
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 11 augustus 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 

De notulen van 9 juni 2015 worden goedgekeurd. 
Ingezonden brief Janine de Vries naar aanleiding van het woordwoord wordt geplaatst als zij haar 
adres op geeft. Zo niet, dan niet.  
Anonieme brieven worden niet in de Nieuwsbrief opgenomen.  
Boommarkeringen aangebracht, zodat daar door Spaarnelanden niet gewied gaat worden.  
Bladkorven in de wijk. Er zal nagevraagd worden wat de afmetingen van de korven is en of onze wijk 
daar voor in aanmerking kan komen en voor hoeveel. Als er informatie komt, kan dit in de 
Nieuwsbrief Herfst 2015 gepubliceerd worden. 
Bomenkap: een aantal zieke iepen rondom de ijsbaan zullen in de komende tijd gekapt worden. In 
verband met de storm van kortgeleden, zal dit plan waarschijnlijk qua timing opgeschoven worden. 
 

 
2. Evaluatie zomerfeest 20 juni 2015 

 Het was een zeer geslaagd feest, goede opkomst. Veel nieuwe gezichten en vooral ook veel 
kinderen. De organisatie kijkt er ook met veel plezier op terug. De tegemoetkoming van de gemeente 
is op rekening van de penningmeester gestort. Giften vanuit de bewoners leveren een bedrag van 80 
euro op. De organisatie beraadt zich nog over de invulling van het buurtfeest voor volgend jaar. Wat 
betreft Kerst op de Krim, daar wordt op de volgende vergadering over van gedachten gewisseld.  
 

 
3. Mededelingenbord in de wijk  

Er wordt contact gezocht met Menno Evers om uit te zoeken of er een mededelingenbord op het 
Rijklof van Goensplein mag/kan komen. Indien er toestemming gegeven wordt, zal er in de komende 
Nieuwsbrief een oproep gedaan worden wat betreft een ontwerp.  
 
 

 
4. Stuyvesanttunneltje 

De wijkraad heeft een brief gestuurd naar Marcel Knuijff van de Provincie met het verzoek zo spoedig 
mogelijk met een ontwerptekening te komen. Het wachten is op antwoord en actie van zijn kant.  
 
 

 
5.Zonne-energie in de wijk 

Er wordt contact opgenomen met de hr. Verheijen van het Rijklof van Goensplein stand van zaken 
zonnepanelen dak Noord-Hollandhal. Bewoners uit de wijk zouden wellicht in de toekomst van de 
overcapaciteit zonne-energie van deze zonnepanelen en mogelijk van die van het Mendelcollege 
gebruik willen maken.  
 

 
6.Webstie 

De conceptwebsite wordt besproken. De algemene opinie is positief. Er wordt een afspraak met 
Sander Kollerie voor de volgende vergadering gemaakt. 
 



Vergadering wijkraad De Krim 
 
7. Nieuwsbrief 

Voor 21 september. 
Voorwoord (Tineke) 
Klein stukje ingezonden brief. (Tineke) 
Buurtfeest. Vragen of mensen suggesties hebben (Manu) 
Koffiecirkel. (Rob van L.) 
Mededelingenbord? (inmiddels is bekend dat de gemeente hier geen brood in ziet).  
Stuyvesanttunneltje (Hans)  
Bezoek Merijn Snoek (Ronny) 
Evaluatie parkeren honkbalweek (Ton)  
Stukje glossy HRLM de Krim in the picture. 
Bloemenperkje (Ronny) 
Mogelijke vooraankondiging kerst op de Krim. 
Foto’s buurtfeest. 
Ton benadert sociaal medisch wijkteam in het kader van bereikbaarheid. 
 

 
8. Berichten penningmeester 

Het gaat goed met de financiën. Er is in ieder geval genoeg geld om alle kosten te dekken. 
 

 
9.Rondvraag 

De wijkraad heeft het plan om de wijk een cadeau te geven, in de vorm van een boom of een bankje 
of iets anders. Wordt op de volgende vergadering verder behandeld.  
De vergadering is deze keer niet op dinsdag, maar maandagavond 7 september.  
Er wordt een expert Veilig Verkeer ingehuurd om het kruispunt op de Orionbrug te beoordelen. Wordt 
vervolgd. 


