
Vergadering wijkraad De Krim 

 
Datum notulen 12 november 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 12 november 

De notulen van 14 oktober worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
Sander Kollerie is bezig met de ontwikkeling van een nieuwe website www.dekrimhaarlem.nl 
Verslag wijkgesprek: 
Het project ‘bijzondere ontmoetingen’ komt te vervallen.  
Op korte termijn zal het parkeerbeleid 2014 parkeren tijdens de Haarlem Honkbalweek geëvalueerd 
worden. 
Er is verzocht om handhaving op het Pieter Bothlaantje in te zetten op drukke tijden als de leerlingen 
van het Mendelcollege naar of uit school gaan. Ook de conciërge van de school zal benaderd worden 
om zo nu en dan toezicht te houden dat er over het pad niet gefietst wordt. 
Locaties boomrondes zijn aan de gemeente doorgegeven. 
Straatlantaarns worden deze maand vervangen door led verlichting.  
Wat de bouwplanpanden op en rond de Krim betreft, daar is niets over bekend. 
Bordjes natuurvriendelijke oevers zijn gemaakt, maar moeten nog geplaatst worden. In het verlengde 
hiervan werd meegedeeld dat het beheer van het ‘ grijs en het groen’ vanaf 1 januari vo lledig over 
naar Spaarnelanden. Alle meldingen leefomgeving moeten daar ook doorgeven worden. Er wordt 
uitgezocht via welk telefoonnummer de bewoners dan moeten communiceren.  
 
 
 

 
 
2. Kerst op de Krim 2014 

De uitnodigingen zijn klaar voor een spotprijsje. Zien er goed uit. De uitnodigingen worden in de week 
van eind november huis-aan-huis bezorgd.  
De bestellingen lopen. Het geld van de gemeente is gestort.  
Er wordt besloten om bij wijze van proef het rekeningnummer van de wijkraad in de Nieuwsbrief 
Winter 2014 te plaatsen zodat bewoners wat geld over kunnen maken om de buurtfeesten voort te 
kunnen laten bestaan. 
 
 
  

 
 
3. Verdeling onderwerpen Nieuwsbrief Winter 2014 

Ton: stukje over het wijkgesprek. 
Manu: stukje over het midwinterfeest.  
Tineke: voorwoord, aankondiging jaarvergadering, bestemmingsplan, midwinterfeestartikeltje 
omranden + foto plaatsen kerstfeest 2013,  
Hans: stukje over de led verlichting + foto werkzaamheden, stukje over het Tiny Forest, stukje over 
duurzame zonne-energie energie op de Krim. Stukje over de renovatie van het Styuvesanttunneltje. 
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4. Jaarvergadering 2015 

Locatie ligt vast: kantine Provincie Noord-Holland op 10 februari 2015. 
Wethouder Cora-Yfke komt vertellen over duurzame energie m.b.t. huishouden. 
Lezing Ramplaankwartier over de ontwikkeling van duurzame zonne-energie.  
Er wordt overwogen om net als voorgaande jaren weer met munten voor een consumptie te werken. 
Dit zal met beheerder van de kantine vooraf besproken worden. Er moet naar een nieuw lid 
kascommissie gezocht worden. 
I.v.m. een PowerPoint- en fotopresentatie zal de wijkbewoner van vorig jaar benaderd worden.  
 
 

 
5. Stuyvesanttunnelje 

20 november zal er een vervolggesprek zijn met de provincie en de gemeente in samenspraak met de 
wijkraad. 
 

 
6. Tiny Forest 

Er wordt vanuit het IVN geopperd om een bos van 10 bij 10 m ergens in de gemeente aan te leggen. 
Ook de wijkraad is benaderd om over dit onderwerp na te denken. Er worden suggesties 
aangedragen, bijvoorbeeld bij de IJsbaan. Dat is geen gemeentegrond, dus die locatie valt af. Een 
andere plek zou die bij het Pim Mulier sportpark zijn. Ook deze grond heeft mogelijk een bestemming 
voor bebouwing. Deze grond is mogelijk nog wel van de gemeente. Dit zou een mooie plek zijn. Na 
drie jaar kan zo’n mini bos zichzelf kunnen onderhouden. Ook wordt een stukje grasveld geopperd 
aan het Rijklof van Goensplein. We kunnen richting de gemeente een voorstel doen.  
Het secretariaat zal richting  Diana Bakboord  reageren met de opmerking dat de wijk aan de hand 
van een stukje in de Nieuwsbrief Winter 2014 en de reacties van de bewoners hierop samen met de 
hun reacties tijdens de jaarvergadering van 10 februari, met een antwoord zal komen.  
 

 
7. Bestemmingsplan IJsbaanlaan 

De inhoud van het bestemmingsplan wordt voor de vergadering van 9 december bestudeerd, zodat er 
die avond over gesproken kan worden.  
In de Nieuwsbrief van december komt hier een aankondiging over met verwijzing naar de website van 
het ontwerp bestemmingsplan met de mededeling dateert na de bespreking op 29 januari en 
publicatie in februari op gereageerd kan worden. Het zou een puntje op de jaarvergadering kunnen 
worden.  
 

 
 
8. Rondvraag 

Geen 

 
          VOLGENDE VERGADERING 9 december 2014 
                                           


