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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Voorjaar 2020 

DE KRIM BLOEIT OP 

 
 

Impressie van de jaarvergadering van wijkraad de Krim in de NH-hal op 3 maart 2020 

Dat een dit jaar zachte maand maart zijn staart roerde was duidelijk op 3 maart net voor de opening van de 
jaarvergadering. Velen, en vooral bewonderenswaardig de vertegenwoordigers van politieke partijen, trotseerden 
wind, regen en hagel om op tijd bij de NH-hal te zijn. Het werd een memorabele vergadering.  

Een van de bewoners van ‘the Umpire’ was aanwezig. Hij stelde zich niet alleen voor, hij wil zelfs mee gaan 
werken aan activiteiten die de wijkraad voor de wijk coördineert. Een applaus klonk. 

Naast een levendige vergadering waarvan de voorlopige notulen in deze nieuwsbrief opgenomen zijn, was er 
ruimte voor een politiek forum. Dit werd voor het derde jaar georganiseerd. Het forum wordt door de politieke 
partijen gewaardeerd omdat op informele manier met wijkbewoners in contact kan worden getreden. Zowel 
coalitieleider GroenLinks als de grootste oppositiepartij VVD waren aanwezig, net als verschillende kleinere 
lokale partijen. Van links tot rechts. Een mooie mix. 

Nu drie weken later ligt de Corona-pandemie als een deken over de Krim. Het Ibis-hotel is zo goed als leeg, de 
IJsbaan is voortijdig gesloten, evenals het CIOS en activiteiten in de Kennemer Sporthal. De kermis, de 
letterenloop en de Haarlemse Honkbalweek zullen geen doorgang vinden. Sociale isolatie betekent dat we juist 
nu figuurlijk een helpende hand uitsteken naar diegenen die hem nodig hebben. Goede buren is het motto van 
de zich ontluikende lente. We zetten vol in op een spetterend maar ingetogen zomerfeest, de Krim waardig.  

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Het Corona-virus doet ook 
Haarlem aan en zal de Krim niet 
sparen. We bereiden ons voor 

De eerste weken van dit jaar hoorden we over 
de Coronavirusbesmetting in China en de 
hevige impact ervan op het openbare leven. Wij 
Europeanen dachten aan een ver-van-mijn-bed 
show, maar dat veranderde toen het virus ook 
in Lombardije om zich heen greep. Noord-Italië 
is bijna om de hoek en vele Nederlanders 
komen daar regelmatig. Deze omstandigheid, 
in combinatie met de ongelukkige timing van 
carnaval, was de reden dat het virus zich in 
Noord-Brabant en Limburg vestigde. Er is geen 
reden tot paniek, maar hamsterpraktijken zijn 
indicaties dat ‘we’ toch ongerust zijn. Zonder de 
nu geldende - voor onze levens maar ook voor 
de economie - ingrijpende maatregelen kon het 
virus ook richting Haarlem verplaatsen. Het 
aantal besmettingen in Haarlem is per 19 maart 
met tien gemiddeld lager dan in Heemstede en 
Bloemendaal, maar de verwachting is dat de 
komende weken het aantal besmettingen op 
zal lopen tot zeker duizend. RIVM verwacht dat 
de toename zodanig gefaseerd verloopt dat er 
geen sprake is van een plotse piek en de zorg 
het aantal patiënten kan verwerken. De eerste 
patiënten in Haarlem zijn alweer gezond 
verklaard en zij zijn nu onderdeel van de keten 
van immune mensen die het virus niet meer 
verspreiden en geleidelijk zullen zorgen voor 
het naar nul lopen van nieuwe besmettingen. 

 
16 maart 2020; Premier Mark Rutte spreekt ons toe 

1,5 meter afstand, geen handen schudden, 
handwasgel, papieren zakdoekjes, mondkapjes 
tezamen met beperkte sociale contacten wordt 
dringend aanbevolen om een complete 
lockdown te voorkomen. Daar moeten we 
allemaal onze verantwoordelijkheid bij nemen. 

Op de Krim zien we verschillende initiatieven 
ontstaan om elkaar te ondersteunen en vooral 
te zorgen voor de ouderen en de kwetsbaren. 

