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    NIEUWSBRIEF DE KRIM    

WINTER 2014 
Voorwoord 
Het jaar loopt ten einde, dus het is weer tijd 
voor goede voornemens. Ik ben er al helemaal 
uit. Vanaf januari 2015 ga ik mijn afval volgens 
de regels scheiden. Dump ik niks meer 
stiekem bij het restafval als het daar niet 
thuishoort. Nee, mijn credo wordt: verbeter de 
wereld, begin bij jezelf. Om mij op deze nieuwe 
lifestyle voor te bereiden, ben ik maar vast 
begonnen met me te verdiepen in de 
afvalscheidingsmaterie. Geen sinecure! 
Bier- en frisdrankblikjes in de ondergrondse 
container gooien blijkt helemaal fout. Alles 
waar aluminium in verwerkt wordt, moet bij het 
milieuplein ingeleverd worden. Uitzondering op 
de regel zijn verpakkingen waar binnenin een 
dun laagje aluminium is verwerkt. Deze mogen 
wel als restafval weggegooid worden. Glas 
behoeft ook enige toelichting, want niet alles 
mag in de glasbak, bijvoorbeeld geen 
afgedankte drinkglazen. Deze kunnen van 
vuurvast glas of kristal gemaakt zijn en dat 
verstoort de glasrecycling. Om dit 
productieproces niet in gevaar te brengen is 
van hogerhand besloten om drinkglazen als 
restafval te beschouwen. Eierschalen gooien 
we in de gft-container, net als kaaskorsten 
zonder plastic. Maar kaaskorsten met plastic 
verdwijnen bij het restafval, net als 
boetseerklei. Lege tubes dumpen we schud- 
en schraapschoon in de plasticcontainer, 
glazen cosmeticaflesjes in de glasbak, 
chocolade, botjes en bananenschillen in de gft-
container. Vleesschaaltjes met piepschuim 
behoren tot het restafval, maar verpakkingen 
met grote stukken piepschuim brengen we 
keurig netjes naar het milieuplein, samen met 
de led-lampjes en tl-buizen. Gloeilampen 
daarentegen moeten in de restafvalcontainer, 
dus niet in de glasbak. Ik moet toegeven dat 
deze nieuwe lifestyle wel enige oefening en 
discipline vergt. Voor het gemak ben ik in mijn 
schuurtje met een privé milieubedrijfje gestart. 
Er hangen vier plastic zakken waar ik iedere 
dag mijn afval in sorteer. En het is werkelijk 
frappant om te zien hoe weinig restafval ik 
overhoud. Bijna alle producten zijn in plastic 
verpakt en die verzameling is na een week 
enorm. Ik ben waarlijk wat je noemt duurzaam 
gaan denken en leven. Ik heb geen last meer 
van een knagend geweten. Fluitend stop ik gft 
bij gft, plastic bij plastic, papier bij papier, glas 
bij glas en de rest bij de rest. Ik heb er echt lol 
in gekregen om mijn afval te scheiden. Dit is 
mijn voornemen voor 2015. Doe je mee?  
                                             (Tineke Dijkstra)             

Kerst op de Krim! 
Op zondag 14 december is het weer Kerst op 
de Krim, een kerstfeest voor en door de buurt! 
Het belooft een gezellige middag te worden, 
met kerstbomenverkoop, glühwein, chocomel, 
erwtensoep en natuurlijk muziek. Evenals 
voorgaande jaren vindt het feest plaats op het 
Rijklof van Goensplein. U bent welkom vanaf 
15 uur. 
De organisatie van de Kerst op de Krim is voor 
het derde achtereenvolgende jaar in handen 
van ‘de Meisjes van de Krim’, financieel 
ondersteund door de Wijkraad en de 
Gemeente Haarlem. 
Als gevolg van de versobering van 
subsidieregelingen is het elk jaar moeilijker 
gebleken om de financiering van het feest rond 
te krijgen. Om Kerst op de Krim ook de 
komende jaren te kunnen blijven organiseren 
zullen wij op zoek moeten gaan naar 
aanvullende middelen. 
Draagt u festiviteiten op de Krim een warm hart 
toe en wilt u een financiële bijdrage leveren, 
dan kan dat tijdens Kerst op de Krim in de 
daarvoor bestemde spaarpot of op rekening 
nummer IBAN NL36INGB0003973074 t.n.v. 
Wijkraad de Krim onder vermelding van 
“buurtfeest de Krim” overgemaakt worden. 
Bij voorbaat dank en heel graag tot ziens op 14 
december! 
De Meisjes van de Krim 

