Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 8 juli 2014
Tineke Dijkstra (voorzitter)
Ronny Visser (penningmeester)
Hans Pos (lid)
Ton Pols (commissie Pim
Mulier)
Manuela van de Heide (lid,
website beheer)
Secretariaat (tijdelijk)

Adres
Lodewijk van Deijssellaan 224
Cornelis van der Lijnlaan 1
Lodewijk van Deijssellaan 182
De Carpentierlaan 35

Aanwezig
+
+
+
+

Van Diemenlaan 15

-

Lodewijk van Deijssellaan 224

+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 8 juli 2014
Verslag PPN 11 juni: er zijn teveel raakvlakken met het WBO, PPN en de wijkgesprekken. Het is van
belang voor alle wijken in Haarlem om de wijkraden in leven te houden, ondanks aangekondigde
bezuinigingen van de gemeente, aldus de strekking van de brief WBO, ondertekend door
verschillende wijkraden in Haarlem-Noord. De Krim is het met dit standpunt eens ondanks dat zij die
brief niet heeft ondertekend, omdat zij van mening is dat dit onderwerp door alle wijkraden getekend
had moeten worden.
Maaibeleid: de wijkraad heeft samen met de gemeente en Spaarnelanden de gazons langs de
Lodewijk van Deijssellaan geïnspecteerd. De wijkraad kwam tot de conclusie dat Spaarnelanden wel
degelijk een zorgvuldig maaibeleid heeft.
Olympische dag: er zal contact opgenomen worden met Sport Support om in de toekomst voor een
veiliger parkeerbeleid te zorgen. De wijkraad wil daarover van te voren over geïnformeerd worden.
Brief subsidie wijkraden: de wijkraad zal raadslid GL Ziggy Klazes voor de vergadering in oktober
uitnodigen om samen met haar dit onderwerp verder uit te diepen.

2. Terugkoppeling binden en verbinden (vervolg)
Wordt doorgeschoven naar september.

3. Reacties bewoners op Nieuwsbrief voorjaar 2014
Er is 1 reactie binnen gekomen m.b.t. het verzorgen van boomrondes. Cornelis van der Lynnlaan.
Er zijn 2 reacties gekomen op de vraag m.b.t. de herinrichting van het Styuvesanttunneltje. In het
verlengde hiervan zijn geen reacties gekomen van de directie IJsbaan en CIOS. Eind augustus zal de
wijkraad met deze twee instellingen een afspraak maken en hun nogmaals naar hun visie te vragen.
Met deze input zoekt de wijkraad na de vakantie (na de vergadering in september) contact met Gideon
van Driel (fractievoorzitter CDA).

4. Evaluatie zomerfeest 21 juni 2014
Het zomerfeest was een groot succes. Iedereen van jong tot oud was op de BBQ afgekomen. De
kosten zullen in zijn geheel in eerste instantie bij de gemeente gedeclareerd worden. Wat de sociale
functie van het feest betreft, daar kan de gemeente trots op zijn en dat is toch het doel waarnaar wij
streven.
Er wordt voorgesteld om in het vervolg voor buurtfeesten ook de adverteerders een uitnodiging te
sturen en mogelijk het feestterrein met hun logo op te tuigen.

5. Parkeerbeleid HHW 2014
Handhaving heeft contact met de wijkraad gezocht om te vragen of alles naar wens was en of alle
bordjes vergunningsgebied goed hingen. Ook in andere wijken zou er nog even gecontroleerd
worden. Over de gang van zaken zal later dit jaar geëvalueerd worden.
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6. Nieuwsbrief najaar 2014
De onderwerpen worden verdeeld:
Er wordt voorgesteld om de Nieuwsbrief deze keer twee keer zo ‘dik’ te maken omdat er veel te
melden valt. Er wordt afgesproken twee extra pagina’s toe te voegen.
In de week van 1 september de stukjes aanleveren.

7. Subsidie bijzondere ontmoetingen
De gemeente heeft het plan goedgekeurd. Het Mendelcollege is enthousiast en er is 9 juli een
gesprek over de mogelijkheid om een aantal leerlingen werkstukken te laten maken over groepjes
buitenlanders die hier ooit gekomen zijn. Er zijn positieve gesprekken geweest met vluchtelingenwerk.
Het is idee is om de bijeenkomst in oktober/november te laten plaatsvinden.
Het wordt een dagdeel en geen hele dag gezien de subsidie die de gemeente hier voor heeft
vrijgesteld. (wordt vervolgd)

8. Rondvraag
Geen. Er wordt afgesproken de maand augustus niet te vergaderen.

Volgende vergadering 9 september 2014

