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Notulen vergadering wijkraad De Krim 29 november 2017 
Aanwezig:  

− Hans Pos, voorzitter 
− Edwin Rotscheidt, penningmeester 
− Rob van Looveren, vicevoorzitter 
− Edwin Funck, websitebeheerder 

Afwezig: 
− Ingrid Pisters, secretaris 
− Gerard Maas, vicevoorzitter 

 
1. Opening 

Hans opent om 20.10 uur de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 06-11-2017 wordt goedgekeurd. 
 

4. Rechtszaak 13 november 
Hans, Rob, Ingrid, Edwin R en Edwin F waren op de zitting aanwezig. 
Hans heeft over de vraag van de rechter m.b.t. parkeerplaatsen en info uit bestemmingsplan 
op 15 november 2017 een brief met de antwoorden naar de rechtbank nagestuurd. 
Voor de Kerst wordt uitspraak verwacht. Een gang naar de Raad van State moet onderzocht 
en overwogen worden.  
Aktie Hans: vraag stellen aan juriste Liesbeth over deze mogelijkheid. 
 

5. Voortgang Ibis Hotel 
Op 21 december 2017 zal het hotel worden geopend. Door de aanleg van de waterloop 
zullen er nu maar 24 parkeerplaatsen worden gerealiseerd. 
Hans heeft contact opgenomen met de Kennemer Sporthal, de ijsbaan en de hotelmanager. 
Begin januari zal een gezamenlijk overleg plaats vinden om de parkeersituatie te bespreken 
en de situatie met het verbod voor voetgangers op de van Idenburglaan langs het spoor. 
 

6. Nieuwsbrief 
Ter vergadering worden de laatste wijzigingen van de nieuwsbrief doorgenomen en het net 
binnengekomen bericht over het plaatsen van kastanjebomen op het Rijkhof van Goensplein 
toegevoegd.  
Aktie Rob:  verdeling straten maken voor bezorgen. 
Allen: bezorgen wijkkrant komend weekend. 
 

7. Voortgang website 
Edwin vordert nog langzaam met het onderhoud van de website. Het eerste begin is nu 
gemaakt. 
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8. WBO vergadering op 28-11-2017. 
Karsten Glas, jurist bij gemeente Haarlem, legt de veranderingen uit. Er komen 
beheerplannen, die bestemmingsplannen in een bepaald gebied clusteren. Deze zullen in een 
beheerverordening worden opgenomen. Haarlem is ingedeeld in 40 plangebieden en 
Overdelft (wijk de Krim) zal als eerste in een pilotfase worden aangepakt.  
Actie Hans: overleg met Karsten Glas zodat wijkraad betrokken wordt.  
Alle wijkraden zijn akkoord met een financiële bijdrage van € 50,-/jaar voor de WBO 
vergaderingen in het Posthuis. Actie Edwin R: Het Posthuis zal hiervoor een factuur sturen. 
Voor 023-bereikbaar zal voor een volgende vergadering de initiatiefnemers uit het centrum 
worden uitgenodigd (Wijkraad de Vijfhoek).  
Op 19 december 2017 is de Kerstborrel in het Posthuis. 
De volgende vergadering is 30 januari 2018. 
 

9. Situatie Ingrid 
Ingrid handelt binnenkomende stukken nog af. Haar tussentijds aftreden, zal in de jaar 
vergadering worden bekendgemaakt. Voorlopig nemen Hans en Rob waar. 
Aktie Edwin R: de bankpas zal worden opgehaald, zodat deze door het bestuur kan worden 
gebruikt. Ingrid moet nog een handtekening voor de budgetaanvraag 2018 zetten. 
 

10. Situatie Gerard 
Hans heeft een briefje opgesteld voor Gerard waarin wij onze bezorgdheid uiten en met het 
gezin meeleven. Aktie Hans: bezorgen brief. 
 

11. Jaarvergadering 2018 
woensdag 21 februari 2018 
 

12. Volgende vergadering 
woensdag 10 januari 2018 
 

13. Rondvraag 
Op 8 januari 2018 is de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Haarlem in de Gravenzaal. 
De “Kerst op de Krim” op 10 december zal de laatste actie zijn van “de meisjes van de Krim”. 
Actie Hans: overleg met “de meisjes van de Krim” over mogelijke opvolgers. 
 

14. Sluiting 
Om 21.50 sluit Hans de vergadering 

 


