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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Herfst 2020 

DRUKKE TESTSTRAAT ACTIEF 

 
 

Lange rijen voor de coronateststraatlokatie, ingericht op de parkeerplaats naast het Kennemer Sportcenter 

Zeven maanden waart COVID-19 nu rond over de wereld. Begonnen op maar al te bekende dierenmarkten in 
China, heeft het zich in no time verspreid over de wereld. Het overspringen van dier op mens en andersom is 
van alle tijden. De intensiteit waarmee de mens zich echter beweegt over de aarde en de manier waarop hij leeft 
heeft het ontstaan van een pandemie echter als logisch gevolg. We hebben het aan onszelf te wijten. 

Nu zitten we, althans velen van ons, in enigerlei vorm van zelfisolatie. Onze overheden laten ons behoorlijk wat 
vrijheid. Ze leggen ons logische regels op in de hoop dat we die volgen. Met verstand. Boerenverstand. Als we 
die tot de zomer van 2021 naleven, is de verwachting dat de economie langzaam een doorstart maakt, zodat we 
na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 weer in een variant van normaal komen die ons aanspreekt. 

Ook op andere fronten zullen er veranderingen in onze wijk optreden. Als bewonersvertegenwoordiger is de 
wijkraad betrokken bij de opstelling van het nieuwe bestemmingsplan Overdelft, plannen voor de Orionzone, een 
turnhal op het Pim Mulier Sportpark, de buurtenergiecentrale, (sociale) woningbouw op de parkeerplaats naast 
het Kennemer Sportcenter en de mogelijke komst van een snelfietsroute door de wijk.  

Net als afgelopen jaar nodigen we jullie dan ook uit deel te nemen aan speciale wijkraadvergaderingen in de 
Provincie Noord-Hollandhal. De eerste vond deze maand plaats en er zullen er voor de Kerst nog 1 of 2 volgen. 
Met inachtneming van de coronaregels lukt dat en kunnen we onze democratische burgerplicht vervullen. 

Liefst wil ik positief afsluiten en dat kan ook. We zijn erin geslaagd met een bomenexpert van de gemeente een 
vijftal bomen toe te laten voegen aan het beschermde bomenbestand van de wijk. Het waren er zes en het zijn 
er nu elf geworden. Over drie jaar komt een volgende inspectie, waarbij we ook andere bomen kunnen 
aanbevelen. Er zijn uiteraard criteria. Minimaal 50 jaar oud en in goede conditie zijn de meest belangrijke.  

 (Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Monumentaal Groene Bomen 

De Krim is best een groene wijk. De eerste 
bomen werden geplant ruim voor de oorlog. De 
eerste huizen in de wijk dateren uit de jaren 
dertig van de vorige eeuw en zijn dus ruim 
tachtig jaar oud. 

 

 
De statige Plataan langs de Lodewijk van Deijssellaan 

De gemeente Haarlem heeft een lijst met 
honderden monumentale bomen, zes daarvan 
bevinden zich in wijk de Krim. Deze lijst wordt 
elke drie jaar bijgewerkt. 2020 is zo’n jaar en de 
voorlopig nieuwe lijst is in een raadscommissie 
besproken. Omdat er bezwaren kunnen worden 
ingediend, heeft een ingehuurde expert de 
gemeente geadviseerd over uitstaande 
bezwaren. Die tijd is door de wijkraad, op 
voordracht van ‘de bomenridders’, gebruikt om 
de verantwoordelijk ambtenaar en de expert uit 
te nodigen enkele bomen in de wijk te bekijken of 
ze niet voor toevoeging in aanmerking zouden 
komen.  

De focus was op de Lodewijk van Deijssellaan 
waar zich een mooie groenstrook met 
waardevolle bomen tussen de weg en de Delft 
bevindt. De wijkraad prijst zich gelukkig dat er 
aan diezelfde Lodewijk van Deijssellaan een 
gepensioneerd ambtenaar woont, met verstand 
van groen. Ook hij was aanwezig bij de schouw. 

