
Vergadering wijkraad De Krim 

 
Datum notulen 21 mei 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 21 mei 2013 

De notulen van 9 april worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
Het wijkgesprek met stadsdeelmanager Menno Evers staat gepland voor 5 juni 2013. Omdat Menno 
de taak over heeft genomen van Michel de Graaf en voor het eerst de wijkgesprekken met de Krim 
zal voeren, wordt voorgesteld ter kennismaking een ontmoeting met hem op 5 juni op locatie te 
organiseren. Op deze manier leert hij de wijk kennen, waardoor hij met eigen ogen kan zien wat er 
hier en daar speelt.  
Er zullen vervolgafspraken gemaakt worden met de hr Arnoud Kuiper mbt de planning van het 
braakliggend terrein Pim Mulier en met evenementenmanager Michael Struis mbt het parkeerbeleid 
HHW 2014.  
De wijkraad komt in haar Nieuwsbrief zomer 2013 niet expliciet terug op het afgelasten van de 
ontwikkeling van een moestuin op de Krim waar dan ook.  
Het Partner Platform Noord zal door een van de wijkraadleden bijgewoond worden op 12 juni 2013.  
 
 
 
 

 
 
2. Midzomerfeest 22 juni 2013 

De gemeente ondersteunt wijkraad de Krim met 500 euro voor het Midzomerfeest. De organisatie 
kan met dit bedrag goed uit de voeten. Reserveringen zullen worden afgesproken, uitnodigingen 
gedrukt. De organisatie zal op deze uitnodigingen aan haar bewoners bekend maken dat het een 
“bring your own” party is. Voor water en brood wordt gezorgd, maar vlees, vis en allerlei andere 
zaken voor op de bbq moeten door de bewoners worden meegenomen, net als bestek, borden, 
glazen en drank. De uitnodigingen zullen in d eerste week van juni worden rondgebracht. 
 

 
 
3. Nieuwsbrief zomer 2013  

Er wordt afgesproken de Nieuwsbrief in het weekend van 15 juni 2013 te bezorgen. 
Inleveren kopij voor het weekend van 7 juni. Verdeling stukjes Nieuwsbrief zijn op de vergadering 
gemaakt. 

   
 
4. Berichten Penningmeester 

De opbrengst van de advertenties is op een aparte rekening van de wijkraad geparkeerd.  
 

 
5. Rondvraag  

Volgende vergadering staat gepland voor dinsdag 11 juni 2013. Ronny Visser kan deze avond niet 
aanwezig zijn. 

 
                           Volgende vergadering 11 juni 2013 
                                           


