
Wijkraad de Krim 

Vergadering 5 januari 2023 

Overgangsoverleg huidige wijkraad, beoogd nieuwe wijkraad 

Aanwezig: Huidige wijkraad: Rob van Loveren, Hans Pos 

Beoogd nieuwe wijkraad: Clemens Berendsen, Teun Slijkerman, Jacques van der Peet, Peter Heida (verslag) 

Afwezig: Edwin Funck 

 

VERSLAG 

Rob van Loveren vraagt of iemand verslag wil maken en of Clemens wil voorzitten.  

Peter neemt dit op zich.  

Clemens opent de vergadering. 

In het vorige overleg van 22 december is afgesproken dat de beoogd nieuwe wijkraad op de ALV het stokje 

overneemt van de huidige wijkraad.  

In de wijkkrant is een A4 inlegvel aangeleverd met berichtgeving hierover.  

Dit is inmiddels gebeurd en de wijkkrant is rondgebracht in de wijk. 

Voor vanavond een aantal agendapunten: 

 Voorlopige rolverdeling voorlopig nieuwe wijkraad 

 Doornemen van onderwerpen die spelen in de wijk (status bespreken, niet inhoudelijk) 

 Datum ALV 

 Overig 

Rolverdeling 

De beoogd  nieuwe wijkraad heeft zelf een eerste werkverdeling gemaakt, uiteraard onder voorbehoud van 

mensen die zich de komende tijd nog misschien nog aanmelden.  

Dit is ook handig als er de komende maanden dingen spelen op deze onderwerpen en de nieuwe wijkraad al 

meegenomen kan worden in stukken en/of besprekingen. 

Eerste globale verdeling: 

- Peter zuidelijk deel van de wijk, woningbouw parkeerterrein SRO en doorfietsroute 

- Clemens: voorzitterschap 

- Jacques: noordelijk deel van de wijk, turnhal, Orionzon 

- Teun: Participatie, wijkplatformontwikkeling 

Lijst met onderwerpen die spelen in en rondom de wijk: 

Noordelijk deel: 

 

- Brief wijkraad naar college: Bebouwde komgrens ligt verkeerd sinds 2012. Basisgegevens van de stad 

bijhouden is niet goed op orde. Wijkraad vraagt hier nadrukkelijk aandacht voor. Actie: Wijkraad stuurt 

brief aan nieuwe wijkraad tbv dossier.  

-  

- Sportpark: Voor verkeer is sprake van een ‘cul de sac’ – verkeer loopt dood. Probleem bij drukte. Politie 

en gebiedsregisseur zijn op de hoogte, is mee gepraat. Nog geen concrete actie. Loodrecht parkeren zou 

een oplossing kunnen zijn. Aandacht voor blijven vragen komende tijd. 

-  



- Energiecentrale: Beoogde locatie naast de turnhal, nog steeds een idee. Opgenomen in Orionzone visie. 

Grofweg 4000 panelen. Idee is van Hans Pos. 

-  

- Turnhal: twee augustus omgevingsvergunning ingediend. In februari misschien pas eerste beoordeling. 

Plan B door stakeholders ligt nog klaar. Zie wijkkrant januari voor laatste info. 

-  

- Fietstunnel naar Bloemendaal in verlengde van Pim Mulierlaan staat in de SOR 2040. Is daarmee 

onderdeel van een vastgestelde visie. Wethouder heeft ooit aangegeven dat de tunnel kan nog altijd zou 

kunnen, ook mét nieuwe Turnhal. Gekoppeld aan ongelijkvloerse oversteek van de Randweg (voor 

fietsers).Bij update van de SOR er voor pleiten om deze verbinding er uit te halen.  

-  

- Mogelijke busroute tussen Planetenplein en station bloemendaal (onderdeel van Orion Zone visie) aan 

stukje Lodewijk van Deijssellaan bij het Mendel zou een bushalte moeten komen en mogelijk kiss & ride 

Mendel. Riool moet hier ook vervangen worden. Samen oppakken. Knelt met veel andere dingen o.a. 

doorfietsroute, herinrichting Pim Mulierlaan.  

