
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, OPH, 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 veel jonge mensen (<35 jaar) met kinderen wonen die hier waarschijnlijk 
maar kort willen blijven wonen. 57 van de 59 appartementen zijn nu bewoond. 
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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 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. 
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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 (OPH) 
 Louis 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. OPH 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. 