Orionzone ontwikkelvisie ondanks 
forse bedenkingen vastgesteld 
Op 27 februari kwam de gemeenteraad bijeen 
om de Ontwikkelvisie Orionzone vast te stellen. 
Vertegenwoordigers uit de Planetenwijk en 
Sinnevelt, maar ook onze eigen wijkraad, 
hadden weken lang ingesproken op 
commissieleden in een poging de huidige 
Ontwikkelvisie Orionzone ‘nog niet rijp’ te laten 
verklaren en bepaalde zwaarwegende 
bezwaren nogmaals te bespreken met de 
wijkbewoners. 

Helaas werd wethouder Roduner (PVDA) 
gesteund door de coalitiepartijen GroenLinks, 
CDA, D66 en de PVDA, waarmee de visie werd 
vastgesteld. De opmerking van D66 dat de 
visie niet in beton is gegoten en opponenten bij 
de nu op te stellen ontwikkelstrategie weer 
invloed kunnen uitoefenen en ontwikkelingen 
bijsturen viel verkeerd bij de aanwezigen. 

Er werden meer dan 10 moties ingediend. 
Goed onderbouwde moties waren er van de 
VVD, OPHaarlem en Jouw Haarlem. Ze bleken 
kansloos tegen het gesloten blok van de 
coalitiepartijen. Het wachten is tot na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 

De wijkraden hebben er een hard hoofd in 
maar tegelijkertijd beseffen ze zich dat het nog 
een aantal jaren zal duren alvorens concrete 
deelplannen kunnen leiden tot daadwerkelijke 
woningbouw in de Orionzone. 

Uiteraard houden we u op de hoogte. Op de 
website www.haarlem.nl/orionzone kunt u zelf 
ontwikkelingen volgen. 

Vomar bij Bison Bowling en tunnel 
of brug bij kruispunt Randweg 
In de ontwikkelvisie staat dat er op de plek van 
de Bison Bowling – en op de hoek waar nu 
zorgcentrum Delftweide staat - geen ruimte is 
voor een supermarkt. In een voetnoot staat: ‘als 
een partij komt met een goed plan, dan wordt 
dat gewogen’. Hoorne, de partij achter de 
VOMAR, heeft aangekondigd zo’n plan te 
maken. Dat plan omvat ook een supermarkt. 
Om steun te krijgen voor haar plannen wilde 
Hoorne met de individuele wijkraden van de 
Orionzone om de tafel zitten. Onze voorkeur 
was echter een gesprek met de drie wijkraden. 
Resultaat: geen steun voor een supermarkt. 

We verwachten dat als Delftweide niet aangeeft 
op een bepaald moment naar een andere 
locatie te willen verhuizen Hoorne wel plannen 
maakt, maar geen steun krijgt van Sinnevelt. 
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Over een nieuwe oversteek bij de Randweg 
hebben we u bericht. Een tunnel met dodelijke 
T-splitsing of een spaghetti-brug. Beiden zijn 
gevaarlijk, duur en technisch uitdagend op die 
beperkte locatie. Ondanks ingediende 
zienswijzen zijn ze in de visie gebleven. 

We bespreken deze overgang in de werkgroep 
die zich bezighoudt met de herinrichting van de 
Pim Mulierlaan. Verder in de nieuwsbrief meer 
hierover. Ook de eventuele komst van een 
buurtbus naar de Krim die de Randweg op dat 
punt kruist, wordt in die werkgroep besproken. 

Jaarvergadering Wijkraad op 3 
maart 2020 in de NH-hal 
Elk jaar organiseert wijkraad de Krim een 
jaarvergadering waarin het uitlegt aan de 
bewoners wat het afgelopen jaar is gedaan, 
wat er op dat moment speelt en hoe er wordt 
verwacht dat de wijkraad acteert om de 
belangen van de bewoners zo goed mogelijk te 
vertegenwoordigen. 

 
Rob, Edwin en Hans vormden de wijkraad van 2019 

De bezetting van de wijkraad is matig. Dat is 
jammer. Het is een informele raad die enkele 
keren per jaar bijeenkomt en taken verdeelt 
afhankelijk van noodzaak, beschikbare tijd, 
kennis en contacten. Vooral de contacten met 
de gemeenteraad, met de aangrenzende 
wijkraden in Haarlem-Noord en met 
buurgemeente Bloemendaal zijn essentieel om 
in een vroeg stadium betrokken te raken bij 
ontwikkelingen of aan de bel te kunnen trekken 
bij gesignaleerde problemen. Met plezier 
vertegenwoordigen Rob en Hans de wijk bij 
commissiebijeenkomsten op het stadhuis en bij 
vergaderingen van het WBO. 