In de aanbeveling van de expert aan de 
gemeente zijn nu de volgende bomen 
toegevoegd aan de zes al aangemerkte bomen: 
twee volgroeide treurwilgen (bomen nr. 
17433 en 17461), de volgroeide Goudes 
(boomnr. 17445), één Italiaanse populier 
(boomnr. 17459) en de herdenkings-Linde 
(boomnr. 190416) als waardevolle bomen 
aan de “lijst beschermwaardige 
houtopstanden” toe te voegen. ‘Door hun 
zichtbaarheid vanuit verschillende richtingen 
en door hun hoogte en afmetingen bepalen 
zij mede het beeld in dit gebied. Het is, 
aangezien de bomen in de groenstrook 
doorgaans over veel wortelruimte en vocht 
beschikken uitgegaan van een vrij snelle 
groei in jonge jaren, reden waarom het 
aannemelijk is dat deze bomen 50 jaar of 
ouder zijn. De herdenkingsboom is jonger 
maar heeft vanwege zijn historie veel 
waarde.’ 

 
Jonge aanplant langs de Lodewijk van Deijssellaan 

Provinciaal Lek in Tunneltje 
Na de afgelopen nieuwsbrief heeft de provincie 
het niet belangrijk genoeg gevonden om wat te 
doen tegen het water dat door een kier in de 
wand de Stuyvesanttunnel in lekt. Telefonische 
navraag leert dat de inspecteur een rapport naar 
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de provincie heeft gestuurd waarin hij naar 
zeggen aangeeft dat de lekkage niet urgent 
opgelost hoeft te worden. De waterkwaliteit van 
de lekkage is niet vastgesteld, maar het lekwater 
is zeker geen infiltrerend regenwater. 

 
Links het lek waar 1 m3 per dag doorheen stroomt 

Bij herhaling plaatsen we deze foto van het lek 
bij het Stuyvesanttunneltje. We hadden verzocht 
in gezamenlijkheid met de inspecteur het lek te 
bezoeken, maar hij besliste anders.  

Het blijft dus nog een tijdje nat en de ribbels in de 
modder tegen de zuidwand worden steeds 
duidelijker zichtbaar. Het is te hopen dat vorst 
nog even op zich laat wachten, want dat wordt 
een uitdaging voor de wandelaars die in de 
wintermaanden door het dan spekgladde 
tunneltje moeten lopen. Laten we hopen dat de 
provincie de komende maanden haar 
verantwoordelijkheid neemt, de oorzaak 
opspoort, een oplossing uitwerkt en 
herstelwerkzaamheden laat uitvoeren.  

Hoe veilig zijn we in onze wijk? Zijn 
camera’s een oplossing? 
De laatste weken hebben zich enkele zaken in 
de wijk voorgedaan die onze aandacht vragen en 
aanleiding zijn bewoners te vragen om hun 
mening.  

Mensen die honden uitlaten of een ommetje 
maken weten van de beruchte dealerplek aan 
het einde van de Pim Mulierlaan, ten zuiden van 
de NH-hal. Zeker de bewoners van de 
appartementen aan de westkant van de 
woontoren hebben daar goed zicht op. 

In diezelfde woontoren werd in de zomer melding 
gemaakt van een wietlucht. Na uitvoerig 
onderzoek besloot de politie een inval te doen, 
wat leidde tot de ontmanteling van een 
hennepplantage.  

En dan kregen verschillende bewoners in de wijk 
een brief van de politie waarin werd gevraagd 
naar getuigen van een heuse straatroof die in de 
wijk had plaatsgevonden. 

Toevallig viel die straatroof in de periode dat een 
auto was achtergelaten op de Laurens Reaellaan 
die daar parkeerboetes verzamelde. 

Goede acties van onze wijkagent Abdul leidden 
tot de verwijdering van de auto, maar de 
straatroof blijft vooralsnog onopgelost. 

 
Buurtpreventieapp beschikbaar in de wijk 

Maar hoe kunnen we in de wijk extra ogen 
activeren als de meeste bewoners hun ogen 
sluiten voor de nacht? We kennen allemaal de 
televisiescènes met camerabeelden van burgers 
en bedrijven die gebruikt worden om vermeende 
daders mee te identificeren. 

In samenspraak met onze wijkagent en ook de 
Autoriteit Persoonsgegevens heeft de wijkraad 
geopperd om bij strategische woningen in de 
buurt van de drie wijktoegangen camera’s te 
plaatsen die het eigen terrein, maar ook een 
stukje openbare ruimte dekken. 

