Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 9 september 2014
Adres
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
De Carpentierlaan 35
Mulier)
Manuela van de Heide (lid,
Van Diemenlaan 15
website beheer)
Secretariaat (tijdelijk)
Lodewijk van Deijssellaan 224
Gast: Ziggy Klazes
Raadslid gem Haarlem GL

Aanwezig
+
+
+
+
+
+

1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 9 september 2014
Korte kennismaking met raadslid GL Ziggy Klazes en de wijkraadsleden.
De notulen worden na een kleine aanpassing goedgekeurd en kunnen op de website geplaatst
worden.
Partner Platform Noord: 17 september. Een van de leden van de wijkraad zal hier naartoe gaan.
Ziggy Klazes zal proberen deze vergadering bij te wonen.
Op het aanstaande wijkgesprek zullen twee wijkraadleden het verzoek van tegels bij boomrondes
indienen. Het gaat om twee verzoeken aan de Cornelis van der Lijnlaan. Tevens zullen de
wijkraadleden tijdens dat gesprek de wens tot behoud wilde bloemenperk aan het Rijklof van
Goensplein kenbaar maken.

2. Terugkoppeling binden en verbinden
Dit onderwerp komt te vervallen.

3. Planning Kerst op de Krim
De commissie heeft de datum vastgesteld op 14 december. In de Nieuwsbrief herfst wordt een
vooraankondiging geplaatst.
Manu zal de begroting opstellen en na goedkeuring van de penningmeester naar de gemeente
opsturen.
De opzet van het kerstfeest zal hetzelfde zijn als vorig jaar.

4. Parkeerbeleid HHW 2014
Het verlenen van 2 parkeervergunningen per huishouden is door de bewoners van de Krim goed
ontvangen. Er zal nog een evaluatie met alle betrokken partijen plaatsvinden, maar wat de wijkraad
betreft is dit parkeerbeleid voor herhaling vatbaar.
5. Concept Nieuwsbrief herfst 2014
De Nieuwsbrief wordt in de loop van die week als concept rondgestuurd, waarna deze na goedkeuring
gedrukt zal worden. Op 19 september zal hij verspreid worden.
6. Bijzondere ontmoetingen
Er wordt door Hans hard gewerkt om dit project van de grond te krijgen. Met maar 900 euro subsidie
kan er niet al te groot uitgepakt worden.
Er zijn contacten met allerlei instanties die hun medewerking voor deze dag/middag willen verlenen,
waaronder vluchtelingenhulp en het Mendelcollege. Voorlopige datum waarop het evenement zal
plaatsvinden is 15 november. Wordt vervolgd op de vergadering op 14 oktober a.s.
7. Rondvraag
Er wordt voorgesteld om over een datum, locatie en onderwerp jaarvergadering na te denken.

Volgende vergadering 14 oktober 2014

