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Anders maar best gezellig. Op afstand maar met een warm gevoel van binnen. Copyright: www.freepik.com 

We moeten allemaal nog even volhouden. Dat kunnen we best. Met duidelijke regels en de wetenschap dat een 
vaccin onderweg is, kijken we vanuit onze verwarmde huiskamers om ons heen en zoeken vermaak met simpele 
maar zeer effectieve middelen. Social distancing voor het gehele gezin. Kerst en Oud en Nieuw 2020/21 is er 
een om nooit te vergeten. Thuis, op de Krim. Met buiten de buren op gepaste edoch innige afstand. 

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.  

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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Michel Rog: nieuwe wethouder voor 
Haarlem Noord 

Afgelopen maand gaf Merijn Snoek aan dat hij 
afscheid wilde nemen als wethouder in het 
college van de gemeente Haarlem. In 
verschillende functies was hij 12.5 jaar actief. 

Zijn opvolger is geworden Michel Rog, die zijn 
Tweede Kamerzetel heeft opgegeven voor een 
uitdaging dichter bij huis. Hij is woonachtig in 
Haarlem Noord en alleen al om die reden geheel 
op zijn plaats als wethouder voor Noord, naast 
de vele andere portefeuilles die hij gaat beheren.  

De wijkraad zal hem uitnodigen om aanwezig te 
zijn bij de jaarvergadering in maart 2021. 

 
Michel Rog, wethouder voor Haarlem Noord 

De heer Rog heeft een achtergrond in onderwijs, 
vakbonden en maatschappelijke dienstplicht. 

Rizgar Parlak en Marcel de Goede: 
gebiedsverbinder en -regisseur 

Noord is als stadsdeel georganiseerd en heeft 
als gebiedsmanager de heer Hans Vriend. 
Gebiedsverbinder is sinds Menno Evers met 
pensioen ging de heer Rizgar Parlak. Daarnaast 
is er vanaf dit jaar een nieuwe positie ontstaan: 
de gebiedsregisseur. De eerste regisseur is de 
heer Marcel de Goede. Met beide heren heeft de 
wijkraad een wandeling door de wijk gemaakt om 
een aantal specifieke zaken te bespreken.   

U leest verderop het directe effect van hun 
bemoeienis met de wijk. Daar kunnen we alleen 
maar lovend over zijn. 

Het is de wens van de wijkraad dat tijdens de 
aanstaande jaarvergadering van maart 2021 
naast  wethouder Michel Rog ook de heren 
Parlak en de Goede aanwezig zullen zijn. 

Voortgang Urbanext-studie: sociale 
woningbouw op parkeerplaats 
naast het Kennemer Sportcenter 

Het tempo van de planontwikkeling verloopt 
langzaam. De gemeente onderzoekt samen met 
woningbouwcorporatie Elan of het mogelijk is om 
(sociale) woningbouw mogelijk te maken in het 
gebied tussen de wijk en de IJsbaan/Sporthal. 
De eerste stap van dat onderzoek is het maken 
van een aantal varianten om meer grip te krijgen 
op de haalbaarheid. Wat is de visie op het 
gebied, hoeveel woningen zouden ingepast 
kunnen worden, hoe wordt het parkeren opgelost 
en vooral de financiële doorrekening van dit 
alles. Een werkgroep vanuit de wijk 
(ondergetekende) kijkt hier in mee. Het wordt de 
gemeente ook helder dat het compenseren van 
de benodigde parkeerplaatsen voor de sporthal 
en IJsbaan zeer kostbaar is. Begin 2021 zal weer 
een klankbordgroep (een aantal bewoners van 
de Krim, IJsbaan, CIOS, Sporthal) georganiseerd 
worden door de gemeente waar de uitkomsten 
en het vervolgtraject besproken worden. 

Peter Heida, IJsbaanlaan herontwikkeling 

Lek Stuyvesanttunneltje opgelost 
Na maandenlang getouwtrek kreeg een 
aannemer de opdracht van de Provincie Noord-
Holland om het gesignaleerde lek te 
onderzoeken en op te lossen. Directe 
bemoeienis van Marco de Goede versnelde de 
aanpak van het probleem. Aan de Randwegkant 
van de muur werd een gat gegraven en de 
gehele voeg werd verwijderd. Er bleek een strip 
over een lengte van meer dan een meter te 
missen. Ook de ingespoelde modder werd uit de 
tunnel verwijderd. Met winterse toestanden 
aanstaande, is het belangrijk dat de tunnel droog 
blijft, zodat er geen ijsvorming zal optreden. 

 
Het gat aan de Randwegkant om het lek op te lossen 
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Verordening op de wijkraden en een 
aangepast huishoudelijk reglement 
De eerste wijkraad in Haarlem stamt uit de jaren 
zeventig. De eerste verordening is uit 1994. 
Wijkraad de Krim heeft een huishoudelijk 
reglement uit dat jaar. De gemeente werkt aan 
een nieuwe verordening en er is behoefte aan 
een geactualiseerd huishoudelijk reglement. 

We zullen begin 2021 een voorzet naar onze 
website uploaden, die we in de jaarvergadering 
kunnen bespreken en vaststellen. 

De verordening vraagt om een regelmatige 
doorstroming van wijkraadsleden en ook van het 
dagelijks bestuur. Het huidige bestuur is nu ruim 
vier jaar actief en zal tijdens de komende 
jaarvergadering in maart zijn positie ter 
beschikking stellen. 

Komend jaar spelen een aantal belangrijke 
zaken, waaronder het beroep bij de Raad van 
State over het vastgestelde bestemmingsplan. 
Ook de voorgestelde turnhal, een herinrichting 
van de Pim Mulierlaan, de mogelijke komst van 
een snelfietsroute, de buurtenergiecentrale en 
mogelijke extra woningen in de wijk vragen de 
wijkraad de belangen van de wijk zo goed 
mogelijk te behartigen.  

Versterking Wijkraad (herhaald) 
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? Het kost minder dan een uur 
per maand.  

Naast de bestuursvergaderingen kun je naar 
behoefte specifieke onderwerpen oppikken die je 
na aan het hart liggen. 

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. 

Meldt 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 
Sinds september splitsen we de Koffiecirkel in 3-
en (bij Arian, Yvonne, Rob thuis), zodat we met 
kleine groepjes op gepaste afstand een gezellige 
bijeenkomst kunnen organiseren.  
 

2021  
 

 Tot de lente van 2021 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 
 
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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