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Notulen vergadering wijkraad De Krim 6 juni 2018 
Aanwezig:  

 Hans Pos, voorzitter 
 Edwin Rotscheidt, penningmeester 
 Rob van Looveren, vicevoorzitter 

Afwezig: 
 Edwin Funck, websitebeheerder 

 
1. Opening en mededeling 

Hans opent om 20.10 uur de vergadering.  
Ingrid heeft zich als bestuurder van de Stichting uitgeschreven. Rob zal als nieuwe bestuurder 
worden ingeschreven. 
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 11-04-2018 wordt goedgekeurd. 
 

4. Zomerfeest 2018 
Anneke Duijneveld heeft subsidie aangevraagd voor het zomerfeest (is toegekend). Het 
zomerfeest is gepland voor 14 juli. Er zal met haar contact worden gehouden over hoe het 
verder loopt. Aankondiging in wijkkrant opnemen. Aktie Rob  
 

5. Stand van zaken ontwikkelingen woontoren 
Regelmatig wordt contact onderhouden met de fracties van de gemeenteraad en worden ze 
voorzien van informatie over de hoe de procedures zijn verlopen en hoe regie is gevoerd. 
Voor het zomerreces zal de gemeenteraad moeten aansturen op het stilleggen van de bouw. 
Wanneer dat niet gebeurd zullen we naar de politie gaan om aangifte te doen.  
Aktie Hans, Rob 
 

6. Verkeersschouw 
Op woensdag 13 juni zal de verkeersschouw plaats vinden. Om 11:00 wordt verzameld bij het 
IBIS hotel. De directeur van de ijsbaan zal er zeker bij zijn. Stef Pessel zal ook worden 
uitgenodigd. Aktie Rob.  
 

7. Haarlemse Honkbalweek 
Er zijn parkeerontheffingskaarten verstrekt door de gemeente. Aktie allen: bezorgen 
parkeerkaarten eind juni. 
 

8. Koffiecirkel 
Op 12 juni wordt het 3-jarig bestaan gevierd. Hans zal taart meenemen. Data volgende 
koffiecirkels doorgeven voor de wijkkrant. Aktie Rob  
 

9. EV-laadpalen 
De gemeente heeft aangekondigd EV-laadpalen te willen plaatsen. Hiervoor zijn criteria 
gesteld. Samen met de gemeente zullen plaatsen hiervoor worden aangewezen. De 
gemeente ambtenaar is uitgenodigd om hiervoor naar de wijk te komen. Aktie Rob 
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10. Geluidscherm 
De bijdrage voor de stedenbouwkundige visie voor de spoorzone van wijk de Krim is op 31 
mei 2018 naar de gemeente (Cor Weel) gestuurd. Contact houden met de gemeente. Aktie 
Rob 
 

11. Uitjes voor de oudjes 
Het idee is om met een busje naar pannenkoekhuis de Krim op de Veluwe te gaan. Tijdens de 
Koffiecirkel zal naar een datum worden gekeken. Dan kan de oproep in de wijkkrant. Er zal 
een begroting worden gemaakt om subsidie bij de gemeente aan te vragen. Aktie Hans, Rob 
 

12. Nieuwsbrief 
Eind juni zal een wijkkrant worden uitgebracht. Via Jaap van Deursen is een vraag van mw. 
Dumbar ontvangen voor plaatsing in de wijkkrant. De “HUGO BOSS letterenloop” wordt 
georganiseerd.  
Aktie Hans, Rob 
 

13. Financiën 
Er is nog geld in kas.  
 

14. Rondvraag 
Mendel heeft nog geen vergoeding ontvangen van de rechtbank. Pas dan kan de definitieve 
verrekening voor de rechtszaak worden bepaald. Werkgroepen woontoren, veiligheid 
hebben nog geen kosten gedeclareerd. Deze punten vragen nog niet om actie. 
 

15. Volgende vergadering 
17 september 2018 bij Hans.  
 

16. Sluiting 
Om 21.20 sluit Hans de vergadering 

 


