
NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Opmaat naar de jaarvergadering, februari 2018 

 

Jullie steunen onze gang naar de Raad van State.   
De jaarvergadering van 20 februari belooft spektakel. 

 
De Raad van State is gevraagd Stichting bewonersondersteuning De Krim Haarlem 
als ontvankelijke partij in het geding met de gemeente Haarlem vast te stellen. 
 
Nadat ook het bestuur van het Mendelcollege zich uitsprak om in hoger beroep te willen gaan 
tegen de uitspraak van de bestuursrechter Noord-Holland heeft de wijkraad onze advocaat van alle 
documenten voorzien en persoonlijk ingelicht over de complexe materie. Hij ziet een winnende 
procesgang voor zich en gezamenlijk, met inbreng van het Mendelcollege, is het stuk opgesteld 
dat op 1 februari naar de Raad van State in den Haag is opgestuurd. 
 
We zijn zeer erkentelijk voor de financiële steun die we van u tot dusverre mochten ontvangen. De 
tussenstand is tegen de 1000 euro, wat ons naast geldelijk ook moreel steunt in het opnemen van 
de handschoen in de strijd tegen de gemeente. De kosten van de rechtsgang naar de RvS zullen 
rond de 6000 euro bedragen, een bedrag dat gedeeld wordt met het Mendelcollege. Ook nu en 
straks tijdens de jaarvergadering zullen we u vragen een bijdrage op de rekening NL36 INGB 0003 
9730 74 van de wijkraad te storten onder vermelding “rechtsgang woontoren”. 
 
Ondanks dat de gemeente geen openheid van zaken heeft gegeven over de toekenning van de 2de 
fase omgevingsvergunning voor de bouw van de woontoren op het sportpark, heeft de wijkraad 
beslag weten te leggen op de betreffende documentatie. Ons vertrouwen in de politiek en de 
ambtenarij zakte naar een nieuw dieptepunt toen we lazen dat het kaartmateriaal de hoek van de 
flat nog steeds op het fietspad positioneert en voor milieutechnische gegevensondersteuning data 
van een circusterrein uit de gemeente Hatert zijn gebruikt. Stuitend, maar helaas waar.  
 
Jaarvergadering op 20 februari 2018 in de Noord Holland hal, aanvang 20.00 uur. 
De voorlopige agenda staat voor u allen te lezen op www.dekrimhaarlem.nl. We denken de 
reguliere onderdelen van de jaarvergadering tussen 20.00 en 21.00 af te kunnen ronden, waarna 
we het plan hebben opgevat met vijf geselecteerde politieke partijen een forumdiscussie te houden 
over drie thema’s. Een moderator zal het onderwerp inleiden, waarna elk van de vijf partijen 2-3 
minuten de tijd krijgt zijn of haar mening te geven. Na de spreektijd krijgt de zaal de kans vragen te 
stellen aan de politieke vertegenwoordigers. De gekozen thema’s zijn: 

- Straatnaamgeving ivm de commotie rond JP Coen en anderen. Veertien van de negentien 
straatnamen in de wijk hebben een relatie met ons koloniale verleden…... 

- Veiligheid in de wijk en mogelijk cameraposities op de vier toegangen tot de wijk 
- De gang van zaken rondom de woontoren en wat de politiek hiervan leert 

Het Haarlems Dagblad is uitgenodigd aanwezig te zijn en mogelijk verslag te doen van deze voor 
de wijk en haar bewoners belangrijke jaarvergadering. 
 
Zoals we afgelopen maand meldden zullen de SP, OPH en de Actiepartij de procesgang rondom 
de woontoren binnenkort op de agenda van de commissievergadering ontwikkeling zetten.  
 
Website www.dekrimhaarlem.nl en de nieuwe Feestcommissie 
Blijf ons volgen op de website en voel u vrij informatie via dit medium te delen. 
Op de jaarvergadering zal wederom worden gevraagd of er nieuwe enthousiaste commissieleden 
zijn die het fantastische werk voor de wijk van de afgetreden feestcommissie willen voortzetten. 
Meldt u aan via wijkraad.dekrim@gmail.com. 
 
Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en voorzitter stichting bewonersbelangen de Krim 
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