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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Zomer 2018 

 

DE KRIM: OASE VAN RUST 

 
Een pestvogel doet zich tegoed aan bessen zoals die groeien in struiken langs de Delft (foto: Rob Buiter, © Vroege Vogels). 
 

We hebben kunnen bijkomen van de verkiezingen en een redelijk lange vrij koude periode. Het 
was zelfs zo dat een aantal pestvogels het  Kattegat overtrokken op zoek naar lekkere bessen. 
Blijkbaar was hen genetisch doorgegeven dat ook de Krim een aantal struiken heeft in de buurt 
van de Delft, waar een prettig woon- en leefklimaat bestaat voor hongerige pestvogels. Een aantal 
vogelaars appten elkaar dat de vogels in de Krim waren neergestreken en enkele weken was de 
Krim het plaats delict voor hen die prachtige plaatjes wilden schieten van de drukke vogels. 

Waarom heet die vogel de pestvogel vraagt u zich af? In de Middeleeuwen kwam hij ook 
regelmatig afgezakt vanuit Noord-Rusland en Scandinavië. Altijd als er zware winters waren en het 
aantal pestgevallen relatief hoog was. Met de kennis van toen werd de vogel dan ook toegedicht 
dat hij de brenger was van dat onheil. Nu weten we beter en vragen ons verwonderd af hoe hun 
geavanceerde navigatiesysteem in elkaar steekt en hoe het toch komt dat ook volgende generaties 
de weg naar de Krim feilloos weten te vinden.  

Pas in mei kwam een kentering in het weerbeeld en kwamen de temperaturen regelmatig boven 
de twintig graden. De bomen werden groen en de bloemenpracht in menig tuin in de wijk liet zich 
weer van haar beste kant zien. De wijk maakt zich gereed voor een mooie zomer. 

Gelukkig hoort daar ook weer een zomerfeest bij!!. Zet de dag maar in uw agenda: zaterdag 14 juli 
tussen 16.00 en 20.00. Zoals altijd vindt het feest plaats op het Rijklof van Goensplein. Verderop 
leest u wie het gaat organiseren. De collectebus zal uw bijdrage dankbaar ontvangen. 

Ondertussen is de wijkraad bijna op wekelijkse basis in gesprek met vertegenwoordigers van de 
nieuwe gemeenteraad in een poging de omgevingsvergunning voor het onzalige idee van een 
woontoren op sportpark Pim Mulier alsnog ingetrokken te krijgen. Tijdens het zomerfeest zullen we 
u op de hoogte brengen wat de stand van zaken is bij het begin van het zomerreces. 

Door uw steun en die van het Mendelcollege en andere belanghebbenden blijven we hoopvol dat 
het besluitproces een voor de wijk positieve uitkomst zal krijgen.  

 (Hans Pos, voorzitter) 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Drie jaar Koffiecirkel 
Op 12 juni vierde de Koffiecirkel in de wijk haar 
driejarig jubileum. Tientallen malen werd het 
evenement georganiseerd met groot enthousiasme 
van de deelnemende wijkbewoners. Altijd bij 
iemand thuis is het laagdrempelig en gezellig. 
Gastheer Rob en gastdame Arian zorgen voor de 
koffie met daarbij een lekkernij. 
 

 
 

2018  
 Woensdag 11 juli om 11.00 

 Woensdag 12 september om 16.00 

 Dinsdag 9 oktober om 11.00 

Bel Rob of Arian op als u ook een kopje koffie of 
thee wilt komen drinken. Na de zomer ook in de 
middag.  

 Rob van Looveren; 023-52.53.988,  

 Arian Vuijk; 06-39.89.37.41 
 

Een dagje op stap 
Tijdens de bijeenkomst werd besloten dat het idee 
van een dagje uit met een busje zou worden 
gewaardeerd. De wijkraad heeft een verzoek voor 
subsidie bij de gemeente ingediend en verwacht 
een eerste uitje in augustus/september te kunnen 
organiseren. Aanmelden kan al bij de wijkraad. 
 