-  

- Doorfietsroute: 2016 plan regionaal fietsnetwerk. Zou oorspronkelijk doorgetrokken worden langs de 

hele randweg in noordelijk richting via de weilanden. Verschillende opties vallen waarschijnlijk af. In de 

Krim zelf: In LvDlaan startnotitie zijn 7 kruispunten met de twee bruggen als belangrijkste uitdagingen. 

Planning: klankbordgroep november niet doorgegaan. Klankbordgroep vanuit Witteveen en Bos 

georganiseerd. 15 mensen aangemeld, 7 ingeloot. Er waren in eerste instantie twee varianten. Fietsstraat 

heeft de voorkeur van de klankbordgroep. Niet de variant met een los fietspad door het groen. LvDlaan 

zou dan 1 richting moeten worden. Wijk zegt van zuid naar noord. W&B wil van noord naar zuid ivm 

parkeren. Kruispunten moeten mee in de ontwerpen, niet stoppen bij de kruisvlakken! Bewoners zijn niet 

tegen fietsstraat. Vergt ook overige verkeerscirculatie in de wijk, dus ook aanpassingen aan andere 

kruisingen. Hier valt dus nog veel uit te zoeken. 

-  

- Station: Idee voor een opgang vanaf de wijkzijde zodat je niet door de tunnel hoeft. Is een plan zonder 

status op dit moment. Zou een oplossing kunnen zijn wanneer wijk beter op station Bloemendaal 

aangesloten wil worden. 

-  

- Fietstunneltje: 2035 in de planning bij ProRail vervangen van de tunnelbuis. Aandacht blijven vragen voor 

onderhoud, verkeersveiligheid, sociale veiligheid etc. 

-  

- Riolering: drie grote gaten vd lijnlaan, goensplein, hoek LvD-CvdLijn. Oud riool gerelateerd. Blijven 

aandacht voor vragen, gevaarlijke situatie! Gemeente weet het maar maakt er geen prioriteit van. 

-  

- KPN gebouw: geen ontwikkelingen op dit moment heeft nog KPN functie. Gebouw is wel verkocht aan 

een ontwikkelaar dus op termijn ontwikkelingen. In de gaten houden. 

- Parkeerterrein SRO/IJsbaan: Ontwikkeling staat op dit moment nog on hold door GGD tent en nog uit te 

voeren verkeersonderzoek. Coalitieakkoord spreekt zich uit over locatie. Tekst lijkt rechtstreeks 

overgenomen uit Urbannext rapport inclusief typefout. Burgerinitiatief Hans Pos: Is aan het college 

gestuurd. Hans heeft geen idee van de status. Stond op laatste commissievergadering volgens Rob maar is 

niet behandeld. 

-  

- Stuijvesanttunneltje: lekt wederom (water uit de Delft), aansluiting op fietsroute. Is van de provincie. 

Aandacht blijven vragen voor veiligheid, beheer en onderhoud. 

-  

- Sportboulevard: idee is niet meer actueel. Aansluiting doorfietsroute verkeersveiligheid bij ingang 

IJsbaanlaan is aandachtspunt. 

-  

- Water: Klimaatadaptatie wordt opgesteld door de gemeente Er komt een gesprek met Twijnstra Gudde 

dat hiervoor een advies opstelt. Waterpartij bij hotel voldoet niet aan de eisen, moest open sloot zijn. 

Bovendien gevaarlijke situatie. Tussen CIOS en IJsbaan zou ook een verbinding moeten komen. 



-  

- Luchtkwaliteit: Meten in de LvDlaan ter hoogte van Speelmanlaan. Resultaten zijn goed tot op heden. 

Meetprogramma van de gemeente. Resultaten worden gestuurd aan de wijkraad. 

