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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                                HERFST 2015 
Voorwoord 
Jack wilde uitvogelen of een cursus ‘Omgaan 
met Kritiek’ aan mij besteed zou zijn en in 
verband met deze zoektocht wilde hij voor 
deze keer dat ik bij hem thuis kwam. “Niet om 
het een of ander, maar ik behandel je liever in 
mijn eigen praktijk.” We maakten een afspraak 
en ik ging naar hem toe. In de behandelkamer 
stond een sofa en Jack gebaarde mij hier op te 
gaan liggen. Ik deed wat mij gevraagd werd en 
hij nam plaats in een stoel naast mij. We 
konden elkaar net niet aan kijken. “Zonder 
oogcontact praat het gemakkelijker”, zei hij.  
De sessie kon beginnen. “Heb je van het 
zomerweer genoten?” vroeg Jack. Ik had daar 
niet specifiek een mening over, maar al 
denkende kwam ik tot de slotsom dat ik het 
een fantastische zomer had gevonden. Het 
weer was af en toe wat grillig geweest wat de 
nodige aanpassing vergde, maar het had mij 
niet aan creativiteit ontbroken. “Oké”, zei Jack. 
“Vind je het belangrijk dat anderen net zo over 
het zomerweer denken als jij, of maakt je dat 
niet uit?” Natuurlijk maakte mij dat niet uit. 
Iedereen mag vinden wat hij of zij wil. Vrijheid 
blijheid. “Oké”, zei Jack. “Nu iets anders. Als 
iemand ergens een ander oordeel over heeft 
dan jij, hoe reageer je dan?” Dat zei ik net 
toch, geen probleem. Het gebeurt doorlopend 
dat je het niet met elkaar eens bent. Zoveel 
hoofden, zoveel zinnen. “Oké”, zei Jack. “Maar 
als mensen persoonlijk worden en zich 
tegenover jou over een bepaald onderwerp 
kritisch uitlaten, hoe reageer je dan?” Dat 
hangt er van af hoe die kritiek geuit wordt. Als 
iemand mij helemaal verkeerd begrijpt, dan 
probeer ik daar wel enige nuance in aan te 
brengen. Dan wil ik daar althans wel de kans 
voor krijgen in de vorm van een feedback. 
Alleen wordt dit lastig als je via een anonieme 
brief wordt neergesabeld en je geen flauw idee 
hebt van wie die brief afkomstig is, zoals mij 
dat een paar weken geleden is overkomen. Je 
gaat toch proberen uit te vlooien wie hier 
achter zit of zitten. Je ontwikkelt toch een 
bepaalde achterdocht. Was hij het of zij? En dit 
allemaal naar aanleiding van mijn voorwoord in 
de vorige Nieuwsbrief. Die anonieme brief was 
een regelrechte aanval op mij als voorzitter 
van de wijkraad. Maar eigenlijk zegt zo’n brief 
meer iets over de afzender dan over de 
ontvanger. Die botheid alleen al. “Goed zo. 
Stop er maar mee. Jij hebt zo’n cursus niet 
nodig. We gaan lekker anoniem in onze 
favoriete tent een hapje eten”, opperde Jack, 
mijn steun en toeverlaat.        (Tineke Dijkstra) 

Vernieuwde website de Krim 
Tegelijkertijd met het verschijnen van deze 
nieuwsbrief is onze vernieuwde website on line 
gegaan. Bekijk de site maar eens en laat u 
verrassen. Het ontwerp en het technisch 
beheer zijn in handen van Sander Kollerie. In 
de volgende nieuwsbrief zullen we uitgebreid 
op www.dekrimhaarlem.nl terug komen. 
 
