
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 10 december 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 10 december 2013 

De notulen van 12 november 2013 worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
Er is contact geweest met de gemeente mbt herbeplanting. In de maanden tot en met april dit jaar 
zullen er bomen geplant worden op plaatsen waar ze enige tijd geleden zijn weggehaald. De twee 
bouwplannen in het Pim Mulier Sportpark zijn ter sprake gekomen. Het ene project aan de westkant 
staat stil, het stuk grond aan de oostkant eigenlijk ook vanwege steeds hogere eisen van de 
projectontwikkelaar en gebrek aan geld.  
Het KPN gebouw is verkocht en aan KPN verhuurd voor onbepaalde tijd.  
Het parkeerprobleem Honkbalweek is wat de Krim betreft opgelost, maar er moet nog een 
gemeenschappelijke oplossing voor het gebied aan de andere kant van de Randweg bedacht 
worden, Wordt vervolgd. 
Vanuit de gemeente een tip om als wijkraad contact te zoeken met directie CIOS om studenten te 
vragen het Stuyvesanttunneltje bij tijd en wijlen op te schonen. De wijkraad is daarover in beraad, 
Er wordt verslag gedaan van de wijkradenbijeenkomst Haarlem. 
 
 

 
 
2. Laatste update Kerst op de Krim 2013 

Alles loopt volgens plan.  
 

 
 
3. Jaarvergadering 2014. 

Op de vergadering van 7 januari 2014 zullen er afspraken gemaakt worden over de verdeling van 
onderwerpen voor deze avond. Locatie is net als vorig jaar in de kantine van Kinheim. Er wordt een 
uitnodiging ontworpen die eind januari bij de bewoners op de deurmat zal verschijnen. 
 

 
 
4. Nieuwsbrief winter 2013.  

Nieuwsbrief wordt volgens afspraak verspreid in het weekend voor Kerst op de Krim. 
 

 
5.Berichten penningmeester 

Er wordt een afspraak gemaakt met de kascommissie.  
 

 
          VOLGENDE VERGADERING 7 januari 2014 
                              


