
 
Notulen jaarvergadering wijkraad De Krim 25 februari 2019 
 
Aanwezig zijn een zestigtal bewoners van de wijk volgens de presentielijst, een aantal leden van 
gemeentelijke politieke partijen (SP, TROTS, OPHaarlem) en het bestuur van de wijkraad:  

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

 
1. Opening en agenda 

Hans Pos opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Vaststelling notulen jaarvergadering 2018 
De notulen van de jaarvergadering 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Financiën, decharge door kascommissie 
De penningmeester legt de verschillen tussen 2017 en 2018 uit. In 2017 zijn hoge drukkosten 
gemaakt voor het wijkkrantje. In 2018 zijn door de keuze van een nieuwe drukker de kosten 
teruggebracht. In 2018 zijn er wel meer kosten voor werkgroepen gemaakt. 
De kosten voor de procedure rondom de woontoren worden apart toegelicht, omdat deze los 
staan van de door de gemeente gesubsidieerde kosten. De bewoners worden bedankt voor 
hun ruimhartige bijdragen om de kosten te dekken. 
De kascommissie (Dries de Zwaan en Elly Nijhuis) staan achter het gevoerde financiële beleid, 
met als aanbeveling twee aparte rekeningen voor de stichting en de wijkraad, en geven de 
penningmeester decharge van zijn taak. Zij worden bedankt voor hun inzet en zij zullen ook 
de kascommissie voor 2019 vormen. 
 

4. Bestuurswisselingen, kandidaatstellingen, vaststelling bestuur 
In het bestuur zijn 2 vacatures (secretaris, penningmeester). De voorzitter roept op om de 
wijkraad te versterken, niet alleen voor deze vacatures, maar ook voor andere taken die bij de 
eigen interesses aansluiten. De vergadering is akkoord dat de wijkraad zijn werk voortzet. De 
scheidende penningmeester wordt bedankt voor zijn voortreffelijke inzet. 

 
5. Terugblik 2018 - Vooruitblik 2019 

Er is door de wijkraad veel tijd besteed aan de perikelen rond de woontoren. Er loopt nog een 
aangifte tegen de gemeente. In 2019 zal er in ieder geval verder aandacht besteed worden aan 
de situatie rond de ijsbaan en het Ibishotel, eventuele geluidsschermen langs het spoor, de 
weggehaalde brievenbus, het Stuyvesanttunneltje, en de ontwikkeling Orionzone. 

 
6. Sociale activiteiten in de wijk 

De wijkraad vindt het belangrijk dat de bewoners elkaar kunnen ontmoeten en elkaar kennen. 
Het Rijklof van Goensplein is voor de wijk de centrale ontmoetingsplek. Anneke, Olga, 
Barbara, Arian en Rob worden bedankt voor hun inzet ten aanzien van de zomer- en 
winterfeesten en de koffiecirkel. 
Toch wil de wijkraad meer sociale activiteiten stimuleren, bijvoorbeeld in de vorm van een 
wandelclubje. Op 4 maart is daarvoor een overleg met een buurtopbouwwerkster van Dock. 
Wie interesse heeft om zich hiervoor in te zetten kan zich bij de wijkraad melden. 
 

7. Nieuwe Democratie en voorstellen voor Haarlem Noord 
Er is door de wijkraad meegedacht met een initiatief van wethouder Jur Botter. Er is een 
voorstel geformuleerd voor Haarlem Noord, waarbij gekozen WBO (Wijkraden en 



 
Belangenorganisaties Overleg)-leden met een panel van bewoners in overleg gaan over 
diverse zaken die spelen. Er zou meer interactie moeten komen met de betrokken wethouder. 
 

8. Woontoren en andere ontwikkelingsplannen van de gemeente Haarlem 
Processen rondom de woontoren zijn niet goed verlopen en de gemeente geeft dat toe. 
Aangifte tegen de gemeente loopt nog, maar zal alleen tot financiële compensatie kunnen 
leiden. De bewoners van de Krim krijgen geen voorrang bij inschrijving voor de 
appartementen. Dit proces begint eind 2019. De gemeente heeft  ontwikkelingsplannen voor 
sociale woningbouw tegen de NH-hal en 80 woningen op de parkeerplaats van de Kennemer 
Sporthal. 

 
9. Stuyvesanttunneltje en de relatie gemeente-provincie 

Het tunneltje blijft vies, onveilig en beperkend voor oudere gebruikers. De wijkraad vraagt 
gemeente en provincie om eenduidige afspraken over wie voor wat verantwoordelijk is. 
 

10. Energie-initiatief postcodezone 2024 
Hans van Leeuwen geeft namens het Dreamteam een presentatie over de 
Postcoderoosregeling met als voorbeeld het Ramplaankwartier. Ook in de Krim zouden er 
gezamenlijk zonnepanelen aangeschaft kunnen worden. Er wordt gezocht naar geschikte 
daken en mensen die hun daken beschikbaar willen stellen. 
 

11. Presentatie scenario’s Orionzone  
Hein Schouwenaars, zone-ontwikkelaar Orionweg/Planetenlaan geeft een presentatie over de 
twee scenario's Schoterhoven en Schoterhout. Hij benadrukt dat dit alleen nog ideeën zijn.  
 

12. Rondvraag en sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en introduceert nu de leden van de politieke 
partijen voor de forum discussie. 
 

13. Politiek Forum 
 
 Politiek Forum  
 Van de politieke partijen zijn aanwezig: 

 Jacques Amand (TROTS) 
 Sibel Özogul-Özen (SP) 
 Annemieke Kok (OPH) 

 
 Stellingen 
1. De relatie tussen gemeente en provincie behoeft verbetering. De Krim heeft slechte ervaringen 

en voelt zich slachtoffer. Hoe kan de politiek daar wat aan doen? 
 

2. Jur Botter zoekt naar wegen om de burger dichter bij het besluitproces te brengen: nieuwe 
democratie. Door het WBO eigen budgetten toe te kennen worden burgers  middels de 
wijkraden en een geselecteerd panel van bewoners meer verantwoordelijkheid.   
 

3. Bestemmingsplan de Krim zegt dat de wijk, die geen voorzieningen kent, af is. De gemeente 
maakt toch plannen om 160 extra woningen in de wijk te realiseren, een toename van 35%. De 
wijk verzoekt de politiek deze plannen van tafel te halen. 

 
Bij elk onderwerp worden de forumleden 5 minuten bevraagd door de toehoorders in een 
levendige discussie. Om 22.10 wordt de forumdiscussie afgesloten en nodigt de voorzitter iedereen 
uit voor een informele borrel. 


