
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 12 oktober 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 6 september worden goedgekeurd. 

 

 

 
2.Kerst op de Krim 
 De voorbereidingen verlopen voorspoedig. De begroting zal bij de gemeente ingediend worden. Dit 

jaar zal het Groot Haarlems Kinderkoor op het kerstfeest optreden. Er wordt door de kinderen van 

tevoren geoefend. Om mee te kunnen zingen zal er die middag voor gezorgd worden dat alle 

aanwezigen de teksten uitgedeeld krijgen. De uitnodiging is klaar en zal op 22 november 

rondgebracht worden. Deze actie wordt gecombineerd met het schoonmaken van de wijk, dit als 

tegen prestatie richting gemeente. 

 

 
3. Woontoren 
 0p 5 oktober heeft de wijkraad contact gehad met de gemeente m.b.t. de komst van een woontoren 

bij het Pim Mulier Sportpark. Het CRA neemt contact op met de stakeholders: de wijkraad, de rector 

van het Mendelcollege, met de organisatie van het sportcomplex en met de wijkraad van Sinnevelt. 

Inhoudelijk heeft de wijkraad op deze bijeenkomst niets nieuws gehoord, maar dat was ook niet de 

insteek. Het ging er voornamelijk om de procedure, waarom de wijkraad dit nieuws uit de krant moest 

vernemen, terwijl zij er jaren bovenop de het verloop van de ontwikkeling van de kavel zit. De wijkraad 

ziet het als haar taak om voor de toekomstige bewoners op te komen en om die reden duidelijkheid te 

krijgen wat betreft geluid- en lichtoverlast en uitstoot fijnstof. Ook is het van groot belang om de 

parkeerproblematiek in kaart te krijgen. Belangrijkste conclusie van deze middag was, dat de 

gemeente en het CRA open en eerlijk met de wijkraad zullen communiceren. Ons van alle momenten 

in kennis zullen stellen als er een kritisch punt aan komt.  

 

 
 
4. Onderzoek verkeersdeskundigen Orionbrug.  
De verkeersdeskundigen van De Groot Volker zullen rond 27 oktober hun onderzoek uitvoeren. 

(datum moet nog definitief vastgesteld worden). De gemeente is akkoord en zal de rekening betalen. 

De onderzoekers zullen die dag contact hebben met de rector van het Mendel, met 

verkeersdeskundige van de gemeente Frank Kool, en met de politie (de heer Petter?) De wijkraad zal 

rond een uur of drie op de brug zijn om acte de presente te geven en met de heren kennis te maken. 

Om de verkeersstromen van de leerlingen van de school goed te kunnen volgen, zullen de 

onderzoekers om acht uur ’s morgens en drie uur ’s middags op het kruispunt schouwen en foto’s 

maken.  

 

 

 
5.Stuyvesanttunneltje 
 Nog geen nieuws. De beloofde notulen van de bijeenkomst op het Provinciehuis op 1 september 

2015 zijn nog steeds niet ontvangen. De wijkraad zal er achteraan gaan. Wordt vervolgd. 
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6.Speeltuintje Rijklof van Goensplein 
Vanuit de bewoners is de wens geuit om het speeltuintje wat op te leuken en van nieuwe 

speeltoestellen te voorzien. Er wordt gebrainstormd om eventueel speeltoestellen te ruilen uit andere 

speeltuintjes. Het huidige speeltuintje zou wat vergroot kunnen worden door er een stukje grond bij te 

betrekken. De vraag kan in het WBO overleg (27 oktober) ter sprake gebracht worden en in het 

clusteroverleg (27 oktober). De wijkraad komt er de volgende vergadering op terug. 

 
 

7.Rondvraag 
De wijkraad zal op het clusteroverleg nagaan in hoeverre er precariorechten betaald worden over der 

reclameborden die aan het Pim Mulier Stadion vastgeklonken zijn.  

Er wordt afgesproken om geen reclame op de blog van de website te plaatsen. 

 

 

 

 

                              Volgende vergadering 14 december 2015 


