
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 12 april 2016 
  Adres Aanwezig 
Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 + 
Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 + 
Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 + 
Ton Pols (commissie Pim 
Mulier) 

De Carpentierlaan 35 - 

Manuela van de Heide (lid, 
website beheer) 

Van Diemenlaan 15 - 

Secretariaat (tijdelijk)  Lodewijk van Deijssellaan 224 + 
Stan Verheijen Solar Green Point 
 
 
Stan Verheijen  
Stan geeft tijdens de vergadering een algemene uitleg over de mogelijkheid om samen met 
buurtgenoten een initiatief te starten voor deelname aan een zonnepark. Als locatie denkt hij aan het 
dak van de Noord-Holland Hal. Het pand is van de gemeente en SRO de beheerder. Het 
hoofdbestuur van SRO in Amersfoort kreeg het idee om dan maar op alle gebouwen van SRO in 
Nederland zonnepanelen te plaatsen en heeft hiervoor SDE subsidie aangevraagd en deze 
gekregen. Ook voor de NHH. Omdat het gebouw, dus ook het dak, van de gemeente is, is 
voorgesteld om van buitenaf te investeren (crowdfunding), zodat ook het publiek van zonne-energie 
gebruik kan maken. Mogelijk kan ook het dak van het Mendelcollege hiervoor in aanmerking komen. 
Om uit te zoeken of er onder de bewoners belangstelling voor deelname is, zou er een peiling 
moeten plaatsvinden, maar niet voordat de bewoners op een adequate manier geïnformeerd zijn. 
Deze informatie kan via de Nieuwsbrief verspreid worden, via een stand op het buurtfeest, via folders 
en uiteindelijk via georganiseerde informatieavonden. Als er interesse voor is en er ongeveer 60 
huishoudens mee zouden willen doen, dan is er een serieuze grond om het project verder te gaan 
ontwikkelen. Als de wijkraad zich in dit project zou willen vastbijten, dan is het mogelijk om subsidie 
voor de te maken kosten bij de gemeente aan te vragen. Het grote werk wat hier uit voort gaat 
vloeien moet via een cooperatie lopen en daar moeten mensen voor gevonden worden en een 
bestuur vormen. 
Afgesproken wordt dat Stan bij SRO navraag zal doen of het dak van de NHH voor zonnepanelen 
beschikbaar zal komen. Ook zal hij in het verlengde hiervan SRO op de hoogte brengen van het 
buurtinitiatief de Krim. Hij zal een budget opstellen voor aanvraag subsidie voor de wijkraad en daar 
op de vergadering van 10 mei op terugkomen.  
De wijkraad gaat zich op het project beraden en een standpunt formuleren en dat op de vergadering 
van 10 mei bekend maken. 
 
 
1.Goedkeuring notulen 8 maart en mededelingen. 
Notulen worden goedgekeurd. 
WBO overleg wordt als nuttig ervaren.  
Wilde bloemen ingezaaid bij het speeltuintje en langs de spoorlijn. 
Bomen gesnoeid langs de Delft: meestal om de twee jaar. 
Deze zomer de bezetting aanlegsteigers in de gaten houden. 

 
2.Woonwagens kermis 
Er staan niet alleen woonwagens van exploitanten van de kermis Zaanenlaan, maar ook van de 
kermis Grote Markt. De wijkraad heeft een mobiel telefoonnummer van Ed Menzo gekregen waar 
eventueel overlast gemeld kan worden. 7 mei zijn alle wagens weer vertrokken. 
 
 
3.Voorbespreking ontwikkeling woontoren 
Nog geen concrete vervolgafspraak met CRA over de verdere ontwikkeling woontoren. Waarschijnlijk 
wordt deze bijeenkomst 18 april a.s. gehouden. Hier wordt nog definitief over bericht. De wijkraad 
vindt het wel belangrijk dat zowel de wijkraden als de sportorganisaties allemaal tegelijkertijd op de 
meeting vertegenwoordigd zijn.  
De wijkraad blijft nog verdeeld over de gang van zaken en over de realisatie van de woontoren. 
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4.Ontwikkeling kruispunt Orionweg 
Er zijn wat onduidelijkheden over welke afdeling van de gemeente het verkeersbureau moet betalen. 
Via Menno Evers hoopt de wijkraad dat eea spoedig in orde komt, aangezien er een reminder door 
DeGrootVolker is gezonden.  
 
 
 
5.Commissievergadering IJsbaan 
HP is daar geweest. De commissie heeft het bouwplan goedgekeurd. Nog niet duidelijk is wanneer de 
bouw van de overkapping zal beginnen. 
 
 
6.Sporthotel 
Tijdens het WBO heeft HP een afspraak gemaakt met wethouder Merijn Snoek. De insteek van dit 
gesprek was een brief die HP enkele dagen ervoor aan de wethouder heeft geschreven met daarin 
zijn ideeën over het intrekken van een omgevingsvergunning van het sporthotel en het aanwijzen van 
een nieuwe locatie op de plek van de schietvereniging. De wijkraad heeft geen bezwaar als dit 
gesprek op persoonlijke titel plaats vindt.  
 
 
 
7.Voortgang overleg Stuyvesanttunneltje 
Geen nieuws. Afgesproken met Jan Slagter van de Provincie om in mei contact met elkaar te zoeken. 
De Provincie heeft nu de handen even helemaal vol met de afsluiting van de Velsertunnel.  
 
                               
 
8.Website 
Er zal contact gezocht worden met Sander Kollerie om met hem te overleggen of hij als webmaster 
door wil gaan. Afhankelijk van zijn antwoord zal er wel of niet naar een ander persoon gezocht moeten 
worden. 
 
9.Berichten van de penningmeester 
Er wordt gesproken over een leuke besteding van het spaargeld voor de wijk. Er wordt gedacht aan 
een metalen kerstboom om die in de decembermaand op het RvGplein te plaatsen. De 
feestcommissie ziet meer in een echte kerstboom. Er zal uitgezocht worden hoe duur een grote boom 
ongeveer is, hoe die geplaatst moet worden en hoe dat met de verlichting moet gaan.  
 
 
10.Rondvraag 
Er komt waarschijnlijk nog een adverteerder bij in de eerstvolgende Nieuwsbrief. 
Verder geen opmerkingen. 

 
 
               Volgende vergadering 12 april 2016 


