
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 7 september 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 + 
 Sander Kollerie (webmaster)         Laurens Reaellaan 3                       + 
 
1. Welkom, mededelingen 
De notulen van 11 augustus 2015 worden goedgekeurd. 
Mededelingenbord: de wijkraad zal hier tijdens het clusteroverleg op 20 oktober met Menno Evers op 
terug komen. 
Sander Kollerie geeft een toelichting op de website en zorgt er voor dat de nieuwe site tegelijk met 
het verschijnen van de Nieuwsbrief Herfst 2015 online staat. In de loop van de komende maanden zal 
er ook een andere Facebook pagina de ‘Krim Haarlem’ uitkomen. Sander verzorgt de site en zal alle 
input op de website plaatsen. 
Offertes Orionbrug. Er liggen twee offertes bij de gemeente ter goedkeuring. Afhankelijk van de 
uitkomst zal het vervolgtraject ingezet worden.   
 
 
2. Planning Kerst op de Krim 13 december 2015 
 De meisjes van de Krim zijn al weer aan het organiseren geslagen. Er wordt een begroting van de te 
verwachten kosten opgesteld en zal na ondertekening van de penningmeester en de voorzitter bij de 
gemeente ingediend worden. 
 
 
3.Stuyvesanttunneltje 
De wijkraad heeft 1 september 2015 een vervolg gesprek gehad met de provincie. Er is tijdens dit 
overleg duidelijk gesteld dat het tunneltje volgend jaar op de schop gaat. Men heeft toegegeven dat de 
toegang niet goed is afgestemd tussen de gemeente en de provincie. In de tunnel komen wellicht 
spiegel, nieuwe verlichting, nieuwe bekleding. De wijkraad zal in de ontwikkeling betrokken worden. 
Het is een enorme doorbraak dat er nu eindelijk verbetering komt. Sander stelt voor om er een 
interactief filmpje voor de website van te maken, in combinatie met de bestaande 
PowerPointpresentatie.  
 
 
4. Concept Nieuwsbrief Herfst 2015 
Zo links en rechts worden wat aanpassingen gedaan. Het drukwerk zal vrijdag 19 september verspreid 
worden. 
 
 
5.Rondvraag 
Er wordt van gedachten gewisseld over een eventueel cadeau aan de wijk van de wijkraad. Iets op het 
veldje, een kerstboom tijdens het kerstfeest met of zonder kluit. Een bankje om een boom.  
Zonne-energie: te complex op dit moment om er mee door te gaan. Eerst andere prioriteiten 
afwikkelen. 
Koffiecirkel: misschien gaat er iemand uit de wijkraad naar toe.  
Stadsglossy HRLM komt 23 oktober uit met o.a. een klein stukje over de Krim. 
 
 
 


