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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

ZOMER 2017 
 

    
   Een meerkoetvader die het nest bewaakt                             Meerkoetmoeder op onderzoek met haar kroost in de Delft 

 
 
Voorwoord  
 
De tweede nieuwsbrief van dit jaar is een feit. Het 
nieuwe team heeft van alles te melden en dat 
terwijl de lente buiten langzaam overgaat in de 
zomer en dat op prachtige plaatsen in de wijk 
duidelijk te zien is. Bovenstaande foto’s van een 
meerkoetenpaar dat in mei de ouders werd van 
twee leergierige jonkies en is behuisd onder de 
overhangende begroeiing langs de Delft laten zien 
wat voor unieke natuurplekjes onze wijk rijk is. 
Mochten jullie ook kiekjes willen delen, dan willen 
we daar ruimte voor maken op de webpagina van 
de wijkraad. De website is momenteel nog in 
ontwikkeling, maar we hopen hem eind dit jaar 
weer in volle glorie te kunnen presenteren. 
 
Niet alleen ontwikkelaars hebben plannen. In bijna 
elke straat in de wijk staat wel een vuilcontainer en 
worden inpandige werkzaamheden uitgevoerd, 
waardoor de Krim trots kan constateren dat het 
een van de hoogst scorende wijken in Haarlem is 
als het gaat om een goed woon- en leefklimaat. 
 
De Krim is een geconsolideerde wijk zonder 
voorzieningen met maar twee in- en uitgangen. 
Behalve het KPN-gebouw, wat in de komende 
jaren zou kunnen veranderen in een 
appartementencomplexje, zijn er geen plekken 
waar je nieuwbouw zou kunnen plegen. Toch…? 
 
In de vorige nieuwsbrief hebben we melding 
gemaakt van de in oktober 2016 door de 
Commissie  Ontwikkeling  voorbereide en  door  de     
 
 

 
Gemeenteraad overgenomen aanbeveling om een 
Vvgb (Verklaring van geen bedenkingen) af te 
geven aan de Eindhovense ontwikkelaar CRA. 
 
Zoals u verder in de nieuwsbrief leest volgt de 
wijkraad de ontwikkelingen op de voet. Ze is zich 
bewust van het feit dat het de ontwikkelaar alleen 
maar gaat om winst. De wijk, sportverenigingen en 
het Mendel College worden blijvend 
geconfronteerd met de onaanvaardbare 
consequenties van een beslissing die door de 
gemeenteraad is genomen om 59 appartementjes, 
gelegen op het Pim Mulier Sportpark, aan de 
Haarlemse woningvoorraad toe te voegen.  
 
In de wijk laten we zien dat we ‘groen’ belangrijk 
vinden. Enkele betegelde stukken van tuinen zijn 
vervangen door grond en begroeiing. Niet alleen 
staat dat mooier, het draagt bij aan een betere 
beheersbaarheid van de waterhuishouding.  
 
Nu de dagen langer zijn en het groen volop in bloei 
staat is het tijd voor ons zomers samenzijn tijdens 
de zomerbarbecue op het Rijklof van Goensplein 
op zaterdagmiddag 24 juni van 16.00 tot 20.00. U 
bent allemaal van harte welkom en neem uw 
kinderen, kleinkinderen en in toenemende mate 
achterkleinkinderen mee. 
 
De ‘Meisjes van de Krim’ staan weer garant voor 
een gezellig feest. Nu nog hopen dat de 
weergoden ons welgezind zijn zaterdag. 
 
(Hans Pos) 
 
 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Bouw Hotel Haarlem bereikt hoogste punt 
 
De bouw van Hotel Haarlem vordert gestaag. 
Omdat het een bouwpakket van geprefabriceerde 
onderdelen betreft werd in slechts twee maanden 
tijd het hoogste punt bereikt. Met een hoogte van 
15 meter past het in de omgeving en is het even 
hoog als de overkapping die waarschijnlijk volgend 
jaar op de ijsbaan zal worden gerealiseerd. 
 
Maar past het? Ja, het past precies. Onderstaande 
foto geeft aan dat er geen centimeter zit tussen de 
muur van het hotel en de regengoot van de 
ijsbaan. En dat wordt nog een ding, want als de 
ijsbaan volledig overkapt wordt zal de capaciteit 
van de regengoten te klein blijken. 
 

 
Niet fraai, maar het past precies. 

 
Het hotel en de overkapte ijsbaan vragen volgens 
de Waterwet om watercompensatie. Het 
hoogheemraadschap ziet hierop toe en verwacht 
dat een drie meter brede sloot tussen het hotel en 
het fietspad langs de Kleverlaan wordt gegraven. 
 

 
Er is weinig ruimte voor een drie meter brede sloot 

 
Koffiecirkel de Krim 
 
In mei bestond de koffiecirkel al weer 2 jaar. De 
ervaring met de maandelijkse koffiebijeenkomsten 
is zonder meer zeer positief. Niet alleen gaan de 
gezellige gesprekken over de actualiteit. Er worden 
ook hulpvragen uitgezet en oplossingen gevonden. 

4 juli en 6 september zijn de volgende 
bijeenkomsten. 
 

 
Gezellige drukte bij De Open Koffiecirkel. 

 
De Open Koffiecirkel op 7 juni jl. was een 
overweldigend succes met bijna 20 gasten. 
Gedurende bijna 2 uur was iedereen in zeer 
geanimeerde gesprekken gewikkeld. We mochten 
8 nieuwe gasten verwelkomen. Bij de maandelijkse 
koffiecirkels zullen we waarschijnlijk een roulatie 
moeten introduceren. 
 