Buurtbarbecue                           

                               
Het zomerfeest op 21 juni werd goed bezocht 
en was erg gezellig. De Meisjes van de Krim 
zorgden voor gebruiksklare barbecues, voor 
een partytent en voor genoeg zitgelegenheid. 
Voor de kinderen was er een springkussen en 
voor de grote en kleine denksporters 
verzorgde Hans simultaan schaken.  
Het evenement werd mogelijk gemaakt door 
de inzet van vrijwilligers bij de op- en afbouw 
van het feestterrein, door financiële steun van 
de gemeente Haarlem en door ‘Eten van 
Marlies’. Iedereen heel hartelijk dank. Het 
winterfeest is op 13 december 2015. Schrijf het 
vast in uw agenda.  
 
Onkruidbestrijding 
De wijkraad wordt door de bewoners van de 
Krim nogal eens achter de broek gezeten als 
het gaat om onkruidbestrijding in de wijk. Oké, 
het verdient geen schoonheidsprijs, maar met 
al die regen wil het groen welig tieren en het 
onkruid doet daar vrolijk aan mee. “Kijk mij 
eens mooi langs de stoeprand staan”, roept 
het ene struikje tegen het andere op het 
trottoir.” Maar helaas, helaas, de wijkraad heeft 
geen invloed op het beleid van Spaarnelanden 
en wij als bewoners moeten rustig afwachten 
wanneer de veeg- en/of borstelwagen zijn 
entree doet. De wijkraad kan u verklappen dat 
deze maand het onkruid langs de weg 
verwijderd zal worden, maar wanneer de 
trottoirs schoon gestoomd gaan worden, is nog 
de vraag. Dat gebeurt door een aannemer en 
het is afwachten wanneer hij komt. Maar voor 
de kerst is het hier in de wijk vast weer spic en 
span. 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Wijkbezoek wethouder Merijn Snoek 
Wethouder Merijn Snoek was dinsdagmiddag 
9 juni 2015 op bezoek in onze wijk. Samen met 
twee leden van onze wijkraad en twee 
ambtenaren van de gemeente Haarlem werd 
er te voet en op de fiets een kijkje in onze wijk 
genomen. We begonnen op de Orionbrug, 
Merijn gaf meteen te kennen dat hij liever wat 
specifieke dingen van/over onze wijk wilde 
weten. Bijvoorbeeld waarom het zo fijn is om 
er te wonen en om wat voor mensen het gaat. 
Al pratend verplaatsten we ons naar het Rijklof 
van Goensplein. We kwamen met elkaar tot de 
conclusie dat het wilde bloemenveldje naast de 
speeltuin dit jaar niet het gewenste effect leek 
op te gaan leveren in vergelijking met vorig 
jaar. Hoe de invulling van het perkje er volgend 
jaar moet uit komen te zien, daar zal de 
wijkraad zich te zijner tijd over buigen. Er moet 
toch een betere oplossing van dit stukje grond 
te bedenken zijn.  

  
Wilde bloemenperkje Rijklof van Goensplein 

 
Vanaf het Rijklof van Goensplein vervolgden 
wij onze weg over het pad langs het spoor 
naar het voormalige KPN gebouw, een 
gebouw dat vragen opwerpt. Vroeger was daar 
een telefooncentrale gehuisvest, maar sinds 
de ontwikkeling op het gebied van telefonie, 
vroegen wij ons af of er nog bedrijvigheid was. 
Bovendien wint de buitenkant van het gebouw 
geen schoonheidsprijs. Hierna bekeken wij de 
situatie in het Stuyvesanttunneltje. 
Het was een prettig bezoek dat nog een 
vervolg kreeg, want toen Merijn hoorde dat er 
die zaterdag daarop een buurtbarbecue zou 
zijn, noteerde hij dat en voegde er aan toe dat 
hij die dag wel op de kinderen moest passen. 
Maar hij kwam en zijn kinderen amuseerden 
zich prima. Merijn ging tussen de bewoners 
zitten en dronk ook een glaasje mee.  
   
