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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
VOOORJAAR 2014

Voorwoord 
Een keer in de maand ga ik met een heel 
goede vriendin ergens een hapje eten. We 
doen dit al jaren en het is altijd weer een feest 
om samen even bij te praten. We bespreken 
onze levens tot ongeveer twee keer achter de 
komma.  
Begin januari vroeg zij mij tijdens ons etentje 
naar de planning van de jaarvergadering. Ik 
vertelde haar over onze gastspreker Piet van 
der Ham en over het verhaal dat hij zou gaan 
houden. Het leek haar een boeiend thema. En, 
zei ze, reken er maar op dat er heel veel 
bewoners op af zullen komen. Ze kreeg gelijk. 
Er moesten zelfs stoelen bij gezet worden.  
Het werd een gezellige, boeiende avond. Niet 
alleen wat betreft de lezing van onze 
gastspreker, maar ook qua nazit.  
Het merendeel van de bezoekers nam na 
afloop nog een glas of twee om nog  wat na te 
praten. Dit is pas verbinden, dacht ik tevreden. 
Mijn vriendin kwam tijdens de borrel op mij 
afgelopen. “Wat leuk dat Jack er is”, zei ze. 
“Welke Jack bedoel je?” “Nou diegene waar je 
altijd over schrijft." Ik vond zijn komst ook erg 
verrassend, zeker gezien zijn beperkte tijd, zei 
ik. “Maar jij bedoelt een andere Jack. Je doelt 
op wethouder Van der Hoek. Mijn Jack was er 
trouwens ook, maar die kent niemand. Zelfs jij 
niet”, gniffelde ik. “Grapjas”, zei ze, “goed dat 
ik je langer ken dan vandaag.” 
Twee dagen later spraken we mekaar  
uitgebreid weer even toen we voor het stoplicht 
Stuyvesanttunnel/Randweg moesten wachten. 
Toevallig reden we tegelijkertijd de wijk uit. Er 
stonden geen auto’s achter ons, dus we 
hadden meteen weer alle tijd voor een 
diepgaand gesprek via de opengeschoven 
portierraampjes.  
“En”, riep ze, vanachter haar stuur, “nog leuke 
reacties gehad op de jaarvergadering?” 
Ja, riep ik terug, “positieve reacties, maar ook 
een paar negatieve. Je weet hoe dat gaat.” 
“Oh ja, wat dan?” vroeg ze. “Nou, zei ik, “er 
waren mensen die dachten dat ik de 
vergadering niet had voorbereid. Ze vonden 
mij iets, ja, ik weet het niet precies, iets te 
informeel presenteren. Zoiets als Willem en 
Maxima tijdens de Olympische Spelen, ghighi.”  
“Aha, tja, je kunt het nooit iedereen naar het 
zin maken. Je deed het erg leuk en ik wed dat 
ze je het niet na kunnen doen. Weet je, juist 
door jou is er in ieder geval niemand in slaap 
gevallen.” We schoten in de lach en het licht 
sprong op groen. Doei, tot gauw. 
                                             (Tineke Dijkstra)                                  
 

 
Jaarvergadering 11 februari 2014 
 
Verslag jaarvergadering 2014 
Voorzitter Tineke Dijkstra heet iedereen van 
harte welkom. Haar speciale aandacht gaat uit 
naar wijkagent Nico Fania en Menno Evers 
(gebiedsverbinder Haarlem-Noord) en later de 
avond naar wethouder Jack van der Hoek 
De voorzitter stelt de leden van de wijkraad 
2014 voor en vraagt de bewoners of zij het er 
mee eens zijn als de leden van wijkraad de 
Krim er nog een jaar aan vast knopen.  
De aanwezigen gaan met dit voorstel akkoord. 
 
Penningmeester Ronny Visser geeft een 

toelichting op het gevoerde financiele beleid 
2013. De kascommissie, bestaande uit mw. 
Petra Blesgraaf en dhr. John Mollerus heeft de 
boekhouding van afgelopen jaar in orde  
bevonden en verleent om die reden de 
penningmeester decharge.  
De opvolger van dhr. Mollerus als lid van de 
kascommissie 2014 wordt Jaap van Deursen.  
 
Wijkraadslid Manuela van der Heide geeft 
een kort verslag van de door haar 
georganiseerde buurtfeesten 2013. Het 
midzomerfeest in de vorm van een 
buurtbarbecue werd een groot succes, 
ondanks het slechte weer. De opkomst was 
groot. Manuele werd tijdens de organisatie 
bijgestaan door Marlies en Monica.  
 