Privacy is een groot ding, maar veiligheid ook. U 
kunt uw mening over camera’s met ons delen op 
de website. We zouden voorstander zijn van een 
pilot-project, te financieren uit het gemeentelijke 
leefbaarheidsbudget.  

Fietstunnel Station Bloemendaal 
De herstelwerkzaamheden aan de muren bij het 
voetgangers- en fietstunneltje naar Bloemendaal 
zijn afgerond. Als laatste is de buis weer op de 
muur geplaatst. Die buis is bedoeld om mensen 
te verhinderen op het muurtje te klimmen en 
mogelijk naar beneden te vallen. 

Zoals aangegeven in de vorige nieuwsbrief 
voldoet de tunnel niet meer aan de nu daarvoor 
geldende veiligheidsnormen. Helaas komt het 
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tunnelelement pas in 2035 in aanmerking te 
worden vervangen. Dat zien we graag eerder. 

De wijkraad ondersteunt initiatieven bij de politiek 
om middels een motie de gemeenteraad op te 
roepen om gezamenlijk met de gemeente 
Bloemendaal de tunnel en haar op- en afritten 
dusdanig te moderniseren dat ze voldoen aan 
landelijke normen en ingericht worden voor het 
huidige en mogelijk toekomstige fietsverkeer. 

Tegelijkertijd kan dan bekeken worden of 
voetgangers niet op een andere manier naar de 
perrons kunnen komen.  

Let op de ouderen en kwetsbaren in 
de buurt. Oplichting dreigt.  
Er zijn weer oplichters actief in Haarlem-Noord 
en ook bij ons in de wijk. De politie heeft de 
wijkraad gewaarschuwd voor oplichters die op 
gewiekste manieren vooral ouderen en 
kwetsbaren wijzen op scheve dakpannen, 
schoorstenen die versterking zouden behoeven, 
dakgoten die gereinigd zouden moeten worden, 
enz. Onze wijkagent meldde dat er weer twee 
gevallen zijn gemeld van ouderen die voor 
duizenden euro’s zijn opgelicht door 
‘klusjesmannen’. 

Trap er niet in. Laat ze niet binnen. Vertrouw het 
niet en meldt ongenode adviezen. Zorg dat u de 
persoon kunt omschrijven die u benadert. 

Melding vervuiling fietspad Jaap 
Edenlaan door grond van AMVEST 
Velen van ons wandelen of fietsen wel eens over 
het Jaap Edenlaan-fietspad richting het noorden. 
Sinds de woontoren is opgeleverd en ook de tuin 
vorm kreeg, is gebleken dat er een 
hoogteverschil bestaat tussen delen van de tuin 
en het lager gelegen fiets/voetpad. Dit heeft tot 
gevolg dat vooral na regenbuien er grond van de 
tuin overloopt op de Jaap Edenlaan. De wijkraad 
heeft er tweemaal een melding over gemaakt bij 
het meldpunt openbare ruimte. 

Het aangepaste bestemmingsplan 
Overdelft onverkort door de 
gemeenteraad vastgesteld 

In de afgelopen nieuwsbrief meldden we u dat de 
wijkraad een uitvoerige zienswijze had ingediend 
over het concept bestemmingsplan Overdelft. 

Naast de wijkraad hadden twee bewoners uit 
Bloemendaal een zienswijze ingediend. Hun 
bezwaren werden niet gehonoreerd. Wijkraad de 
Krim had ervoor gekozen om een top 10 van 

inhoudelijke en procedurele bezwaren aan te 
voeren, met het doel de gemeente te bewegen 
om het proces opnieuw te doorlopen en dan liefst 
met inbreng van kennis uit de wijk. 

We waren verheugd te lezen dat de gemeente 
naar aanleiding van de zienswijze negen 
wijzigingen heeft aangebracht aan het document: 
twee juridisch belangrijke wijzigingen en zeven 
wijzigingen in de tekstuele uitleg. Die tekst is 
echter niet meer gedeeld met stakeholders.  

Het proces stopt daarmee in die zin dat er geen 
gelegenheid meer is om inhoudelijk het 
commentaar aan de kaak te stellen. De 
gemeente gaf dat in haar schrijven ook aan: ‘u 
kunt nu naar de Raad van State als u vindt dat 
het verwerken van uw zienswijze niet naar 
tevredenheid is verlopen.’ 