Met een beperkt ondersteuningsbudget van de 
gemeente (euro 3600) worden de taken 
uitgevoerd. Op de jaarvergadering rapporteert 
een kascommissie het gevoerde financiële 
beheer van die gelden. 

 

Het wijkraadbestuur zoekt versterking 

Rob en Hans herbevestigden de behoefte aan 
een penningmeester en liefst ook een 
secretaris om zitting te nemen in het bestuur. 
Er werden namen genoemd, maar tot een 
kandidaatstelling is het nog niet gekomen. 

Meldt u aan! Bel of stuur een 
belangstellingsmail. Het is dankbaar werk en 
kost u slechts enkele uren per maand. 

In de loop van de jaren zijn er negen 
werkgroepen ontstaan. Ook daar kunt u zich bij 
aansluiten. In deze coronacrisistijd ontstaan er 
ook spontane appgroepen. 

De aanwezigheid van zeven politieke partijen 
tijdens de jaarvergadering was uniek: 
GroenLinks, VVD, OPHaarlem, Jouw Haarlem, 
Hart voor Haarlem, Liberaal Haarlem en 
TROTS grepen de gelegenheid aan en 
praatten tijdens de borrel na met wijkbewoners. 

 
Politiek debat over 3 stellingen aangaande de wijk  

 
Deze stelling is aanleiding tot een motie in de raad 

De gehele presentatie van de jaarvergadering 
is te lezen op de website. De succesvolle 
vergadering werd afgesloten met een borrel. 
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Voorlopige notulen jaarvergadering wijkraad De Krim 3 maart 2020 
 

Aanwezig zijn een veertigtal bewoners van de wijk volgens de presentielijst, een aantal leden van zeven gemeentelijke 
politieke partijen (GroenLinks, Jouw Haarlem, VVD, OPHaarlem, Hart voor Haarlem, TROTS en Liberaal Haarlem) 
en het bestuur van de wijkraad: 

 Hans Pos, voorzitter 
 Rob van Looveren, vicevoorzitter 
 Edwin Funck, websitebeheerder (niet aanwezig) 

 
1. Opening en agenda 

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

2. Voorstellen bestuur, kandidaatstelling en akkoord 
De wijkraad bestaat nog slechts uit 3 personen. De vz en vice vz nemen ad interim de taken van secretaris en 
penningmeester waar. De vz roept op tot nieuwe kandidaatstelling van bewoners.  
Er zijn een 9-tal onderwerpen waar aan gewerkt wordt. IJsbaanlaan, Spoorwegtunneltje, Spoorhinder, 
Orionzone, Mobiliteit/bereikbaarheid, Buurtenergiecentrale, Pim Mulierlaan, WBO, Feestcommissie. 
 
De vergadering is akkoord dat de wijkraad haar werk voortzet. 
Jacques van der Peet (woonachtig aan de Pim Mulierlaan) heeft interesse om de wijkraad te versterken. 
Hennie Oosterhof geeft enkele namen van mensen die misschien het penningmeesterschap op zich willen 
nemen. 
 

3. Vaststelling notulen jaarvergadering 2019 
De notulen van de jaarvergadering 2019 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Financiën, decharge door kascommissie 
De voorzitter toont het overzicht van de gemaakte kosten voor 2019 zijnde € 3.804,73. Het verhuizen van de 
website naar een nieuwe webhosting provider zorgde voor extra kosten. De gemeente heeft een subsidie 
verstrekt van € 3.600. Het verschil is gedekt vanuit het reservepotje. Voor 2020 is wederom een subsidie van 
€ 3.600 door de gemeente toegezegd. In het jaar daarop (2021) zal de gemeente de subsidies aan wijkraden 
substantieel verlagen. 
De verklaring van de kascommissie (Dries de Zwaan en Elly Nijhuis) wordt voorgelezen. De wijkraad krijgt 
decharge van haar taak. Dries en Elly worden bedankt voor hun inzet. Dries dringt er op aan toch minimaal 
een begin- en eindbalans van de wijkraad financiën op te stellen. 
De nieuwe kascommissie voor 2020 zal bestaan uit Jaap van Deursen en Clary Bosma. 
 