 
Kerstfeest op de Krim 2013 
 
Vooraankondiging jaarvergadering 
Op dinsdag 10 februari organiseert de wijkraad 
haar jaarvergadering in de kantine van het 
gebouw Provincie Noord-Holland. Wethouder 
Cora-Yfke Sikkema zal het onderwerp 
duurzaamheid in relatie tot het dagelijks leven 
voor haar rekening nemen. Het thema zonne-
energie in de wijk zal worden toegelicht door 
een afgevaardigde uit het Ramplaankwartier. 
De wijkraad is op zoek naar een beamer. Heeft 
iemand er een voor deze avond te leen? 
De uitnodiging komt half januari in de bus. 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Uit het wijkgesprek 
In het op 21 oktober 2014 gehouden 
wijkgesprek zijn de volgende zaken aan de 
orde geweest: 
Bomenschouw 
* Op niet al te lange termijn zal de gemeente 
een bomenschouw uitvoeren in de wijk en in 
het Pim Muliersportpark. 
Straatverlichting 
   * De gemeente heeft besloten alle 
straatverlichtingsarmaturen te "verledden", 
d.w.z. van led-verlichting te voorzien. Zie 
elders in deze nieuwsbrief. 
Mogelijke nieuwbouw 
  * Zowel over de twee in het P.M.S. gelegen 
kavels waarop nog bebouwing moet komen 
(oorspronkelijk genaamd Stadion Center en 
Sport Business Center) als over het 
hotelbouwplan op de kop van de ijsbaan is op 
dit moment geen nieuws te melden. Overigens 
is op de site van de gemeente onder het kopje 
"voorbereiding gebiedsontwikkeling" een en 
ander te volgen. 
Fietsoverlast Pieter Bothlaantje 
  * De afdeling Handhaving zal in overleg 
treden met het Mendelcollege om gezamenlijk 
de fietsoverlast op het Pieter Bothlaantje aan 
te pakken. 
Onderhoud groen/grijs  
 * Vanaf 1 januari 2015 zal al het onderhoud 
aan zowel het groen als grijs door 
Spaarnelanden worden uitgevoerd. Op welke 
wijze klachten moeten worden gemeld zal nog 
in de weekbladen en op de website van de 
gemeente worden aangegeven. 
Voorlichtingsbord natuurvriendelijke oevers 
 * Nog dit jaar zal een bord met uitleg en 
voorlichting over de natuurvriendelijke oevers 
worden geplaatst. 
 
Renovatie Stuyvesanttunneltje 
De afgelopen twee jaar heeft de wijkraad zich 
ingezet om het Stuyvesanttunneltje bij de 
provincie en de gemeente op de agenda te 
plaatsen. Twee jaar geleden heeft dat effect 
gehad in het beter plaatsen van de 
fietswielgeleiders aan de kanten van de 
toegangstreden naar de tunnel. Ook heeft de 
gemeente gezorgd voor verbeterde lichtbakken 
in het tunnelstuk. In een vervolggesprek dat 20 
november plaatsvond en waar provincie, 
gemeente en wijkraad aan deelnamen zegde 
de provincie toe dat eind 2015 of begin 2016 
het tunneltje een grondige opknapbeurt zal 
ondergaan. De inkijk in het donkere tunneldeel 
zal verbeteren evenals de toegang voor minder 
valide gebruikers. Ook zullen de tegeltjes 
worden vervangen door een neutraalkleurige 
wand met een grafittibestandige coating. Het 
blijft echter, conform het bestemmingsplan, 
een voetgangerstunneltje. 

 
 

Het Stuyvesanttunneltje in november 2014 
 
De provincie heeft toegezegd een 
conceptontwerp te maken, dat in januari 2015 
aan de gemeente en de wijkraad zal worden 
voorgelegd. Het is de bedoeling van de 
wijkraad dat het geaccordeerde ontwerp 
tijdens de jaarvergadering van februari 2015 
aan de bewoners zal worden voorgelegd.  
 
