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Notulen vergadering wijkraad De Krim 16 februari 2018 
Aanwezig:  

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

Afwezig: 
− Ingrid Pisters, secretaris 
− Edwin Funck, websitebeheerder 

 
1. Opening 

Hans opent om 20.00 uur de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
Agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 11-01-2018 wordt goedgekeurd. 
 

4. Financiële verantwoording 2017 
De kascommissie, bestaande uit Fina van der Kroeff en Hennie Oosterhof, hebben de kas 
gecontroleerd en in orde bevonden. Op de jaarvergadering zal de kascommissie décharge 
worden verleend. 
Aktie Edwin: verantwoording naar gemeente Haarlem sturen. 
 

5. Hoger beroep bij de Raad van State 
Door wijkbewoners is tot nu toe een financiële bijdrage van bijna € 1.000 gestort. De griffie 
rechten voor de voorlopige voorziening en het hoger beroep zijn aan mr. Spanjer betaald.  
De declaratie voor zijn honorarium is nog niet betaald. Aan het Mendel is een declaratie 
gestuurd voor hun bijdrage aan de proceskosten. 
Aktie Edwin: declaratie mr. Spanjer betalen.  
 
Volgende week woensdag 21 februari 2018 is de zitting voor de voorlopige voorziening in 
Den Haag. De advocaat van AMVEST, mr. Hulshof van Vangoud advocaten, heeft een reactie 
naar de Raad van State gestuurd. Zij zijn echter een derde partij. De gemeente Haarlem heeft 
nog geen reactie gestuurd.  
Aktie Hans: een notitie opstellen voor de pleitnota van mr. Spanjer voor zitting voorlopige 
voorziening. 
Aktie Hans, Rob: samen met mr. Spanjer naar de zitting in Den Haag gaan. 
 
Aktie Hans: op donderdag 22 februari 2018 inspreken bij de commissie Bestuur. 
 

6. Nieuwsbrief februari 
Aktie allen: Morgen nieuwsbrief bezorgen in de wijk. 
 

7. Jaarvergadering 
Aktie Hans: opstellen agenda voor de jaarvergadering 
Aktie Hans, Rob: zondag 18 februari bezoek afleggen bij José Maas m.b.t. mededeling over 
mutaties in het bestuur.  
Ingrid Pisters zal per 1 maart zich terug trekken als secretaris.  
Aktie Hans: oproep doen voor nieuw bestuurslid tijdens jaarvergadering. 
Aktie Hans: oproep doen voor vormen feestcommissie (BBQ, Kerst activiteit). 
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Aktie Hans: Aan Ingrid vragen of zij als secretaris van de Stichting wil aanblijven zolang de 
rechtszaak tegen de gemeente Haarlem loopt. 
Aktie Rob: opvragen video opname over de geplande woontoren aan de Pim Mulierlaan bij 
Radio NH.  
 
Voorgestelde agendapunten zijn: 

1. Standpunt over straatnamen van personen uit ons Koloniale verleden 
2. Standpunt over mogelijke camerabewaking bij de ingangen van onze wijk 
3. Standpunt omtrent het bestuurlijk aspect van verlenen vergunning voor de 

woontoren. Aansluitend forumdiscussie met politieke partijen.  

Jasper Drost; GroenLinks 
Anne Feit Bloem; SP 
mevr. Van Zetten; Hart voor Haarlem 
…; Ouderen Partij Haarlem 
 

8. Overleg met IBIS hotel 
maandag 19 februari 2018, 16.00 overleg met Sophie Prins 
Aktie Hans, Rob: wijkraad voorstellen en punten over parkeren en verkeer bespreken. 
Later zal een overleg met IBIS Hotel, Kennemer Sporthal en de IJsbaan worden belegd. 
Stef Pessel is op de hoogte gebracht van deze acties. Hij kon nu niet aanschuiven. 
 

9. Geluidswal langs het spoor 
Prorail wil bij station Bloemendaal geluidwallen plaatsen, o.a. in de Jan Pieterszoon 
Coenlaan. Met de gemeente Haarlem is daarover contact. 
Aktie Rob: samen met bewoners (Peter Heide, Marije Raap) uit de straat via gemeente 
Haarlem met Prorail in contact komen om dat plan te bespreken. 
 

10. Jaarvergadering 2018 
dinsdag 20 februari 2018, 20.00 in kantine van de N-Holland hal. 
 

11. Volgende vergadering 
…. bij Hans.  
 

12. Rondvraag 
Op het parkeerterrein bij de Kennemer Sporthal is mogelijk sprake van ontwikkeling van 
bouwplannen door de gemeente Haarlem. Dit zullen we in de gaten moeten houden, zodat 
we tijdig actie kunnen nemen. 
 

13. Sluiting 
Om 21.45 sluit Hans de vergadering 

 