De wijkraad kreeg wel steun van enkele 
oppositiepartijen, maar de coalitie schaarde zich 
achter het gewijzigde document, waarna de 
gemeenteraad het vaststelde en we zes weken 
hebben om bezwaar aan te laten tekenen bij de 
Raad van State. 

In het door een ambtenaar opgestelde raadsstuk 
wordt stellig beweerd dat tijdens het opstellen 
van het bestemmingsplan Overdelft digitalisatie 
en actualisatie heeft plaatsgevonden, maar dat 
die in de kern niet is veranderd en het plan 
conserverend is. 

Als wijkraad besloten we dieper te graven om te 
begrijpen waarom er bepaalde stukken in staan, 
die niet met de werkelijkheid in overeenstemming 
zijn. We hebben moeten constateren dat het de 
cultuur van de opstellende ambtenaren is om te 
volharden in ‘copy-paste’ zonder inhoudelijk te 
checken of het nog klopt. 

De nieuwsbrief is niet het medium om op details 
in te gaan, maar we willen u één detail niet 
onthouden: een niet kloppend detail uit het 
bestemmingsplan vindt zijn oorsprong uit een 
getypt gemeentelijk document uit 1967. In die tijd 
werd de van Outhoornlaan ontwikkeld als een 
doorgaande weg. Hoe anders is dat nu. 

We zijn benieuwd wat de Raad van State van 
deze werkwijze van de gemeente zal vinden.  

Stand van zaken planontwikkeling 
IJsbaanlaan en andere plannen 
Peter Heida, de woordvoerder van werkgroep 
IJsbaanlaan heeft het rustig gehad de afgelopen 
maanden. Navraag bij hem leerde dat Urbanext 
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niets nieuws heeft weten te melden de afgelopen 
drie maanden. 

Een blik op www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-
noord/ geeft een door de gemeente getekend 
beeld van de processen. Er staat bij de planning 
van het IJsbaanlaan herinrichtingsproject dat 
eind september 2020 het ‘Stedenbouwkundig 
Programma Van Eisen’ zou worden aangeboden. 
Onze indruk is dat er voor het einde van het jaar 
geen ‘SPVE’ zal worden gepresenteerd. De 
klankbordgroep zal mogelijk voor de Kerst nog 
eenmaal bijeen worden geroepen als er eerste 
varianten zijn opgesteld. Gezien de trage 
voortgang is het maar de vraag of Urbanext de 
ideeën van de gemeente haalbaar acht en 
varianten weet op te stellen. 

Graag nodigt de wijkraad u, als het zover zou 
komen, uit om de met de klankbordgroep 
besproken varianten ook met de wijk te delen. 
Het kan zijn dat dat voor de Kerst nog gebeurt. 

Als wijkraad en onderdeel van de 
klankbordgroep hebben we het volgende idee 
aangedragen in een onderhoud met Urbanext 
enkele maanden geleden.  

Naar ons idee is het een optie waarbij het groen 
wordt doorontwikkeld en de verloren extra 
parkeerruimte gecompenseerd moet worden als 
onderdeel van een herinrichting van de Pim 
Mulierlaan bij de NH-hal: voldoende 
parkeercapaciteit verspreid over beide kanten 
van het woonwijkdeel van Overdelft.  

 
Een mogelijke combinatie van koop en sociale huur 

Is een snel/doorfietsroute door de 
wijk een realistisch scenario? 
Al jaren wordt op Europees en nationaal niveau 
nagedacht over het stimuleren van het 
fietsgebruik. Die impuls is opgepakt door de 
provincie Noord-Holland en de MRA. Een aparte 
snel- en doorfietsroute om autogebruik te 
ontmoedigen voor middellange afstanden. 

 
Recent aangelegde of verbeterde fietsverbindingen in 
Haarlem en omgeving 

Voor details verwijzen we naar de website, waar 
u verschillende studies kunt raadplegen. 