Evaluatie parkeerbeleid Honkbalweek 
Op 24 juni heeft de evaluatie plaatsgevonden 
van de, tijdens de Honkbalweek 2014, 
getroffen maatregelen om het parkeren 
rondom het stadion en in de naastgelegen 
wijken in goede banen te leiden.  
Alle belangstellenden (organisatiecomité, 
gemeente, politie, handhaving en wijkraden 
Sinnevelt, de Krim en de Bomenbuurt) waren 
van mening dat de gekozen oplossingen ter 

vermindering van de parkeerdruk in de 
betreffende wijken goed hebben uitgepakt. 
Vooral het aanwijzen van een (tijdelijk) 
parkeervergunningengebied was een prima 
idee. Op enkele plaatsen was de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten niet altijd 
gewaarborgd. Ook over de communicatie 
werden enige punten van kritiek aangevoerd. 
Met name de verwijzingsborden op de 
aanvoerwegen dienen in de toekomst 
duidelijker geplaatst te worden.  
Voor de Honkbalweek 2016 (15- 24 juli) zal in 
principe dezelfde opzet worden gekozen, 
rekening houdend met de ervaringen in 2014. 
 
Bladkorven in de wijk 
Spaarnelanden stelt dit jaar bij wijze van proef 
bladkorven beschikbaar. In het verleden heeft 
een aantal wijken in de stad hier met plezier 
gebruik van gemaakt. Het uitgangspunt bij een 
aanvraag en het gebruik van de korven is dat 
er vanuit de buurt/straat geparticipeerd gaat 
worden. Bewoners vullen zelf de korven en 
zien er ook op toe dat er geen ander afval in 
terecht komt.  
De bladkorven zijn 6 hoekig en hebben een 
doorsnee van 165 cm. De bladkorf is 
uitsluitend bestemd voor bladafval (dus niet 
voor takken en ander afval), omdat het anders 
schade aan het materieel kan veroorzaken. 
Spaarnelanden leegt de bladkorven 1 a 2 maal 
per week. Als er voldoende draagvlak en 
enthousiasme is onder bewoners van de Krim, 
kunnen er korven in de wijk geplaatst worden.  
Dit zal dan begin oktober zijn. Voor het einde 
van het jaar worden ze weer verwijderd. 
De wijkraad zoekt afhankelijk van uw reactie 
naar een geschikte locatie.  
Gaarne met spoed reageren indien u en uw 
omgeving belangstelling voor een bladkorf 
heeft.  
Email: wijkraad.dekrim@gmail.com 
Secr.:  Lodewijk van Deijssellaan 224. 
Tel:     06  45057025 
 
Facelift Stuyvesanttunneltje 
In eerdere nieuwsbrieven en tijdens de 
jaarvergadering van afgelopen februari is er 
aandacht besteed aan de wens om het 
Stuyvesanttunneltje aan de behoeftes van 
deze tijd aan te passen. Constructieve 
gesprekken met de provincie en gemeente 
werden gestart, wat nu heeft geleid tot een 
bevestiging door de provincie om het tunneltje 
in 2016 door een aannemer te laten 
aanpassen. Het blijft een voetgangerstunneltje, 
maar de provinciale tunnel zal beter aansluiten 
op de gemeentelijke infrastructuur. De wijkraad 
heeft een aantal wensen kenbaar gemaakt en 
wordt intensief betrokken bij de ontwerpfase 
die nu intreedt. We zijn benieuwd hoe de 

mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
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ontwerper het tunneltje toegankelijker maakt 
voor mensen die hulpmiddelen nodig hebben. 
Aan de bomenbuurtkant van het tunneltje 
wordt nagedacht over een verkeersdrempel 
met een zebrapad erop en aan de Krim kant 
wordt gesproken over een andere invulling van 
het stuk trottoir/asfalt over de Stuyvesantbrug. 
De wijkraad houdt u op de hoogte en vervult 
tevens een liaisonrol door wensen van andere 
gebruikers zoals bezoekers van de Kennemer 
Sporthal en het Mendel College in het 
besluitproces mee te nemen. 

