
Notulen wijkraad De Krim 1 mei 2017 
 
Aanwezig:  

 Hans Pos, voorzitter 
 Edwin Rotscheidt, penningmeester 
 Ingrid Pisters, secretaris 
 Gerard Maas, vicevoorzitter 
 Rob van Looveren, vicevoorzitter 
 Edwin Funck, websitebeheerder 

 
  
1. Opening 

Hans opent de vergadering om 20.08 uur en heet de aanwezigen welkom. De 
agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vergadering van 23 februari 2017 worden ongewijzigd 
goedgekeurd. 
 

3. Evaluatie jaarvergadering 14 maart 2017 
De vergadering verliep zeer goed. Er was een goede opkomst. De wijkbewoners 
zijn enthousiast dat er weer een wijkraad is en weten deze ook te vinden. 
 

4. Financieel 
De financiën worden kort besproken. Er is op dit moment een overschot van 
€ 3.500/€ 4.000.  
Van de gemeente ontvangt de wijkraad elke jaar een bedrag van € 3.600 aan 
subsidie.  
Van de sponsoren/adverteerders wordt ieder jaar ca. € 400 ontvangen.  
Via bewonersondersteuning € 980. 
Het bedrag dat via de feesten wordt opgehaald wordt op de rekening gestort. De 
buurtfeesten waren vorig jaar iets duurder uitgevallen. Voor deze feesten zou ook 
gekeken kunnen worden of het Julianafonds kan sponsoren.  
 
Er is een nieuwe adverteerder: De Wijnkelder (de heer Maat). 
Er is een potentiële adverteerder:  restaurant Vandesande.  
De reeds bestaande adverteerders hebben weer toegezegd. 
 

5. Website/nieuwsbrief 
De nieuwsbrief in zijn huidige vorm is goed en wordt (nog) niet gewijzigd. 
 
Er is een gesprek geweest met Olivier Muzerie over de website. Hij zal half mei de 
website opschonen. Informatie voor de website wordt via Ingrid aan hem 
toegestuurd.  
Het is de bedoeling dat de website tijdens het zomerfeest (barbecue) in juni 
opgeschoond is. 
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Op 17 mei a.s. is er een debatbijeenkomst in de Pletterij met aandacht voor de wijk. 
Olivier zal hiervoor uitgenodigd worden.  
 

6. Sporthotel 
Er wordt gebouwd. Naar verwachting zal het hoogste punt nog voor de zomer 
bereikt worden. 
Hans heeft contact gehad met de heer Vroom van het Hoogheemraadschap. De 
Raad dient voor het sporthotel een open sloot van 3 m breed te bouwen. Het 
Hoogheemraadschap is tevreden dat de wijkraad hier ook alert op is.  
 
De nog te bouwen overkapping van de ijsbaan wordt aangepast. In plaats van het 
oorspronkelijke plan komt er nu een bolvormige overkapping die 1 m lager is.  
 
Tussen de ijsbaan en CIOS moet ook nog een sloot van 4 m breed komen. 
 

7. Woontoren 
Vorige week is in het WBO-overleg gemeld dat de gemeente voor de CRA-toren 
(woontoren) krediet heeft verstrekt.  
De raadsvergadering waar de Vvgb behandeld wordt is op 11 mei a.s. Het 
beroepschrift moet binnen zes weken na ondertekening door B&W ingediend 
worden. Naar verwachting is dat eind juni.  
 
Aan rechterbank moet duidelijk gemaakt worden dat het afgeven van de Vvgb de 
leefbaarheid van de wijk beïnvloedt (verkeer en parkeren). Het belang van de wijk 
moet in het beroepschrift zeer duidelijk naar voren komen. 
De wijkraad zet in op annulering van de Vvgb en dat het hele proces overgedaan 
moet worden.  
 
Voorgesteld wordt om te laten uitzoeken of het toegestaan is toekomstige 
bewoners te laten tekenen dat zij geen bezwaar maken tegen het gebruik van de 
sportvelden (licht en geluid) als zodanig. 
 
Hans meldt verder dat hij op 8 mei a.s. een interview heeft met RTV Noord-
Holland. Ook de directeur van het Mendel College is daarbij aanwezig. Voorgesteld 
wordt te vragen dat het interview gehouden wordt als het druk is rond de school. 
Ook wordt voorgesteld om een landmeter mee te laten komen. 
 
Marianne Nauta, oud-advocate, is benaderd om naar het beroepschrift te kijken.   
 
Gerard meldt dat hij tijdens het WBO-overleg is benaderd door Menno Evers om 
samen te komen. Hij heeft daarbij niet gezegd waar het over zal gaan. Een 
mogelijkheid zou 17 mei zijn omdat dan ook een debat in De Pletterij is waarbij de 
wijkraad aanwezig is. Hans heeft hierover op 12 mei a.s. een afspraak. Dan wordt 
o.a. de agenda vastgesteld.  
 

8. Stichting 
Het nieuwe bestuur staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven. Gerard zal 
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het formulier voor de adreswijziging van het secretariaat aan de Kamer van 
Koophandel invullen. Ingrid zal het na ondertekening versturen.   
 

9. W.v.t.t.k.  
 Expertmeeting donderdag 11 mei. De wijkraad zal met vijf personen 

aanwezig zijn. Ingrid stuurt mail ter bevestiging.  
Het Structuurplan zal door Edwin R. worden rondgestuurd.   

 De email inzake zonne-energie wordt in de volgende vergadering behandeld.  
 
10. Rondvraag 

 Gerard geeft aan dat tijdens het WBO-overleg het gemeentelijk rioleringsplan 
Haarlem voor de periode 2018 t/m 2023 is besproken. Tijdens de 
vergadering wordt het rapport overgelegd. Het rapport gaat over de stand 
van de riolering. Gerard wordt gevraagd hierover een stukje te schrijven voor 
de eerstvolgende nieuwsbrief.  

 Edwin R. meldt dat er een jaarlijkse vergoeding van € 100 is voor 
vergaderlocaties. Hij vraagt of de vergadering akkoord is dat dit bedrag aan 
Hans wordt overgemaakt omdat de vergaderingen bij hem thuis gehouden 
worden.  
De vergadering gaat hiermee akkoord.  

 Edwin F. geeft aan dat er geen vergoeding is afgesproken voor het onderhoud 
van de website. Een eerder gemaakte afspraak blijft staan. Tegenover het 
onderhoud staat gratis adverteren.  

 Voor een ouder echtpaar dat hulp zoekt voor tuinonderhoud en kleine klusjes 
wordt verwezen naar BUUV. Gerard zal wel nog een scholier in zijn flat 
vragen of die misschien interesse heeft.  

 Rob heeft stukken rondgestuurd over de verkeersveiligheid in de wijk en het 
verkeer op de wijk. Hij heeft daarop wijkbewoners benaderd om in een 
werkgroep zitting te nemen. Drie personen hebben toegezegd.  Een 
opdrachtje is inmiddels gemaakt. De wijkraad is hiermee akkoord.  

 Hans meldt dat de ECI Letterenloop op 11 juni is.  
 

11. Volgende vergadering 
De volgende vergadering is op donderdag 8 juni 2017 om 20.00 uur (reservedatum 
maandag 5 juni).  
 
De onderwerpen voor deze vergadering zijn: 
 De woontoren. 
 Voorbereidingen voor de nieuwsbrief. 
 Zomerfeest; eventuele kosten. 

 
12. Sluiting 

Hans sluit de vergadering om 22.55 uur.   
 