 
Kerst op de Krim werd afgelopen jaar voor de 
tweede keer gehouden, Het evenement verliep 
geheel volgens de planning. Behalve Manuela, 
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Monica en Marlies maakte ditmaal ook Annejte 
deel uit van de organisatie.  
Manuela bedankt iedereen die zich 
verdienstelijk heeft gemaakt hartelijk voor de 
medewerking en tevens de gemeente Haarlem 
voor de financiële steun. In maart gaat de 
organisatie met de voorbereiding van het 
Midzomerfeest 2014 beginnen. (zaterdag 21 
juni a.s.) 
 
Ton Pols vertelt dat de wijkgesprekken oude 

stijl (tot eind 2013) een op een gesprekken 
waren met de wijkraad, gemeente en 
wijkagent. De wijkgesprekken nieuwe stijl, 
zoals die vanaf 2014 plaatsvinden, zijn geen 
een op een gesprekken meer, maar vinden 
tegelijkertijd met andere wijkraden uit Haarlem-
Noord plaats. Over het eerste gesprek nieuwe 
stijl was wijkraad de Krim niet tevreden en zij 
zal daar met Menno Evers over van gedachten 
wisselen. 
Ton Pols geeft vervolgens een uiteenzetting 
over wijkzaken zoals die het afgelopen jaar 
gespeeld hebben: 
 
Het maaibeleid gebeurt met te grote, zware 
machines. Tijdens de werkzaamheden kunnen 
bomenstammen geraakt en beschadigd 
worden. Deze manier van maaien heeft met 
efficiency te maken. Toch pleit de wijkraad 
voor een andere aanpak. Zij blijft het 
maaibeleid volgen. 
Nieuwe bomen aan de Lodewijk van 

Deijssellaan zijn voor een groot gedeelte 
gepland op plaatsen waar oude zieke 
kastanjes zijn verwijderd. Op het Rijklof van 
Goensplein komen binnenkort nieuwe bomen. 
 

 
 
Stuyvesanttunneltje blijft een groot probleem. 

Het schoonhouden is een gemeentekwestie, 
renovatie is een taak van de Provincie Noord-
Holland. Op 7 maart vindt een schouw plaats 
onder leiding van Merijn Snoek (fractieleider 
CDA, de provincie en enkele wijkraadsleden.  
Tunneltje Bloemendaal wordt beter 

schoongemaakt dan voorheen. Bij klachten het 
meldpunt Haarlem bellen. 
Te hard rijden in de wijk. Vooral over de 
Lodewijk van Deijssellaan en de Van 
Riebeecklaan wordt soms te hard gereden. 

Een dertig kilometer zone langs de officiële 
weg zal niet in de wijk ingevoerd gaan worden. 
Snelheidsbeperking is een mentaliteitskwestie 
die we met elkaar moeten nastreven. 
Vervuilde armaturen aan lantaarnpalen. De 

vraag was of er wel voldoende verlichting in de 
wijk was. De gemeente zal dit onderzoeken.  
Vier panden in de wijk en directe omgeving. 
De wijkraad vraagt met grote regelmaat aan de 
gemeente of daar al meer over bekend is. 
Te benoemen panden:  
Aan de zuidkant (bij ijsbaan) waar een hotel 
moet komen.  
Aan de westkant: het KPN-gebouw.  
Bij het Kinheim Sport Park: het stukje terrein 
waar nog geen bestemming voor is.  
Aan de oostkant (bij Orionbrug) ligt een kavel 
grond die voor bebouwing geschikt is. De 
gemeente weet zelf ook nog niet wat er mee 
gaat gebeuren. 
De wijkraadraad houdt wat de ontwikkeling van 
deze vier panden betreft de vinger aan de pols. 
Parkeerbeleid Honkbalweek blijkt na 

evaluatie 2012 voor de wijk goed gewerkt te 
hebben. Er moet bekeken worden op welke 
manier de parkeerplaatsen bij de tennisbaan 
en bij het Kennemer Sport Center beter benut 
kunnen worden, zodat de parkeerdruk aan de 
andere kant van de Randweg (wijk Sinnevelt) 
verminderd zal worden. 
 
Menno Evers, gebiedsverbinder wijken 
Haarlem-Noord, reageert op de kavel aan de 
oostkant van de wijk. Er wordt onderhandeld 
over een definitieve overeenkomst met de 
ontwikkelaar. Op het moment dat er informatie 
is, zal de wijk geïnformeerd worden.  
Vervolgens meldt Menno, dat het algemene 
meldpunt over zaken die de wijk betreffen: 
14023 gebeld kan worden, of via de nieuwe 
website: www.haarlem.nl/openbareomgeving 
Op die website staat alle informatie over 
stadsdelen. Voor de statistiek wordt van 40 
buurten uitgegaan. De Krim valt onder de 
naam Overdelft. Het is interessant om daar 
eens op te gaan kijken. Menno geeft hierop 
een toelichting.  
 
