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MOBILITEITSCRISIS 
 

 
Kerst in Sebastopol, de Krim, toen het overging van Oekraïnsch naar Russisch schiereiland (foto: Pavel Rebrov/Reuters) 

Er zijn vele metaforen te verzinnen, maar het is een feit dat onze Krim een schiereiland rijker is geworden. 
Want dat is ‘the Umpire’ eigenlijk wel: een schiereiland slechts op papier verbonden met de rest van de wijk. 
Dat laat onverlet dat de vers aangetreden eerste bewoners van de 59 appartementen van harte welkom zijn. 
En ze komen op een uitstekend moment. Op 22 december, van 16.00-19.00 viert de Krim haar Kerstfeest 
op het Rijklof van Goensplein. Eenieder is welkom. Erwtensoep en Glühwein zijn traditionele ingrediënten. 

Ondertussen heeft de gemeente niet stil gezeten en is doorgegaan met het aan ontwikkelaars ruimte bieden 
voor het vormgeven aan binnenstedelijke bouwplannen. Het college van B&W heeft de primeur gehad de 
definitieve ontwikkelvisies voor de acht ontwikkelzones te mogen lezen en zoals verwacht zonder 
commentaar door te schuiven naar de gemeenteraad, die ze mag vaststellen. Visies waar wijkraden en 
andere stakeholders grote vraagtekens bij zetten, wat wel bleek uit de 160 zienswijzen die werden 
ingediend over visieontwikkeling voor de Orionzone. Verder in de nieuwsbrief houden we u op de hoogte 
van de verschillende ontwikkelingen en hoe gepoogd wordt de stem van de wijkraden en de belangen van 
de wijkbewoners zo goed mogelijk mee te laten wegen in de moeilijke opgave. 

Het cruciale thema in dit hele drama is de rol die mobiliteit speelt in de visieontwikkeling. Gaan we allemaal 
aan de fiets, het openbaar vervoer en deelauto’s of kopen we er toch nog een tweede of derde auto bij? 
Waar parkeren we die dan en hoe vinden we aansluiting op de A9 aan de andere kant van de stad. 

Ik kijk uit het raam en zie Spaarnelanden de groenbakken komen legen. Ze zitten vol, want de wijkbewoners 
zijn bezig geweest hun tuinen winterklaar te maken, inclusief diverse snoeioperaties. En daar worden we blij 
van. Voorlopig is de wijk nog een van de groenste in Haarlem en ondanks de slechts twee toegangsbruggen 
is er niets mis met de leefbaarheid. We zijn klaar voor Kerst op de Krim!! 

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem) 
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Verwelkoming 59 nieuwe gezinnen 
in wijk de Krim 

De afgelopen weken was het een drukte van 
jewelste. De bewoners van de appartementen 
in de woontoren op het sportpark Pim Mulier 
hadden hun sleutels gekregen en begonnen 
om hun woning nog voor de Kerst in te richten.  

Achter de ramen verschenen feestelijke 
kerstversieringen en heuse kerstbomen werden 
opgetuigd. We hopen dat de nieuwe bewoners 
de uitnodiging om op 22 december aanwezig te 
zijn bij het Kerst op de Krimfeest aanvaarden. 
Er gaat niets boven kennismaking onder het 
genot van erwtensoep en glühwein. 

Orionzone ontwikkelvisie 

Afgelopen jaar hebben vele wijkbewoners 
intensief meegedacht over de plannen van de 
gemeente om binnenstedelijk in de Pim 
Mulierlaan-Orionweg-Planetenlaanzone 650 
woningen toe te voegen. De presentatie van de 
voorlopige ontwikkelvisie leverde een record 
aantal van 160 zienswijzen op. Op 11 
december publiceerde de gemeente drie 
documenten: Orionzone-Inspraakreacties en 
beantwoording, Visie Ontwikkelzone 
Orionweg/Planetenlaan en het voorlopige 
raadsstuk ‘vaststellen ontwikkelvisie Orionweg/ 
Planetenlaan’. De stukken zijn te raadplegen 
op www.haarlem.nl/orionzone. 

De behandeling van de ontwikkelvisie in de 
commissie Ontwikkeling staat gepland voor 9 
januari 2020, waarna het (mogelijk 
geamendeerde) stuk ter vaststelling zal worden 
aangeboden aan de gemeenteraad. 

De wijkraad zal, in overleg met betrokkenen, 
inspreken tijdens de commissievergadering. 

Werkgroep Pim Mulierlaan 
herinrichting gevormd  

Naar aanleiding van bovenstaande Orionzone 
Ontwikkelvisie en de komst van de woontoren 
op het sportpark besloten belanghebbenden 
zich te verenigen in een werkgroep. 

  

Pim Mulierlaan en link met Bloemendaal 

 

De werkgroep zal zich vooral bezighouden met 
de komst van een turnhal naast de NH-hal, de 
mogelijke komst van een energie hub naast de 
fietsenstalling van het Mendelcollege, de 
herinrichting van diezelfde fietsenstalling, 
parkeren en drop-off zone naast de woontoren, 
herinrichting van kruispunt Orionbrug, 
mogelijke bushalte en scholierendrop langs de 
Lodewijk van Deijssellaan, verbreding van de 
fietspaden, verwijdering van de middenberm en 
een visgraatparkeerplaats voor het 
Mendelcollege. 