Duurzame led-verlichting in de wijk 
Begin november kregen de bewoners van de 
wijk een bericht van Ziut BV dat dit bedrijf voor 
de kerst de bestaande verlichting zal 
veranderen door led-verlichting. De gemeente, 
die duurzaamheid hoog in haar vaandel 
draagt, vernieuwt hiermee niet alleen het 
verouderde straatverlichtingssysteem, het 
zorgt er ook voor dat de energiekosten tot 
ongeveer met de helft worden gereduceerd en 
onderhoudskosten in de nabije toekomst 
substantieel zullen worden verminderd. 
Het is de hoop van de wijkraad dat deze 
duurzaamheidsactie tot gevolg zal hebben dat 
gemeentelijke belastingen in de nabije 
toekomst minder snel zullen stijgen. 
 

 
Start van de verduurzaming van lichtarmaturen  
 
Het is de bedoeling dat alle straatverlichting 
voor de kerst is vervangen, waarna we zullen 
moeten wennen aan een duurzame en 
effectieve straatverlichting in de wijk. Het 
resultaat zal tijdens de jaarvergadering van 
februari 2015 worden besproken. 
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Zonne-energieopwekking in de wijk 
Het nieuwe elan van burgerparticipatie in de 
samenleving geeft burgers kansen om zaken 
in eigen hand te nemen. Op wijkniveau kan dat 
al leiden tot interessante initiatieven. 
Sinds drie jaar heeft een groep bewoners van 
het Ramplaankwartier zich verenigd in een 
stichting die tot doel heeft zonne-energie op te 
wekken en aan te sluiten op het bestaande 
netwerk met als consequentie dat meer dan 
20% van de energiebehoefte van de wijk zal 
worden geleverd door de eigen zonnepanelen. 
De site www.deramplaan.nl geeft een goede 
inkijk in wat in die wijk wordt ontwikkeld met de 
bedoeling op een duurzame manier een 
bijdrage te leveren aan een schoner milieu en 
een kostenreductie van de energierekening. 
 
De wijkraad heeft de initiatiefnemers van het 
initiatief in het Ramplaankwartier zover 
gekregen om tijdens de jaarvergadering van 
februari 2015 een presentatie te geven over 
hun project. De daaropvolgende discussie kan 
leiden tot initiatieven om een soortgelijk project 
in de Krim te starten. Er zijn voldoende 
geschikte oppervlakken denkbaar waar zonne-
energie gewonnen zou kunnen worden. 
 
Nieuw bestemmingsplan IJsbaan 
Voor de IJsbaan is een nieuw bestemmingplan 
in voorbereiding. Het doel van het nieuwe 
bestemmingsplan is een juridisch kader, 
waarbinnen de bestaande situatie adequaat 
wordt geregeld. Het vastleggen van het huidige 
gebruik en de bebouwing vormt daarbij een 
belangrijk uitgangspunt. Daarnaast biedt het 
planologisch ruimte voor het overkappen van 
het binnenterrein van de ijsbaan en een 
regeling voor evenementen. 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 29 januari 
in B&W en de commissie Ontwikkeling 
behandeld. Hierna wordt het ter visie gelegd 
en krijgen wijkraad de Krim en bewoners de 
gelegenheid op het ontwerpbestemmingsplan 
te reageren. 
De publicatie van de terinzagelegging wordt op 
de website van de gemeente Haarlem 
geplaatst, evenals in de Staatscourant en de 
Haarlemmer. Een dat na publicatie wordt het 
ontwerpbestemmingsplan raadpleegbaar op: 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
 

 

Tiny Forest 
Het Instituut voor Natuurbeschermings- 
educatie (IVN) heeft de gemeente benaderd 
met de vraag of er in Haarlem een plek is om 
een bos van 10m bij 10m aan te leggen. Hoe 
kijkt u als bewoner tegen de aanleg van een 
Tiny Forest in de wijk aan? Lijkt u een “kleine 
wildernis’ op de Krim een mooi plan?  
Reacties naar: wijkraad.dekrim@gmail.com 
Of bellen met het secretariaat: 06-45057025. 
 

 
    Fijne feestdagen en een goed 2015 
  Tot 14 december op Kerst op de Krim                             

                                    
  
                                      (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) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dekrimhaarlem.nl/
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
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(advertentie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(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) 
                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 06-45057025 
Politie Kennemerland               0900-8844 
Brandweer Ambulance             023-5159550                                                                                    
Meldpunt leefomgeving            14023 
Handhaving                                023-5114950  
 
 
 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 
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