Wethouder Jack van der Hoek. 

De wethouder vindt het goed om te horen wat 
er onder de bewoners allemaal leeft. Hij raadt 
iedereen aan zich digitaal te abonneren op de 
informatievoorziening vanuit de gemeente. 
Men kan langs deze weg direct mededelingen 
vanuit de gemeente ontvangen evenals 
nieuwsberichten met betrekking tot de wijk 
volgen. 
Gastspreker Piet van der Han  

In 1927 annexeerde Haarlem een groot deel 
van de omgeving. Dat bestond uit delen van 
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Bloemendaal, Heemstede, Haarlemmerliede, 
Spaarndam en de totale gemeente Schoten. 
Van Bloemendaal kreeg Haarlem het IJsbaan 
gebied, de Zijlweg, de Ramplaan en de 
Oosterduin. Dit grondoppervlak bestond uit  
ongeveer 650 panden en 2460 ingezetenen. 
Het was voor  Haarlem belangrijk meer 
bouwgrond te krijgen voor het realiseren van 
woningen en maatschappelijke voorzieningen.  
Het was de bedoeling dat door die annexatie 
het Kleverpark, het tegenovergelegen deel van 
Schoten samen met het IJsbaangebied een 
samenhangende woonwijk zou worden. Dat is 
niet gebeurd. Dat heeft te maken met de 
Westelijke Randweg die hier doorheen loopt 
en met de kruising met de Kleverlaan. 
De grens tussen Bloemendaal en Haarlem is 
na deze annexatie niet geslecht, er is nooit 
gezamenlijk ontwikkelingsbeleid gevoerd. Het 
blijkt dat als gemeenten heel dicht naast elkaar 
liggen wel heel veel dingen met elkaar samen 
doen, maar nooit aan elkaars grensgebieden. 
Die grens is iets magisch. 
Toen het bestemmingsplan in 1929 werd 
aangenomen was het duidelijk dat deze wijk 
alleen maar uit woningen zou bestaan, maar in 
deze wijk zijn allerlei voorzieningen ingeslopen 
die nooit bedoeld waren in 1927. 
Bewoners van de Krim moeten het ook zonder  
basisonderwijs, kerken en winkels doen . Deze 
gemeenschapsvoorzieningen liggen in het ‘ 
oude land’, in Bloemendaal en aan de andere 
kant van de Randweg. Er is een hybride wijk 
ontstaan met aantrekkelijke woningen, maar 
met een ‘ hectische rust’  en een Schwung aan 
sportvoorzieningen. Niet gepland, maar wel 
gekomen. 
De Delft was vroeger de grens tussen 
Bloemendaal en Haarlem en niet de spoorlijn. 
De IJsclub was Bloemendaals gebied, aan de 
andere kant van de Delft/Randweg was 
Haarlems grondgebied. De kunstijsbaan is 
later Haarlems geworden, evenals honkbalclub 
Kinheim en later het CIOS. Deze 
ontwikkelingen geven de verbinding tussen 
Haarlem en Bloemendaal aan. 
De aanleg van de Westelijk Randweg in 1960 
heeft veel veranderd. Daardoor was het niet 
meer mogelijk om die samenhang te creëren 
die men in 1927 voor ogen had.  
Het is heel bijzonder dat een van de weinige 
gebieden na 1927 die allemaal keurig in kaart 
zijn gebracht door Haarlem met een uitgebreid 
bestemmingsplan, dat de meeste gebieden die 
daar in voorkomen zijn uitgevoerd zoals men 
dat heeft gedacht, behalve dit gebied, dat heel 
anders is geworden.  
 

Haarlem en Bloemendaal hebben elkaar nooit 
kunnen vinden als het om grensproblemen 
gaat.  
De gemeentegrens is een administratieve 
zaak, maar is ook een speelterrein voor het 
bevoegd gezag. Buiten dat speelveld hebben 
ze geen enkel gezag, hun speelveld wijkt niet 
verder dan de grens. Het verandert echter niks 
in de beweging van de mensen. Behalve bij 
een nieuwe poging tot annexatie, dan gaan de 
burgers zich weer roeren. Denk aan de 
samenvoeging Heemstede, Bennebroek, 
Vogelenzang, Bloemendaal)   
Tussen 1900 tot 1927 heeft hier iets 
soortgelijks gespeeld tussen Bloemendaal en 
Haarlem. 
De gemeentegrens kan daarom magisch 
genoemd worden. 
Boek downloaden: de magie van een 
gemeentegrens: www.pietvanderham.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 
 

(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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(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

 
(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             
 

Wijkraad de Krim 
 Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-45057025 
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