
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 20 augustus 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 20 augustus 2013 

De notulen van 11 juni 2013l worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
De wijkradenbijeenkomst van 2 juli 2013 is niet door gegaan vanwege het vertrek van wethouder Van 
Doorn. (Hij zou op deze avond onder meer als gastspreker optreden).  
De ingezonden mail van Jaap van Deursen m.b.t. het verzoek om een 30 km zone in de wijk in te 
voeren en m.b.t. het rigoureus opknappen van het Stuyvesanttunneltje wordt besproken. Inmiddels 
zijn alle documenten over het opknappen van het tunneltje doorgestuurd naar CDA raadslid Merijn 
Snoek. Hij zal zich er de komende tijd over gaan buigen en wellicht dat hij de boel op gang kan 
krijgen. Beide verzoeken (30 km zone en tunneltje) worden op het eerstkomende wijkraadgesprek 
met de gemeente door de wijkraad aan de orde gesteld. Tevens zal er tijdens dat gesprek gevraagd 
worden aandacht te besteden aan de onduidelijke verkeerssituatie bij de Orionbrug. (Opgemerkt 
wordt dat richting Pim Mulier Sportpark een verkeersbord 30 km is geplaatst. 
Op de oproep richting wijkbewoners om een wijkraadvergadering bij te wonen is geen respons 
gekomen. De volgende vergadering is ook deze keer niet op de gebruikelijke tweede dinsdag van de 
maand, maar op maandag 9 september 2013. 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Evaluatie Midzomerfeest 22 juni 2013 

Het midzomerfeest was een groot succes, er werd veel van de BBQ gebruik gemaakt. Iedereen had 
zijn eigen lekkernij meegenomen. Af en toe was er een stevige bui, maar dat mocht de pret niet 
drukken, mede dank zij de partytenten, waardoor iedereen zijn toevlucht daaronder kon zoeken. 
Voor Kerst op de Krim wordt nog naar een geschikte datum gezocht, maar het feest gaat hoe dan 
ook door. De datum wordt in de Nieuwsbrief van 21 september bekend gemaakt. 
 
 
 
 

 
 
3. Verdeling onderwerpen Nieuwsbrief herfst 2013 

De verdeling onder de wijkraadleden en er wordt afgesproken dat iedereen zijn tekst voor de 
vergadering van 9 september aanlevert aan het secretariaat, zodat het concept op de eerstkomende 
vergadering besproken kan worden. Er wordt bekeken hoever de wijkraad zal gaan in haar 
Nieuwsbrief met haar adverteerders. Deze extra inkomsten zullen ten goede komen aan de wijk. Over 
hoe of wat wordt nagedacht. De kleine bijdragen van wijkbewoners die zijn ontvangen tijdens Kerst op 
de Krim 2012 (77, 00 euro) zullen in het volgende kerstfeest 2013 geïnvesteerd worden.  
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4. Honkbalweek  

Op het eerstkomende wijkgesprek op 25 september 2013 zal de wijkraad vragen om een 
vervolggesprek met Michael Struis betreffende de parkeerproblematiek in de wijk ten oosten van de 
Randweg. Volgens afspraak zal het verkeer tijdens de HHW 2014 in wijk de Krim weer zoals in 2012 
weer omgeleid worden. Ook zal een van de wr leden contact zoeken met stadsdeelmanager de heer 
Evers om na te vragen wat er met het braakliggend stuk terrein bij het Pim Mulier Sportpark gaat 
gebeuren, ook in verband met parkeermogelijkheden wel of niet tijdens de HHW 2014.  
 
 
 
 
 

 
 
5. Stand van zaken penningmeester 

Penningmeester deelt mee hoeveel geld er nog qua wijkradenbudget 2013 voor de rest van het jaar te 
besteden is. Het drukwerk voor de komende twee Nieuwsbrieven en andere kleine bijkomende kosten 
kunnen hier van betaald worden.  
 
 
 
 
 

 
6. Rondvraag 

Er wordt door een wijkraadslid een foto van een lantaarnpaal vol vogelpoep en mos getoond. Door 
deze smurrie wordt het licht minder helder. De vraag is hoe vaak kappen van de lantaarnpalen in de 
wijk worden schoongemaakt, of daar een plan voor is. Hiermee gaat de wijkraad aan de slag tijdens 
het eerstkomende wijkgesprek op 25 september 2013. De foto wordt ter informatie doorgestuurd.  
Er wordt een opmerking gemaakt over de aanlegsteigers aan de Delft langs de Lodewijk van 
Deijssellaan waar om wat voor redenen dan ook lege plaatsen zijn ontstaan. De vraag is hoe het met 
de doorstroming van deze lege plekken gaat. Kunnen deze aanlegplaatsen wellicht vrij gegeven 
worden voor andere belangstellende wijkbewoners die zo’n ligplaats wel zouden willen huren. De 
wijkraad zal navraag doen bij de Havendienst. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                  Volgende vergadering maandag 9 september 2013 
 
 
 
 
                                           


