Vergadering wijkraad De Krim
Datum notulen 13 januari 2015
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 13 januari 2015
Notulen van 9 december 2014 worden goedgekeurd en op de website gezet.
Aan de nieuwe website wordt gewerkt en het ligt in de lijn der verwachtingen dat de bewoners
hiervan op de jaarvergadering 10 februari 2015 op de hoogte gebracht zullen worden. Het concept
moet voor die tijd door de wijkraad goedgekeurd worden.
Niemand van de wijkraadleden kunnen naar de opening van Lancering afvalscheiding Spaarnelanden
op 14 januari.
Bijeenkomst Haarlem Klimaat Neutraal is op 9 februari vanaf 16.00 uur. Moet nog even bekeken
worden of er iemand van de wijkraad naar toe kan op de (extra) vergadering van 3 februari 2015.
Reacties van bewoners op vragen in de Nieuwsbrief Winter minimaal. Aanleg Tiny Forrest in de wijk
leverde twee reacties op. 1 voor en 1 tegen. (wilde het geld liever aan opknappen speeltuintje
besteden, echter het is een plan van IVN en niet van de gemeente.)
Op de oproep de wijkraad giraal geld te doneren betreffende buurtfeesten in de toekomst is door 1
persoon gereageerd.

2. Evaluatie Kerst op de Krim 2014
De organisatie van Kerst op de Krim zullen het kerstfeest nog evalueren. De wijkraad vond het een
succes. Voorstel was om op het volgende feest een eventueel kerstkoor iets prominenter aanwezig te
laten zijn. De collectie onder de aanwezige bewoners heeft iets minder opgebracht dan vorig jaar.
De financiële afrekening wordt besproken en met de penningmeester verder afgehandeld.

3. Jaarvergadering 2015
Concept uitnodiging jaarvergadering wordt besproken en goedgekeurd. Het laatste weekend van
januari zullen deze huis-aan-huis bezorgd worden.
Er worden uitnodigingen gestuurd naar: Menno Evers, Martin Jansen, Nico Fania, Andre Koopman,
Ziggy Klazes, Merijn Snoek en Cora-Yfke Sikkema.
Indeling 10 februari:
Huishoudelijk gedeelte:
Welkom (TD)
Overzicht van de te behandelen onderwerpen te weten:
Jaaroverzicht financiën (RV) met goedkeuring kascommissie 2014. Voorstellen nieuwe kc 2015
Paarkeerbeleid honkbalweek (TD)
Buurtfeesten (MvdH)
Wijkzaken (TP)
Stuyvesanttunneltje (HP)
Bestemmingsplan (TP)
Korte intro: Zonne energie (HP) (wordt nog contact opgenomen met Mendelcollege en DE Ramplaan)
Bloemen/wijn (RV)
Herverkiezing huidige bestuur voor 2015 (TD)
Introductie gastsprekers (TD)
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4. Bestemmingsplan IJsbaanlaan
Dit onderwerp kort op de jaarvergadering toelichten. Op de informatieavond, georganiseerd door de
IJsbaan, was er gelegenheid om door bewoners van de Iepenlaan (Bloemendaal) vragen te stellen.
Wijkraad de Krim was nog net op het nippertje uitgenodigd, maar zag geen bewoners van de Krim. Er
zal contact opgenomen worden met de gemeente om dit na te vragen. Het bestemmingsplan wordt 23
januari openbaar gesteld. Bewoners krijgen 6 weken de tijd om hun zienswijze in te dienen. De
wijkraad heeft al besloten van deze mogelijkheid gebruikt te maken.

5. Berichten penningmeester
Penningmeester overhandigt de afrekening wijkraadkosten 2014. Deze wordt goedgekeurd. Er zal
contact met de kascommissie 2014 opgenomen worden.

6. Rondvraag
Geen
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