HUGO BOSS Letterenloop 
Afgelopen 3 juni was het weer zover. Honderden 
lopers, in leeftijd variërend tussen de drie en 
tachtig namen deel aan de prestatieloop met als 
start en finish de ijsbaan. 
De korte afstanden van 800 en 1500 meter voor de 
kleintjes kwamen niet buiten de parkeerplaats van 
het Kennemer Sportcenter. De 5 en 10 km leidde 
lopers via de Lodewijk van Deijssellaan en 
Laurens Reaallaan door Bloemendaal en weer 
terug naar de ijsbaan via het Rijklof van 
Goensplein en de van Riebeecklaan. Een groot 
succes voor de wijk. 

Zomerfeest 2018 - 14 juli 
We zijn ontzettend blij dat zich op het laatste 
moment weer enthousiaste mensen hebben 
gemeld die het komende zomerfeest willen 
organiseren.  
Net als voorgaande jaren heeft de Gemeente 
Haarlem een subsidie verleend om dit te mogen 
organiseren. De flyer ligt al in uw brievenbus. Het 
Zomerfeest start 14 juli om 16.00 uur op het Rijklof 
van Goensplein en iedereen is uiteraard welkom! 
Kom je gezellig eten? Neem servies, eten en 
indien mogelijk een barbecue mee. Of kom je 
alleen voor een drankje? Alles kan en alles mag. 
Wij zorgen voor de tent, tafels, banken en 
uiteraard een springkussen voor de kinderen. Ook 
dit jaar kan er geschaakt worden. 
Hulp is zeer welkom! Bij het opbouwen om 15.00 
uur en het afbouwen om 21.00 uur. 
De pot voor extraatjes bovenop de subsidie wordt 
in ere hersteld.  

Groet van de Feestcommissie van de Krim 
Anneke, Barbara en Olga. 

 
‘Bakkie in de Buurt’ in de Krim - 12 juli 
Welzijnsorganisatie DOCK in Noord, Haarlem 
Effect en het Sociaal Wijkteam komen naar je toe 

deze zomer! Wij doen op 
verschillende locaties in 
Noord een Bakkie in de Buurt.  
Met een vrolijke bakfiets gaan 
we de wijken in, zodat wij met 
jou en jij met ons kunt 
kennismaken. Met koffie, 
thee, en wat lekkers, en 
informatie over onze 
activiteiten. We staan open 

voor je vragen en aanbod.  
Donderdagmiddag 12 juli staan we met onze 
bakfiets bij jullie in de Krim, van 15.00-17.00 op het 
Rijklof van Goensplein.  
Kom je ook gezellig een bakkie doen? Welkom! 
 

   

 

KORTE KRIMMETJES 
 De wijkraad zoekt nog vrijwilligers. 

 Ondersteuning voor de Koffiecirkel is altijd welkom. 

 Er komen 3 EV-laadpalen in de wijk, volgende 
nieuwsbrief volgt er meer info. 

 ‘de Krim helpt elkaar’. www.buitengewoonzijn.nu.  
28 augustus is er een trainingsintro door Jaap van 
Deursen (06-1132 1471). 

 Mevrouw Dumbar zoekt iemand die met haar op 
een tandem wil fietsen. Dat biedt haar de 
mogelijkheid om buiten te komen, te genieten van 
natuur en een gezellig gesprek te hebben. Tandem 
fiets regelt zij. Als je haar een keer op de fiets mee 
wil nemen, bel haar op 023-5272029. 

 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dekrimhaarlem.nl/
https://62716.afasinsite.nl/communicatie-en-pr/logo-dock-de-kracht-van-wij-samen
https://www.sociaalwijkteamhaarlem.nl/
http://www.buitengewoonzijn.nu/
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Voortgang Proces STOP Woontoren 
Wat is het moeilijk om, als je gelijk hebt, dat 
gelijk ook te krijgen. Het is een dilemma waar 
de wijkraad, samen met het Mendelcollege en 
vertegenwoordigers van het sportpark Pim 
Mulier, tegen aan (blijven) lopen.  
 