 
Stuyvesanttunneltje gezien vanaf de Krim kant 

 
Kruispunt Orionbrug 
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding 
gemaakt over de problematiek rond het enkele 
jaren geleden gewijzigde kruispunt bij de 
Orionbrug. Als fietser rijd je daar permanent 
met de handen aan de remmen omdat er zich 
regelmatig onduidelijke situaties voordoen. 
Naar aanleiding van de jaarvergadering en 
daaropvolgende gesprekken met de gemeente 
heeft de wijkraad toestemming gekregen om 
een onafhankelijke partij in te huren die een 
verslag van bevinding  van de situatie zal 
maken en conclusies en aanbevelingen 
definiëren die we vervolgens met de gemeente 
gaan bespreken. De wijkraad verwacht dat de 
studie in oktober wordt uitgevoerd zodat we u 
in de volgende nieuwsbrief kunnen informeren 
over de bevindingen. Als wijkraad voelen we 
ons een gewaardeerde partij in dit proces, dat 
moet leiden tot verhoogde verkeersveiligheid in 
de wijk. 

 
Verkeerssituatie bij de Orionbrug                                                                             

Koffiecirkel de Krim 

 
Drinkt u koffie mee?  
Tijdens de buurtbarbecue in juni kregen we 
bijzonder positieve reacties op het 
“Koffiecirkel” initiatief. Daar willen we op 
voortbouwen.  
De koffiebijeenkomsten zijn voor jong en oud. 
Het tijdstip van 1 x per maand door de week 
om 11.00 uur wijst er natuurlijk wel op dat de 
belangrijkste doelgroep de ouderen in de wijk 
is, maar iedereen is welkom. 
We streven naar een groepsgrootte van 
ongeveer 8 personen per koffiebijeenkomst, 
zodat het maken van contact in de groep 
gemakkelijk kan verlopen. Is de belangstelling 
groter dan wordt een tweede bijeenkomst 
georganiseerd.  
De locatie is bij een van de ‘Krimbewoners’ die 
aan het initiatief mee doet. Voelt u echter niet 
verplicht om uw huis open te stellen, deelname 
is geheel vrijwillig en verplicht u tot niets! 
Het motto is: gezelligheid en elkaar ontmoeten. 
 
Iedereen in de wijk roepen we op om met de 
buren/straatgenoten over de koffiecirkel te 
praten en dit initiatief te promoten. Op die 
manier zal de bekendheid groeien en hopen 
we dat de drempel voor alle mensen laag zal 
zijn om zich aan te melden.  
Er zijn nu ca. 15 mensen die komen koffie 
drinken en hoe meer mensen mee doen hoe 
mooier. 
De volgende bijeenkomsten staan gepland op: 
- woensdag 23 september 2015 
- dinsdag 20 oktober 2015 
U kunt zich voor de koffiecirkel aanmelden bij: 
- Rob van Looveren tel:  023-5253988 
  Email: robvanlooveren@hotmail.com 
- Arian Vuijk tel: 06 39893741 
 
                Belangrijke mededeling 

Heeft u een klacht, een opmerking of een 
leuk idee en wilt u de bewoners in de wijk 
daarvan op de hoogte stellen via een 
ingezonden brief of een artikeltje in de 
Nieuwsbrief, noteer dan behalve uw naam 
ook uw adres. (Overigens hoeft uw adres 
niet perse onder u brief/stukje te komen.) 
Reacties zonder deze gegevens zullen niet 
geplaatst worden. Deze afspraak heeft de 
wijkraad vorig jaar bekend gemaakt, maar 
om misverstanden en teleurstellingen te 
voorkomen, wordt dit beleid nog maar eens 
onder uw aandacht gebracht.  

 
                              

mailto:robvanlooveren@hotmail.com
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                                       (advertentie) 

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 / 06-51419669 

 

www.autorijschoolbrijder.nl 
 

(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

 
(advertentie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wijkraad de Krim 
 Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-45057025 
Politie Kennemerland               0900-8844 
Brandweer Ambulance             023-5159550                                                                                     
Meldpunt leefomgeving            14023 
Handhaving                                023-5114950  
 
 

 

(advertentie) 

 
 
                                           (advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

 

            tel: 023 - 5251506 

 

U KOMT TOCH OOK OP 13 DECEMBER 


 

mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com