Rob van Looveren, T: 023-5253 988 of 
Arian Vuijk, M: 06-3989 37411 

 

Krim helpt elkaar! 
 
Zit u omhoog met kleine praktische klusjes die u, 
bijvoorbeeld door lichamelijk ongemak, niet (meer) 
zelf kunt doen (klemmende deur verhelpen, lampje 
ophangen, kleine administratieve klus, probleem 
met uw computer, o.i.d.), dan kunt u gebruik 
maken van het project; Krim helpt elkaar! 
 
Hoe werkt dit praktisch: 
Meldt u aan als u: 
·  Geïnspireerd bent door de mogelijkheid om 

elkaar op een eenvoudige wijze te helpen. 
·  Als u een verzoek heeft voor een specifiek 

klusje/ dienst. 
 
Natuurlijk kan het zijn dat u het leuk vindt om een 
wederdienst (appeltaart bakken, knutselen met de 
kinderen, de tuin harken o.i.d.) aan te bieden, dit 
bevordert het leren kennen van elkaar. 
 
Jaap van Deursen 
De Carpentierlaan 1 
T: 06-1132 1471 
krimhelptelkaar@gmail.com 
 
Huiskamer bridgeclubje 
 
Sini en Wil zouden graag met andere 
gelijkgestemde mensen uit de wijk een 
bridgeclubje willen opzetten.  
Zij zoeken mensen die bekend zijn met het bridge, 
ACOL-biedsysteem en gezelligheid op prijs stellen. 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Wie heeft interesse om samen met hen een 
bridgeclubje op te zetten (8 mensen)? 
 
Neemt contact op met Sini Kusters (T: 023-5270 
035) of Wil Drop (T: 023-5251 193). 
 

 
 
De CRA woontoren op Sportpark Pim Mulier  
  
B&W van de gemeente Haarlem hebben het 
besluit van de gemeenteraad om een Vvgb te 
verlenen aan CRA op 30 mei bekrachtigd. Onze 
ingediende zienswijze is ongegrond verklaard op 
basis van ‘algemene belangen’, wat dat ook maar 
mag betekenen als sportverenigingen, Mendel 
College en een ruime meerderheid van de 
bewoners van de Krim zwaarwegende bezwaren 
voorlegden. TV Noord-Holland en Debatcafé De 
Pletterij hebben aandacht besteed aan het thema 
en we zijn door ‘de rijdende rechter’, het u wel 
bekende Tv-programma gevraagd of zij er 
aandacht aan zouden mogen besteden. Het gaat 
ons echter niet om publiciteit, dus wat ons rest is 
een gang naar de rechter. 
 
In de afgelopen maand is CRA nog tweemaal 
langs geweest in een poging ons te weerhouden 
een bezwaarschrift in te dienen tegen het 
genomen besluit van de gemeenteraad. Een 550-
pagina’s dik ruimtelijk onderbouwingsdocument 
moest daarvoor de argumenten aanleveren. We 
waren niet overtuigd. 
 
Werkgroep Verkeer 
 
Vanuit het initiatief van de wijkraad is een 
"werkgroep verkeer" opgericht. Deze werkgroep 
heeft tot doel om de verkeerssituatie op De Krim in 
beeld te brengen. 
Allereerst zullen de zogeheten black spots op de 
Krim worden geïnventariseerd. Waar bevinden 
zich de meest onveilige situaties? 
Dit zal worden gedaan door middel van een 
zogeheten vlekkenkaart. Voor het maken van zo'n 
kaart zal contact worden gezocht met bewoners 
die dagelijks de onveilige verkeersituaties ervaren. 

Dan zal er worden geanalyseerd wat de oorzaak is 
van een onveilige situatie. 
Met deze analyse zal in bredere zin contact 
worden gezocht o.a. met de wijkagent, het 
Mendelcollege, de ambtelijke organisatie, en 
tezamen met de wijkraad de politiek. 
Uiteindelijk zal een en ander praktische 
verkeerstechnische maatregelen moeten 
opleveren. Hiertoe dienen verkeerstechnische 
studies en ontwerpen te worden gedaan in 
samenwerking met de gemeente. 
Zoals veel bewoners wel al ervaren hebben zal 
veel aandacht uitgaan naar de beide kruispunten 
met de Randweg. 
Met name het noordelijke kruispunt baart zorgen, 
vooral als daar nog een appartementengebouw 
wordt gerealiseerd, met name voor de fietsers is 
het zeer onveilig. 
Laten we niet wachten op een ongeval, maar laten 
we de situatie voor zijn door tijdig passende 
maatregelen te nemen. 
 
Website 
 
Olivier Muzerie is bereid gevonden om de website 
van de wijkraad De Krim aan te passen. Deze 
aanpassingen zullen ervoor zorgen dat de website 
overzichtelijker wordt. Naar verwachting zal de 
website spoedig weer helemaal up to date zijn. 
 
Werkgroepen 
 
Mochten er nog wijkbewoners zijn die zich voor de 
wijk willen inzetten, dan kan dat.  
 
Naast de werkgroep Verkeer is er nog ruimte voor 
diverse andere werkgroepen, bijvoorbeeld Groen, 
Sociaal en Energie. 
 
Aanmelden kan via het secretariaat van de 
wijkraad: wijkraad.dekrim@gmail.com  
 

(advertentie) 
 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl   
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(advertentie) 
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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) 

 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend  

van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 – 5251506 

 
  (advertentie) 

 
(advertentie) 
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