 

Deel van Pim Mulierlaan en afslag Jaap Edanlaan 

De stakeholders zijn de wijkraad, de 
sportverenigingen op het sportpark, inclusief 
turnvereniging TLV, de (nog te vormen) 
huurdersvereniging woontoren, SRO, het 
Mendelcollege en de VVE Laurens Reaellaan 
70-80. 

Op 12 december jl. vond de eerste vergadering 
plaats waarbij unaniem nut en noodzaak van 
de werkgroep werden vastgesteld. 

Het belang van overleg met de gemeente 
Bloemendaal werd onderschreven en wijkraad 
de Krim zal een bijeenkomst met partijen uit 
Bloemendaal organiseren zodat er een 
gezamenlijk standpunt over fietstunnels naar 
Bloemendaal kan worden ingenomen en 
gedeeld met de politiek voor 9 januari 2020.  

Verbetering Website de Krim 

Vanuit de wijkraad is het gelukt om assistentie 
te krijgen bij het bijhouden en managen van 
website de Krim. De hosting is gewijzigd en we 
hebben een duidelijker beeld van wat wel en 
niet mogelijk is. De afgelopen maanden werd je 
verwelkomd op een zwarte pagina, maar 
gelukkig is dat nu voorbij. 

In 2020 zullen de ontwikkelingen rondom de 
Orionzone, de buurt-energie-hub, de 
herinrichting van de Pim Mullierlaan en de 
herontwikkeling van de IJsbaanlaan duidelijker 
te volgen zijn. 

Waarschijnlijk wordt de nieuwe website-indeling 
tijdens de jaarvergadering gepresenteerd. 
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IJsbaanlaan Herontwikkeling 

Op de extra wijkvergadering van 10 december 
is met bewoners uit het zogenaamde 
visiegebied de laatste stand van zaken 
besproken over de herontwikkeling van de 
IJsbaanlaan. In de ochtend hadden de wijkraad 
en de zich gevormde technische groep uit de 
wijk een stevig gesprek op het stadhuis. De 
gemeente had namelijk de uitvraag voor het 
aanbesteden van de SPVE (Stedenbouwkundig 
Programma van Eisen) in november al 
verstuurd. Ondanks toezeggingen was er geen 
gelegenheid geboden om dit in samenspraak 
met de wijk te doen. 

Tijdens de extra wijkvergadering heeft de 
technische werkgroep onder leiding van Peter 
Heida het mandaat gekregen om het 
gemeentelijke proces te ondersteunen.  

Daarnaast wordt een klankbordgroep opgezet. 
De gemeente zal in een brief vragen of 
wijkbewoners bereid zijn daarin zitting te 
nemen. Belanghebbende partijen als de 
wijkraad, de IJsbaan, het Ibis hotel, het CIOS 
en de Kennemer Sporthal zullen ook daarin 
zitting nemen.  

Met de gemeente zijn nu afspraken gemaakt en 
we hopen een traject in te gaan dat leidt tot een 
voor alle partijen aanvaardbaar voorstel tot 
herontwikkeling.  

 

 

Scheidingslijn tussen vigerende bestemmingsplannen 

 

 

Uitje met Ouderen uit de wijk 

Het is er dit jaar niet van gekomen een uitje voor de 
ouderen uit de Krim te organiseren mede vanwege 
een niet gehonoreerde budget toekenning. Nu heeft 
de wijkraad een reservering uit haar reguliere 
budget gemaakt. In het voorjaar van 2020 kunnen 
we een uitje organiseren als het weer meezit. 
Misschien tijdens eerste mooie dagen in april of mei. 

EV-laadpalen 

Op de Laurens Reaellaan staat een publieke EV-
laadpaal die goed gebruikt wordt. Wanneer er 
behoefte is aan nog een EV-laadpaal in de wijk 
neem dan contact op met de wijkraad. 

Koffiecirkel 
Elke maand zitten een tiental wijkbewoners 
gezellig bij elkaar en nemen de laatste 
ontwikkelingen met elkaar door. Bel ons 
wanneer u ook een keer wilt aansluiten.  
 

2020  
 

 Dinsdag 14 januari 2020 om 11.00 

 Woensdag 12 februari om 16.00 

 Dinsdag 17 maart 2020 om 11.00 

Rob van Looveren, 023-5253 988 
Arian Vuijk,  06-3989 3741 
Yvonne de Vries,  023-5258 495 

 
Wijkraad de Krim 

  Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 
 06-1101 8369 

Gemeente Haarlem: 14023.  
  Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 

TOETS 1: Melding over leefomgeving  
   of openbare ruimte  
TOETS 2: Voor een afspraak  
TOETS 3: Voor contact met handhaving  
TOETS 4: Voor contact met sociale zaken  
TOETS 9: Voor alle overige onderwerpen 

 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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(Advertenties) 
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