5. De woontoren en haar nieuwe bewoners 
De vz heet de nieuwe bewoners van de Pim Mulierlaan welkom in de wijk. Een aanwezige bewoner zegt dat 
er 59 appartementen zijn met relatief veel jonge mensen. Ook stellen met kinderen. Zijn eerste ervaringen 
zijn positief en hij kijkt uit naar de zomer met veel sportactiviteiten. 
 

6. Orionzone Ontwikkelvisie 
Het traject is gestart met inloopavonden bij de bibliotheek. De gemeente heeft een aantal keer een informatie 
bijeenkomst georganiseerd. Veel bewoners hebben kritische opmerkingen geplaatst op de site van de 
gemeente Haarlem. Er is meegewerkt in een klankbordgroep verkeer. Er zijn minstens 140 zienswijzen 
ingestuurd op de ter inzage gelegde visie. Bij de Commissie Ontwikkeling hebben 21 mensen ingesproken om 
duidelijk te maken dat er nog het nodige schort aan de ontwikkelvisie. Bij de fracties van de gemeenteraad 
zijn samen met mensen uit Sinnevelt en Planetenwijk de 4 belangrijkste bezwaarpunten naar voren 
gebracht. In de gemeenteraad van 27 februari 2020 is de visie vastgesteld. Een volgend participatiemoment 
zal zijn als de ontwikkelstrategie ter inzage wordt gelegd, half 2020.  
 

7. Herinrichting Pim Mulierlaan 
Er is een werkgroep gevormd met belanghebbenden rond de Pim Mulierlaan. De woontoren is gebouwd en 
er zijn plannen voor een extra sporthal naast de NH-hal. De wethouder met sport in zijn portefeuille wil eerst 
een hal realiseren en daarna pas kijken naar de omgeving. Dit lijkt niet de gewenste aanpak. De werkgroep 
wil met voorstellen komen voor de gemeente.  
 

8. IJsbaanlaan herontwikkeling 
Door de gemeente is een startnotitie vastgesteld waarin een opstapeling van ambities is verwoord. Een 
werkgroep o.l.v. Peter Heida bestaande uit 5 personen met de nodige kennis is actief betrokken. Zij hebben 
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samen met de gemeente de keuze gemaakt voor het bureau dat een schetsplan gaat maken. Er zal ook nog 
een klankbordgroep worden gevormd met belanghebbenden (IJsbaan, CIOS, SRO, wijkraad, etc.). 
Op 9 maart 2020 is bij het CIOS in het Kennemer Sport Centre een informatiebijeenkomst georganiseerd 
door de gemeente. 
 

9. Aanpak fietstunneltje Station Bloemendaal 
De in de SOR 2040 opgenomen tunnel onder het spoor door naar Bloemendaal aan het einde van de Pim 
Mulierlaan is uit de Orionvisie gehaald. Het tunneltje bij station Bloemendaal is nu de enige verbinding voor 
voetgangers en fietsers om het spoor te kunnen passeren. 
Het tunneltje verkeert in een niet al te beste staat. Het voorstel is nu om een werkgroep en klankbordgroep 
te vormen samen met Haarlem, Bloemendaal en Prorail. Door de provincie is een fonds geopend waaruit 
subsidie kan worden verstrekt voor kleine infrastructurele projecten. Dit moeten we nu aangrijpen om met 
een goed voorstel te komen. 
Er wordt gevraagd of het opknappen van het Rijklof van Goensplein meegenomen kan worden. 
 

10. Koffiecirkel en andere initiatieven 
Dit jaar bestaat de Koffiecirkel 5 jaar. Elke maand is er gezellige bijeenkomst met goede gesprekken. 
Zichtbaar is echter dat ouder worden ook met gezondheidsproblemen gepaard gaat. Iedereen is van harte 
welkom. Bij Rob van Looveren en Arian Vuijk kan men zich melden om deel te nemen aan de Koffiecirkel.  
 

11. Zomer- en winterfeest 2020 
De feestcommissie (Anneke, Barbara, Olga) had een geslaagd winterfeest georganiseerd. Plannen voor het 
zomerfeest zitten in de pen. Hun inzet wordt zeer op prijs gesteld. 
 

