
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 10 maart 2015 

  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 

Deze vergadering geen notulen van de bijeenkomst van 3 februari, omdat die vergadering geheel in 
het teken stond van de voorbereiding op de jaarvergadering 10 februari 2015. 
Geen specifiek nieuws over het zomerfeest op 20 juni a.s. 
Reacties zienswijze IJsbaangebied: vanuit de wijk heeft alleen de wijkraad gereageerd. Geen 
bewoners. Wel zijn er vanuit Bloemendaal reacties bij de gemeente binnen gekomen. 
 
 

 
2. Evaluatie Jaarvergadering 10 februari 2015 

De wijkraad kijkt terug op een mooie, succesvolle avond. Veel informatie van de wethouder en Stijn 
Ruiter. De opkomst was groot. Helaas minder jongeren dan vorig jaar.  
 
 

 
3. Zonne-energie in de wijk 

Er zijn twee adviseurs van buiten benaderd om het plan van zonne-energie in de wijk te beoordelen. 
De volgende stap zou kunnen zijn om wijkraden van de postcoderoos die bij de Krim horen te vragen 
of zij en de bewoners uit die gebieden geïnteresseerd zijn in zonne-energie. Het gaat vooralsnog eerst 
om te peilen aan de hand van een vragenlijst of er belangstelling voor is en of er mensen (20 tot 30) 
zijn die bij de ontwikkeling hiervan betrokken willen zijn. Samen met die adviseurs zou een stichting 
met coöperatie opgezet kunnen worden. Met andere woorden: er zou een dergelijke coöperatie 
opgericht kunnen worden zoals in DE Raamplan.  
Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de overstroom zonne-energie Noord-Holland 
Hal. Naar het schijnt zouden bewoners van de Krim zomaar in kunnen stappen. Verschillende 
eigenaren van daken (Mendel, Sporthal, Noord-Holland Hal) zouden aan elkaar gekoppeld moeten 
worden. Het wordt een groot project waar de bewoners uitgebreid over geïnformeerd moeten worden. 
Een peiling zou meer duidelijkheid kunnen over de levensvatbaarheid van dit project. Over hoe dit met 
de andere wijken uit de postcoderoos gecommuniceerd moet gaan worden, daar moet nog verder 
over worden nagedacht.  
Er wordt afgesproken dat er contact gezocht wordt met Stan Verheijen. Ook zal nader uitgezocht 
worden wat de begrenzing van de postcoderoos is. 
 
  
 
 
 
 

 
4. Stand van zaken bouwplannen 

Over bouwplannen aan de zuidkant van de IJsbaan is nog niets bekend. Er zou eventueel een Tiny 
Forrest kunnen komen. 
Aan de noordkant zou het kunnen dat er in de toekomst appartementen gebouwd gaan worden. Het 
idee is het gebouw multifunctioneel te maken. Als het bestemmingsplan gewijzigd gaat worden zou dit 
plan daarin meegenomen kunnen worden.  
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5. Verkeerssituatie Orionbrug 

 Er wordt voorgesteld om een verkeersdeskundige naar de verkeersituatie te laten kijken. De 
penningmeester zal contact opnemen met Menno Evers om te vragen of daar budget voor is. De 
wijkraad is van mening dat het van het grootste belang is dat op deze locatie meer duidelijkheid komt 
om ongelukken te voorkomen. 
 

 
6. Stuyvestanttunneltje 

De ontwerptekening is nog niet af, maar zodra die klaar is, krijgt de wijkraad deze te zien. De 
bedoeling is dat er eind dit jaar, anders begin volgend jaar gerenoveerd gaat worden. 
 

 
      
              VOLGENDE VERGADERING 14 april 2015                             


