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Notulen vergadering wijkraad De Krim 11 januari 2018 

Aanwezig:  

 Hans Pos, voorzitter 

 Edwin Rotscheidt, penningmeester 

 Rob van Looveren, vicevoorzitter 
Afwezig: 

 Ingrid Pisters, secretaris 

 Edwin Funck, websitebeheerder 
 

1. Opening 
Hans opent om 20.05 uur de vergadering.  
Gerard Maas is op 1 december 2017 overleden.  
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 29-11-2017 wordt goedgekeurd. 
 

4. Uitspraak beroep woontoren 22 december 
Het Mendelcollege is ontvankelijk verklaard en de wijkraad/stichting is als 4 individuen niet 
ontvankelijk verklaard. Het bezwaar is gegrond en het besluit voor de omgevingsvergunning 
1e fase is vernietigd. Echter door de aanvullende verklaring van 16 augustus 2017 van de 
verweerder zijn de rechtsgevolgen in stand gehouden. We vatten de uitspraak van de rechter 
op als een nieuwe opening voor hoger beroep. 
 

5. Gesprek met SP en advies SP 
Op advies van de SP is contact opgenomen met mr. Mischa Bitter (bewoner van de Krim). 
Deze heeft ons verwezen naar mr. Spanjer die meer ervaring heeft met omgevingsrecht. 
De SP heeft de woontoren als agendapunt opgevoerd voor de commissie ontwikkeling. 
 

6. Hoger beroep bij de Raad van State 
Het hoger beroep dient voor 2 februari 2018 te worden ingediend bij bestuursrechter van de 
Raad van State. Mr. Jan Willem Spanjer is gevraagd of hij mogelijkheden ziet voor een hoger 
beroep. Morgen wordt zijn reactie verwacht. 
De wijkraad wil de zaak doorzetten en John Gooyers (Mendelcollege) wil de zaak ook 
doorzetten en bespreekt dit met het Stichtingsbestuur.  
Voor de kosten van het hoger beroep zal aan de wijkbewoners een financiële bijdrage 
worden gevraagd. Eerste schatting van de kosten is € 5.000 tot € 8.000. 
Aktie Hans en Rob: overleg met mr. Spanjer inzake het hoger beroep. 
 
Over de procedure voor het verlenen van de 2e fase omgevingsvergunning heeft Hans 
informatie gevraagd bij de gemeente. Binnen 5 werkdagen zal antwoord worden gegeven. 
Aktie Hans: bewaken of er antwoord komt. 
 

7. Website 
De website is geactualiseerd. Nieuwsbrieven en verslagen zijn nu gescheiden. 
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8. Financiën 2017 - 2018. 
De financiële verantwoording 2017 komt uit op een overschrijding van ca. € 500 van het 
budget van € 3.600 veroorzaakt door de kosten van de rechtszaak. We kunnen nog 50% van 
de juridische kosten voor de beroepszaak claimen bij het Mendelcollege.  
Subsidie voor de wijkfeesten zijn apart bij de gemeente aangevraagd door “de meisjes van de 
Krim”. 
Aktie Edwin: kascontrole laten uitvoeren door de kascommissie. 
Aktie Edwin: na goedkeuring verantwoording afdragen aan de gemeente Haarlem. 
 
Voor 2018 is het budget voor 2018 aangevraagd. Hiervoor is goedkeuring van de gemeente 
ontvangen. Het hoger beroep kan hier niet uit bekostigd worden. 
 

9. Adverteerders 
Door hogere drukkosten (door druk in kleur) zal aan de adverteerders om een hogere 
bijdrage worden gevraagd. Aktie Edwin: verhoging tarief aan adverteerders communiceren. 
 

10. Koffiecirkel en wijkinitiatieven 
De koffiecirkel van 10 januari 2018 was met 9 personen. Op het idee om de wijkbewoners 
een bijdrage voor de kosten voor het hoger beroep te vragen werd positief gereageerd.  
De volgende koffiecirkel is op dinsdag 6 februari 2018.  
 
De werkgroep voor de verkeersveiligheid is nog niet in actie gekomen. Hans heeft binnenkort 
een overleg met de Kennemer Sporthal, IJsbaan en Hotel over de verkeers- en 
parkeersituatie bij het hotel en de sporthal. 
Aktie Hans: voorzitter werkgroep Stef Pessel vragen om aan te schuiven. 
 
De verzakking in de weg op de L. van Deyssellaan ter hoogte van de C. van de Lijnlaan is door 
Hans gemeld en door een aannemer hersteld. De oorzaak is zeer waarschijnlijk het dieper 
liggende hoofdriool. Bij de verkeersdrempel op het R. van Goensplein was hoogst 
waarschijnlijk hetzelfde probleem aan de hand. Vernieuwing van het rioolsysteem in de wijk 
staat bij de gemeente in de planning. 
 

11. Jaarvergadering 2018 
dinsdag 20 februari 2018 
Aktie Edwin: kantine reserveren in N-Holland hal. 
Aktie Hans: uitnodigen politieke partijen 
 

12. Volgende vergadering 
vrijdag 16 februari 2018, 20.00 bij Hans.  
 

13. Rondvraag 
Geen. 
 

14. Sluiting 
Om 21.45 sluit Hans de vergadering 

 