-  

- Bomen: 11 bomen beschermde status op dit moment. Waren er eerst 7. Gemeente stelt het lijst vast eens 

per 3 jaar. Hilde Prins (Bomenwacht) belangrijk contactpunt. Second opinion heeft geleid tot 11. Eind ’23 

actueel. Blijven volgen. 

-  

- Oplaadpalen: wijkraad wordt geïnformeerd als er plekken worden ingericht. Maar niet vooraf betrokken. 

Geen beleid vanuit gemeente voor zover het lijkt. Uitzoeken en onderwerp voor WBO. 

Samenwerkingen 

 

-  WBO Haarlem noord samenwerking 8x per jaar vooral overleg geen gezamenlijke standpunten. Te Zanen 

Kwartier samenwerking vooral bilateraal met de wijkraden daar. Clustergesprekken: Haarlem Noord 

organiseert dat en gaat vooral over beheer en onderhoud.  

-  

- Manifest participatie opgesteld met meerdere wijkraden door Rob, samen met Hilde Prins. Gesprek met 

Burgmeester hierover gehad en fracties geïnformeerd. Heeft geen status gekregen. Is als input 

meegegeven aan hervorming participatie (Diana van Loenen) 

-  

- 30km zones: borden stonden/staan verkeerd (o.a. Idenburglaan). 

-  

- Gereguleerd parkeren: veel röring in Haarlem Noord. Te Zanen Kwartier zit er nu nog niet in. In februari 

op de agenda van de raad. Belangrijk om in de gaten te houden. 

-  

- Orionzone: Deka Markt / Plein / Tankstation / Döner eetgelegenheid. Moet een plein komen. Jasper 

Baarsen / John Pierik (procesmanager). Wijkraad (Rob) heeft hier inspreekreactie op gegeven en het bij 

de klankbordgroep gemaakt. 

 

Sociaal 

 

Koffiecirkel was actief. Is nu in andere vorm doorgezet. ´ 

DOC Lief en Leedstraat´: €150 om iets leuks van te doen (voor een straat tussen 50 en 70 woningen).  

LvD Laan is hiervoor aangemerkt.  

Zomer- en Winterfeest: vragen zelf subsidie aan.  

Geen betrokkenheid met de wijkraad. Barbara, Olga en Anneke organiseren dat. Whatsapp buurpreventie: nu 

niet centraal geregeld. Per straat vaak los geregeld.  

Er is wel een bredere app groep overgebleven vanuit de corona tijd.  

Next Door  wordt wel redelijk gebruikt.  

Burenhulpdienst? Geen concreet initiatief op dit moment. 

Overig 

- Discussie over nieuwe vormen van participatie en ontwikkeling van buurtplatformen gaan de komende 

maanden lopen. Huidige wijkraad laat nieuwe wijkraad meedraaien hier in. 

-  

- Subsidie wijkraden 2023 is aangevraagd door huidige bestuur. 

-  

- Datum ALV 2023: wordt in onderling overleg vastgesteld op donderdag 16 maart 20.00. 

-  



- Huidige en beoogd nieuwe wijkraad maken een email groepje om elkaar de komende maanden op de 

hoogte te houden van de dingen die de komende tijd spelen. Nieuwe wijkraad stuurt groepsmailtje met 

alle adressen. 

-  

- Er wordt een vervolg overleg gepland op 22 februari 20.00 bij Rob. Om ALV voor te bereiden en mogelijke 

aanmeldingen te bespreken en actule ontwikkelingen op de dossiers te bespreken. 

-  

- Clemens vraag over er voor de overdracht een goed financieel overzicht gemaakt kan worden. Rob geeft 

aan dat de wijkraad dat sowieso moet opleveren. 

-  

- Bonnetje €104,- euro voor 575 x  A4 inlegvel nieuwe wijkraad. Peter levert deze aan bij Rob. Rob check 

financiële administratie. 

-  

Clemens sluit de vergadering. 


