Tuinontwerp- en advies 

www.jolandasijltuinontwerp.nl ● 0623713263 

 
 

Nu extra aantrekkelijk i.v.m. het verlaagde BTW tarief 

van 6% voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin 

 
                                    

     (advertentie) 
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