Sedert meer dan een jaar heeft de gemeente 
een procesmanager aangesteld om het Lodewijk 
van Deijssellaan-traject van het fietsnetwerk 
vorm te laten geven. Met de intentie de 
wijkbewoners te informeren en meningen te 
peilen organiseerde de wijkraad een ingelaste 
wijkraadvergadering op 30 september. De 
wethouder, procesmanager en consultant waren 
uitgenodigd, maar lieten het afweten. 

De avond vond plaats in de NH-hal met het 
binnen de coronabeperkingen geldende 
maximum van 30 aanwezigen. Het werd een 
nuttige en interactieve avond, die leidde tot de 
beslissing een brief te sturen naar het college 
(zie de website voor de brief met bijlagen).  

De grootste bezwaren zijn er tegen de 
voorgestelde ‘fietsstraat in de voorrang’ die de 
Laurens Reaellaan bij de Orionbrug en de van 
Riebeecklaan bij de Stuyvesantbrug zouden 
kruisen. Beide lanen zijn doorgaande wegen en 
die mogen, volgens het principe van een 
‘fietsstraat in de voorrang’ niet kruisen middels 
een gelijkvloerse kruising. 

Beschrijving van de situatie op de LVD-laan en geschatte 
kosten voor twee alternatieve varianten    

Het verbeteren van de Lodewijk van Deijssellaan 
en die inrichten als fietsstraat, liefst met voor 
auto’s eenrichtingsverkeer, is een optie om het 
verkeer ter plaatse veiliger te maken. ‘Denk aan 
onze spelende kinderen’ en ‘beperk de snelheid 
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van het verkeer op die straat’ en ‘laat de 
groenstrook in tact’ zijn gehoorde opmerkingen. 

Navraag bij de gemeente leert dat er aan een 
nieuwe opdracht voor de procesmanager wordt 
gewerkt, en die hoopt om volgende maand met 
de stakeholders om de tafel te gaan zitten. 

Onze brief is ontvangen en zal ook binnenkort 
beantwoord worden.  De brief met bijlagen staat 
op de website van de wijkraad onder 
www...documenten/haarlem/ontwikkeling/snelfi... 

Het is de verwachting dat de procesmanager de 
stakeholders zal uitnodigen voor een eerste 
bijeenkomst. De wijkraad zal daar zeker gevolg 
aan geven, maar heeft ook de stoute 
verwachting dat de gemeente de brief voldoende 
serieus neemt dat die leidt tot een herinvulling 
van het project en daaraan gekoppeld de taak 
van de procesmanager. 

We verwachten voor de Kerst niet dat een 
nieuwe opdracht al zal leiden tot een 
conceptontwerp van de consultant. De volgende 
bijeenkomst met jullie, wijkbewoners, zal pas in 
het eerste of mogelijk tweede kwartaal van 2021 
plaatsvinden. 

Volg ontwikkelingen via de website. 

Herinvulling Bison Bowlingterrein 
De vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie werd 
afgelopen jaar opgesteld met veel inspraak van 
bewoners uit de wijken Planetenwijk, Sinnevelt 
en de Krim. De bewoners wezen de voorgestelde 
komst van een supermarkt op de plek van de 
Bison Bowling af. 

Het is bekend dat Hoorne Vastgoed het terrein 
van de Bison Bowling aankocht met het idee 
daar een Vomar-supermarkt te bouwen samen 
met nog andere voorzieningen en woningen. 

Hoorne Vastgoed heeft een lange adem en heeft 
het afgelopen half jaar de wijkraden van 
Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim uitgenodigd 
nogmaals te spreken over de komst van een 
Vomar op die plek. Hoorne gaat zelfs zover dat 
het van plan is ook Delftweide te kopen om zo 
een groter perceel aan te schaffen met de 
intentie om die Vomar dan op dat grotere perceel 
in te passen. Delftweide staat niet onwillend 
tegenover het idee om hun gedateerde tehuis te 
verlaten, maar wil dan een complex kunnen 
bouwen waar het FC Haarlem-stadion stond. 

De coronacrisis en de keuze van het college om 
in de resterende coalitieperiode (tot maart 2022) 
te focussen op drie van de acht ontwikkelzones 

in de stad (de Orionzone zit daar niet bij) zullen 
leiden tot vertraging van de uitwerking van 
gedetailleerde voorstellen. 

Desalniettemin willen we als wijkraad de 
meningen van de bewoners blijven peilen over 
de toekomstige invulling van het gebied. 

