
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 7 mei 2014 

  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 7 mei 2014 

Wijkbewoner Jaap van Deursen woont het begin van de vergadering bij. Hij geeft een exposé over 
het lopende project: de KRIM HELPT ELKAAR. Er wordt met elkaar nagedacht over de vorm waarin 
dit project het beste gegoten kan worden. Afgesproken wordt dat Jaap een stukje voor de 
eerstvolgende Nieuwsbrief schrijft, waarin de bedoeling van de KRIM HELPT ELKAAR uiteengezet 
wordt.   
Er wordt afgesproken, dat de wijkraad gaat onderzoeken of er een ‘ buurtbord’ in de wijk geplaatst 
kan worden voor vraag en aanbod vanuit de wijk. 
Notulen worden van 8 april 2014 worden goedgekeurd en op de website gezet. 
 

 
2. Terugkoppeling workshop Binden en Verbinden 6 mei 2014 

Het was een informatieve avond, waarop verschillende wijkraden zich uitspraken over hun 
organisatie. Het werven van nieuwe wijkraadleden is een algemeen probleem. Aangezien de avond 
te kort was om alle ins en out aan bod te laten komen, wordt er een tweede avond belegd op 13 mei. 
 
. 

 
3. Voorstel plan van aanpak rozenperk richting bewoners 

Het rozenperk aan het Rijklof van Goensplein moest opgeruimd worden. De gemeente heeft er voor 
dit jaar wilde bloemenzaad uitgestrooid. De oplossing is tijdelijk. Het is de bedoeling er nieuwe 
beplanting komt. Ideeën van bewoners zijn van harte welkom. In de Nieuwsbrief Zomer 2014 wordt 
aan de bewoners uitgelegd op welke manieren zij hun wensen kenbaar kunnen maken. Hetzij via het 
secretariaat of op het buurtfeest. Martin Jansen zal voor 21 juni uitgenodigd worden om vragen te 
beantwoorden en wensen te horen.   

 
4. Parkeerbeleid HHW 

De Krim, de Bomenbuurt en een stuk Sinnevelt wordt tijdens de komende honkbalweek vanaf 11 t/m 
20 juli vergunningsgebied. Alle bewoners in deze regio krijgen twee parkeerkaarten die zichtbaar 
achter de voorruit van de auto geplaatst moet worden. Auto’s zonder kaart krijgen een boete van 90 
euro. Deze kaarten met begeleidende brief wordt door de gemeente verstrekt en zullen door de 
wijkraden huis-aan-huis bezorgd worden. Deze nieuwe regeling zal in oktober a.s. geëvalueerd 
worden. 

 
5. Laatste ontwikkelingen buurtfeest 21 juni 2014 

Om 250 euro subsidie van de gemeente te krijgen, moet de wijkraad samen met haar bewoners een 
tegenprestatie leveren. Afgesproken wordt dat het speeltuintje een schoonmaakbeurt zal krijgen. De 
wijkraad zal de gemeente hiervan op de hoogte brengen. Het tekort zal door de penningmeester 
aangevuld worden, waardoor het feest gewoon door kan gaan. 
De uitnodiging zal er vanwege kostenbesparing ‘goedkoper’ uitzien en in de laatste week van mei bij 
de bewoners bezorgd worden. 
De organisatie stelt voor om de wijkraadvergadering 3 juni i.p.v. 10 juni te houden, zodat de laatste 
puntjes op de I gezet kunnen worden. 
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6. Nieuwsbrief Zomer 2014 

In verband met het buurtfeest zal de Nieuwsbrief Zomer 2014 een week eerder uitkomen, d.w.z. in het 
weekend van 13 juni. Er worden afspraken gemaakt over wie wat gaat schrijven. Deadline inleveren: 
laatste weekend van mei (liever eerder), zodat het concept op 3 juni goedgekeurd kan worden. 
 

 
7. Subsidie bijzondere ontmoetingen 

Het plan is om bewoners uit verschillende culturen, die in Haarlem zijn komen wonen op een speciale 
manier met elkaar in contact te brengen. Om dit evenement op touw te kunnen zetten is subsidie van 
de gemeente nodig. Zij is bereid dit te verstrekken als er een goed plan ligt. Er wordt nog 
onderhandeld. De organisatie van dit evenement zal er in de volgende vergadering op terug komen. 

                                                                                                                                                    

 
8. Rondvraag 

Het Stuyvesanttunneltje: er vindt binnenkort een gesprek plaats met de Provincie, de wijkraad en de 
fractievoorzitter van het CDA. Tijdstip en datum volgen. 
De Letteren Loop: water uitdelen door de wijkraad ter hoogte van het tunneltje H’lem-B’daal vindt de 
organisatie goed plan. Over het tijdstip wordt nog gecommuniceerd.  
                            

       
                      Volgende vergadering 3 juni 2014  