Als blijkt dat de gemeente moet erkennen dat 
haar interne procedures misschien theoretisch 
wel kloppen maar door een gebrek aan regie, 
toetsing en kennis in de praktijk tot een drama 
zouden leiden, dan geeft ook de nieuwe 
coalitie (‘duurzaam doen’) niet thuis. Wat dan? 
 
U heeft op de website kennis kunnen nemen 
van het opgestelde zwartboek. Dat liegt er niet 
om. De gemeente blijft dat werkwoord echter 
dagelijks toepassen en lijkt haar belofte om 
een reactie op het zwartboek te geven niet na 
te komen……. We zijn het afwachten beu. 
 
Voor hen die het zwartboek nog niet lazen, 
geven we de foto van het coverblad: 

 
Het kaveltje voor 59 appartementen en 96 parkeerplaatsen 

De effecten van de voorste lichtmast zijn niet 
meegenomen in de rapporten van de 
gemeente. Zo’n lichtmast wil je niet op het 
raam van je woon- of slaapkamer hebben. 
Niet zichtbaar de voorziene waterproblemen. 
 
We houden u tijdens het wijkfeest en via de 
website op de hoogte van de ontwikkelingen, 
maar voorlopig lijkt het er op dat we het 
strafrechtelijk aan moeten pakken en de 
gemeente aansprakelijk stellen voor 
onbehoorlijk bestuur, valsheid in geschrifte en 
(door OM te bewijzen) fraude en corruptie. 
 
Tegelijkertijd houden we de deur open voor 
een gesprek met de nieuwe wethouder 
Ruimtelijke Ordening, de heer Floor Roduner. 

 
Veranderingen Stichtingsbestuur 
Tijdens de jaarvergadering is mede gedeeld 
dat Ingrid Pisters zich terugtrekt, als secretaris 
van de wijkraad en de stichting 
bewonersbelangen De Krim Haarlem.  
Per 1 mei heeft Rob van Looveren de positie 
van secretaris van de stichting overgenomen. 
Wijkraad de Krim zoekt nog naarstig naar 
iemand die het secretariaat van de wijkraad 
wil ondersteunen. Wie-o-wie?!? 
  
Verkeersschouw van Idenburglaan 
Na lang aandringen werd op 13 juni een 
verkeersschouw uitgevoerd. De tijdelijk 
ingehuurde gemeenteambtenaar liep met 
mensen uit de wijk, de wijkagent en de 
directie van de ijsbaan door de van 
Idenburglaan tot het Stuyvesantbrugkruispunt. 
Zijn eerste voorstel zal zijn het ‘verboden voor 
voetgangersbord’ aan het begin van de laan 
te laten verwijderen en een voetgangers 
/fietsstrook aan te laten leggen. Ook zal hij 
met de gemeente bespreken hoe de kruising 
van de van Riebeecklaan met de 
Idenburglaan zodanig te verbeteren is, dat de 
neiging van bestuurders om tegen het verkeer 
in de Idenburglaan in te rijden vermindert. 
 
Haarlemse Honkbalweek 
De Haarlemse Honkbalweek komt van 13-22 
juli naar het Pim Mulier Sportpark. Er worden 
meer toeschouwers verwacht, omdat dit jaar 
Duitsland meedoet (ipv Curaçao) en er vast 
Duitse vakantievierders willen komen kijken. 
Zoals te doen gebruikelijk krijgen alle 
huishoudens in de wijk twee parkeerkaarten, 
die zichtbaar achter de voorruit dienen te 
worden gelegd. Gebruik die ook voor uw 
bezoekers. De handhaving is stringent. Een 
boete is dit jaar 105 euro!!!! Dus let op. 30 juni 
/1juli worden de parkeerkaarten rondgebracht.  
 
Wijkraad de Krim 

   

Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-1101 8369 
 
Gemeente Haarlem: · 14023  
Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 
TOETS 1 —  Als u iets wilt melden over uw leefomgeving of 
openbare ruimte  
TOETS 2 —  Voor het maken van een afspraak  
TOETS 3 —  Voor contact met handhaving  
TOETS 4 —  Voor contact met de afdeling sociale zaken  
TOETS 9 —  Voor alle overige onderwerpen  

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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(Advertenties) 
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