12. Nieuwsbrief en website 
In 2019 zijn er 4 nieuwsbrieven en 3 ingelaste berichten uitgebracht. 
De website is verhuisd naar een nieuwe webhosting provider. Aan verbeteringen wordt nu gewerkt. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Door Onno Oosterhof wordt gevraagd of er interesse is voor deelauto’s in de wijk. De oproep zal in de 
komende nieuwsbrief worden opgenomen. 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en introduceert nu de leden van de politieke partijen voor 
de forumdiscussie. 
 

14. Forumdiscussie met vertegenwoordigers van lokale politieke partijen 
 
Van de politieke partijen zijn aanwezig: Peter van den Doel (GroenLinks), Moussa Aynan (Jouw Haarlem), Joris 
Blokpoel (VVD), Frans Smit (OPHaarlem) en Louise van Zetten (Hart voor Haarlem) 
 
Stellingen 
1. Haarlem, Bloemendaal en Prorail moeten een provinciale subsidie aanvragen om de tunnelverbinding bij station 

Bloemendaal te verbeteren?  
a. Het forum is hierover positief. Veiligheid is een belangrijk punt. 

 
2. Laat kundige en ervaren wijkbewoners de gemeente adviseren in mogelijke woningbouw op het parkeerterrein langs 

de IJsbaanlaan. 
a. OPHaarlem stelt een technische sessie voor met de gemeenteraad.  

 
3. De gemeente Haarlem moet initiatiefnemers steunen om de herinrichting van de Pim Mulierlaan mogelijk te maken. 

a. Gemeente, luister naar de bewoners. 
b. Wanneer veiligheid in het geding is, moet er zeker wat gebeuren. 

 
Bij elk onderwerp wordt door de forumleden 2 minuten hun standpunt naar voren gebracht, waarna de wijkbewoners 
enkele vragen kunnen stellen. 
Om 22.00 wordt de forumdiscussie afgesloten, de forumleden hartelijk bedankt en nodigt de voorzitter iedereen uit voor 
een informele borrel. 
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Jacques van der Peet sluit aan  

De jaarvergadering van de wijkraad was reden 
voor Jacques, bewoner van ‘the Umpire’ langs 
de Pim Mulierlaan, om zich aan te melden als 
lid. Met zijn bestuurlijke achtergrond en affiniteit 
met gezondheidszorg, sport en speciaal 
honkbal is hij meer dan welkom.   

Jacques en zijn vrouw wonen in een 4-kamer 
appartement. Die hebben 2 parkeerplaatsen. 3-
kamer appartementen hebben 1 parkeerplaats. 
Zijn eerste maanden zijn heel positief bevallen. 
Hij sprak anderen die aangeven uitermate 
content te zijn met hun woongenot. 

Als positief ingesteld persoon wil hij zich graag 
voor de wijk inzetten. Het is dan ook logisch dat 
de wijkraad hem direct betrekt als 
ambassadeur bij Sport Support, de organisatie 
die activiteiten op het Pim Mulier Sportpark 
coördineert, de Pim Mulierlaan-herinrichting en 
het WBO-overleg. 

Werkgroep Pim Mulierlaan: de 
volgende stappen  

In de vorige nieuwsbrief informeerden we u 
over de gevormde werkgroep met alle direct 
betrokkenen rondom de Pim Mulierlaan. 

  
Pim Mulierlaan in de bredere context 

De werkgroep zal zich vooral bezighouden met 
de komst van een turnhal naast de NH-hal, de 
mogelijke komst van een energiehub naast de 
fietsenstalling van het Mendelcollege, de 
herinrichting van diezelfde fietsenstalling, een 
mogelijk ‘tiny forest’ en 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. 
Als laatste ook de aansluiting van de Orionbrug 
op de Randweg en de oversteek daarvan. 

In navolging van parkeerarrangementen als de 
Haarlemse Honkbalweek wordt georganiseerd, 
zou er iets vergelijkbaars kunnen worden 
opgezet als er bij de IJsbaanlaan een groot 
evenement wordt georganiseerd. Eigenlijk een 
logistiek element van het optimaal functioneren 
van de Haarlemse Sportboulevard.  

Herontwikkeling Spoorwegtunnel 
bij Rijklof van Goensplein 
De Orionzone Ontwikkelvisie omarmde eerst 
een in de SOR 2040 genoemde fietstunnel aan 
het einde van de Pim Mulierlaan. Nu die is 
geschrapt ligt de focus op het voetgangers- en 
fietstunneltje bij station Bloemendaal. 