Voorlopig staan we op het standpunt dat 
(sociale) woningbouw, niet hoger dan zes lagen, 
met instandhouding van het bestaande groen de 
voorkeur heeft. Belangrijk daarbij is de inpassing 
van zo’n bouwplan in de verkeersafhandeling op 
de Orionweg en de veilige oversteek van de 
Orionbrugkruising, die sowieso aandacht behoeft 
gezien de andere in het vat zittende  
ontwikkelingen rondom dat kruispunt. 

De komende maanden zal Hoorne, mogelijk al 
samen met woningcoöperatie Ymere voor de 
sociale woningbouwcomponent, komen met 
meer concrete voorstellen, die besproken gaan 
worden met de wijkraden. Afhankelijk van de 
status en de uitwerking van die voorstellen zullen 
we een speciale wijkraadvergadering beleggen, 
mogelijk zelfs een voor bewoners van de drie 
wijken van de Orionzone. 

De verwachting is echter dat de coronacrisis de 
ontwikkelingen zover vertraagt dat er ook in 2021 
geen concrete voorstellen op tafel zullen komen.  

Herinrichting Orionbrug 

We hebben gezien dat en veel redenen zijn om 
de situatie bij de Orionbrug te verbeteren. Even 
wat steekwoorden: 

- Brugdek lekt en moet vervangen 
- Fietspaden te smal en onoverzichtelijk 
- Inpassen bij herinrichting van de Pim 

Mulierlaan en komst van een turnhal 
- Mogelijke komst buurtbus naar de wijk en 

een bushalte bij het Mendelcollege aan 
de Laurens Reaellaan 

- Aansluiten op het ‘regionaal fietsnetwerk’. 
- Geen ongelijkvloerse oversteek van de 

Randweg vanwege ruimtegebrek 

Momenteel heeft de gemeente de positie 
voor een procesmanager Orionzone niet 
ingevuld en hebben de procesmanagers voor 
de turnhal en de doorfietsroute een 
dusdanige opdracht gekregen dat ze het 
overzicht missen en het totaalplaatje niet 
kunnen overzien. 

De wijkraad blijft met regelmaat de politiek 
benaderen als de situatie daarom vraagt.   
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Versterking Wijkraad 
De jaarvergadering van begin dit jaar 
bracht ons een enthousiaste nieuwe 
penningmeester, die zich met hart en 
ziel inzette om de boekhouding van de 
gemeentelijke bijdrage aan de 
wijkraad op haar te nemen. Dat deed 
ze uitstekend en overzichtelijk. 

Helaas heeft ze zich op medische 
gronden terug moeten trekken, wat de 
positie van penningmeester weer 
vacant maakt. 

Wie wil het wijkraadbestuur als 
penningmeester komen versterken? 
Veel vergadertijd is er niet mee 
gemoeid. Het kost hooguit een paar 
uur per maand. 

Tegelijkertijd merkten we tijdens de 
openbare wijkraadvergadering over de 
doorfietsroute dat we kundige 
bewoners hebben die we graag in een 
inhoudelijke vorm bij het wijkraadwerk 
zouden willen betrekken. Dat kan in 
werkgroepverband of in bredere zin. 

Meld u aan. De ontwikkelingen vragen 
om een groter en enthousiast team. 
Veel handen maken het werk licht. De 
wijk dankt u bij voorbaat.  

Koffiecirkel coronastijl 

In september hebben we voor de eerste keer 
de Koffiecirkel in 3-en gesplitst (bij Arian, 
Yvonne, Rob thuis), zodat we met kleine 
groepjes op gepaste afstand een gezellige 
bijeenkomst konden organiseren.  
 

2020  
 

 Tot het einde van het jaar zullen 
Arian, Yvonne en Rob mensen 
benaderen en bij hen thuis uitnodigen.  

Rob van Looveren, 023-5253 988 
Arian Vuijk,  06-3989 3741 

Yvonne de Vries,  023-5258 495 
 

Kerst op de Krim 
De kans dat we gezamenlijk Kerst op de 
Krim kunnen vieren is vanwege corona klein. 
Het kerstnummer komt echter wel uit. 
 
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 
 

(Advertenties) 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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