De geponeerde stelling tijdens de 
jaarvergadering is aanleiding voor OPHaarlem 
om een motie vreemd in te dienen bij de 
gemeenteraad om de wethouder te attenderen 
op de gevaarlijke situatie bij het spoortunneltje 
en betrokken partijen, inclusief de omwoners 
van het Rijklof van Goensplein, uit te nodigen 
te komen tot een breed gedragen 
herontwikkelingsplan voor dat gebied. 
Steekwoorden: bereikbaarheid en veiligheid.  

 
Bouw van de tunnel in de jaren dertig (NH-archief). 

CROW-richtlijnen en de fietsersbond steunen 
de wijkraad en de werkgroep om 
vervolgstappen te zetten. 

IJsbaanlaan Herontwikkeling 
Na het vaststellen van de startnotitie door de 
gemeenteraad, het oprichten van de werkgroep 
met professionals vanuit de Krim en de keuze 
voor het bureau Urbanext om te komen tot een 
SPVE (Stedenbouwkundig Programma van 
Eisen) is er nog niet veel voortgang gemaakt. 
De werkgroep is nauw betrokken geweest bij 
de keuze van het bureau. De gemeente 
organiseerde in de week na de jaarvergadering 
een informatiebijeenkomst in het CIOS, waar 
Urbanext zichzelf presenteerde. Urbanext gaf 
aan het in eerste aanzicht niet logisch te vinden 
om de groenstrook ten noorden van de Jan 
Pietersz. Coenlaan te bebouwen. 

De werkgroep levert input en wordt zeer nauw 
betrokken bij het uitvoeren van het onderzoek. 
Er is daarnaast ook een klankbordgroep 
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opgericht om gegevens te delen en de ideeën 
en voortgang in het onderzoek tussentijds voor 
te leggen ter reactie en gesprek. De wijkraad is 
vertegenwoordigd in de klankbordgroep. De 
coronacrisis zorgt ervoor dat het proces tijdelijk 
stil ligt.  

De wijkraad heeft de groenstrook ten noorden 
van de Jan Pietersz. Coenlaan bij de gemeente 
aangemeld om in aanmerking te komen als 
‘tiny forest’. De gemeenteraad had de 
Haarlemse wijkraden hiervoor gevraagd met 
voorstellen te komen. Hierop is niet afwijzend 
gereageerd, maar de gemeente zet voor de 
herfst geen verdere stappen en focust zich 
eerst op een gestarte pilot elders in Haarlem. 

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang 
van de IJsbaanlaan-herontwikkelingsplannen of 
heeft u vragen?. Stuur dan een e-mail naar 
ijsbaanlaan@gmail.com 

Peter Heida, namens werkgroep IJsbaanlaan 

Vastgestelde Bereikbaarheidsvisie 
Zuid-Kennemerland 
Tussen neus en lippen door heeft onze 
gemeenteraad de visie vastgesteld. Heemstede 
deed dat niet, Bloemendaal en Zandvoort wel.  

Het document bevat vele missers, maar heeft 
(nog) geen directe consequenties. Het wachten 
is op de mobiliteitsstudie voor heel Haarlem, 
die wethouder Floor Roduner van plan is voor 
de zomer ter inzage te leggen.  

De wijkraad volgt ontwikkelingen op de voet, 
ook gezien de verdere plannen voor de wijk in 
samenhang met de omliggende wijken. 

 

 

Zoektocht naar penningmeester 
voor bestuur Wijkraad de Krim 
Tijdens de jaarvergadering was de vraag luid 
en duidelijk. Wie werpt zich op als 
penningmeester voor de wijkraad? Het is 
dankbaar werk dat u slechts een paar uur per 
maand kost. Neem contact op met een 
wijkraadslid. U zult er geen spijt van krijgen. 

Koffiecirkel 
Vanwege alle maatregelen van de overheid 
hebben we besloten om in april en mei geen 
Koffiecirkel te organiseren en die in juni onder 
voorbehoud. In juni wordt het vijfjarig bestaan 
van de Koffiecirkel gevierd op de J.P. 
Coenlaan. We hopen dan heerlijk in de tuin te 
kunnen zitten.  
 

2020  
 

 Woensdag 17 juni 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 
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