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                                    VERSLAG JAARVERGADERING 2011 
 
Locatie:     The Backstop 
Datum:      17 februari 2011 
Aanwezig: ca. 45 wijkbewoners 
 
Inleiding wijkraad. 
 
Op donderdagavond 17 februari vond tussen 20.00 en 21.30 de jaarvergadering plaats. Deze wordt 
georganiseerd door wijkraad de Krim (tegenwoordig ook wel “Sportboulevard genoemd, aldus de voorzitter”) met 
de bedoeling de wijkbewoners te informeren over de activiteiten van de wijkraad m.b.t. inrichting van de wijk, 
aanpakken van knelpunten en overleg met gemeente, wijkagent en andere wijkraden in Noord. De wijkraad 
vergadert iedere tweede dinsdag van de maand bij een van de leden thuis. De vergaderingen zijn openbaar. Als 
men deze bij wil wonen, gelieve zich van te voren op te geven bij het secretariaat. 
 
Voorzitter Tineke Dijkstra heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Haar speciale aandacht gaat uit naar dhr. 
Nijdeken, rector van het Mendelcollege, Michel de Graaf, stadsdeelregisseur Haarlem -Noord en Nico Fania, 
wijkagent van de Krim. 
Vervolgens kondigt de voorzitter de samenstelling van de wijkraad 2011 aan: Gerard Maas, penningmeester, Ine 
Buisman, secretaris en de leden Maarit Wittebrood en Hans Pos. Beiden zijn door omstandigheden verhinderd. 
Ton Pols is lid van de projectgroep Pim Mulier. Hij woont vanuit dien hoofde de wijkraadvergadering zoveel 
mogelijk bij. Tevens is hij afgevaardigde van de wijk bij het Dagelijks Beheer Overleg. Dit overleg komt 6 keer per 
jaar bijeen en behandelt allerlei zaken die tot verbetering van de openbare ruimte kunnen leiden. Gerard Maas 
vertegenwoordigt de wijkraad in het Partner Platform Overleg.  Op deze vergadering, die 5 maal per jaar onder 
voorzitterschap van stadsdeelregisseur Michel de Graaf wordt gehouden, vindt overleg plaats met de gemeente.  
 
Na deze introductie verklaart de jaarvergadering zich unaniem zonder bezwaar akkoord met de samenstelling van 
de wijkraad. De voorzitter merkt in dit verband op, dat ondersteuning in elke vorm wenselijk is. Mensen kunnen 
zich aanmelden via het secretariaat of via het inschrijfformulier op de website: www.dekrimhaarlem.nl.  
 
De kascommissie 2010, bestaande uit dhr. Selhorst en dhr.Grondel, heeft de jaarrekening wijkradenbudget en 
bewonersondersteuning 2010 gecontroleerd en goedgekeurd. De presentatie hiervan deze avond is in goed 
overleg met beide heren gedelegeerd aan Ton Pols. De jaarvergadering verklaart zich unaniem zonder bezwaar 
akkoord en verleent de penningmeester en de overige leden van de wijkraad decharge over het gevoerde 
financiële beleid 2010. 
De kascommissie 2011 bestaat uit dhr. Selhorst en mevr. Van der Kroef.  
 
Na dit formele gedeelte informeren verschillende wijkraadleden de bewoners over een aantal concrete zaken, die 
het afgelopen tijd gespeeld hebben. 
       
Tineke Dijkstra memoreert de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Delft ten noorden en zuiden 
van de Lodewijk van Deijssellaan. Dat deze oevers niet in het bewoonde gedeelte zijn aangelegd, is te danken 
aan de handtekeningenactie van de betrokken bewoners. 
Het aantal ligplaatsen langs de Delft in het bewoonde gedeelte langs de Lodewijk van Deijssellaan is 
teruggebracht van 60 naar 33 bootjes. Vergunninghouders hebben allemaal hun eigen afmeervoorziening 
gekregen. De 10 paaltjes die nog langs de oever staan, zijn voor de ‘gedoogbootjes’. Deze zullen te zijner tijd een 
andere plaats toegewezen krijgen. Er kunnen voorlopig dus maximaal 43 bootjes aanmeren. 
 Bomenkap: om veiligheidsredenen zijn langs het Carel Reinierszpad in november 2010 13 bomen  
(populieren, wilgen) gekapt. De stronken zijn ingesmeerd met een worteldodende substantie. Na dit 
afstervingsproces, dat ongeveer een jaar zal duren, worden er nieuwe Italiaanse populieren geplant met een 
stamdikte van ongeveer 25 centimeter. 
 
Gerard Maas. Parkeeroverlast in de wijk tijdens de Haarlemse Honkbal Week en andere evenementen. De 
wijkraad heeft voorafgaand aan dit tweejaarlijks sportevenement (begin juli 2010) overleg gevoerd met de 
gemeente, politie en organisatie in verband met de parkeeroverlast in de wijk..Ondanks afspraken om streng te 
handhaven en foutparkeerders te bekeuren, was er sprake van verkeer- en geluidsoverlast. Een enquête en 
evaluatie heeft tot een nieuw B&W- besluit geleid.  In het vervolg moet in de vergunning van het te organiseren 
evenement een verkeersplan worden opgenomen. Tijdens  het eerstvolgende evenement “Horses on ice”  op 19 
maart zal moeten blijken, of de gemaakte afspraken hun vruchten zullen afwerpen.. 
Ton Pols: Parkeergarage bij het honkbalstadion. Hoewel deze garage anderhalf jaar klaar is, wordt deze niet 
gebruikt, noch door sportparkeerders, noch door medewerkers van het Mendelcollege.  Omdat het beheer 
(personeel) van deze garage een probleem schijnt te zijn, is de garage nog steeds gesloten. Stadsdeelregisseur 
Michel de Graaf zal dit onder de aandacht van gemeente brengen. Het Pim Mulier Sportpark is klaar. Er zijn 
veel bomen geplant. Er is een openingsfeest geweest. Op de plaats van het beoogde businesscenter is nu een 
tijdelijke parkeerplaats gecreëerd. Het kruispunt bij het Mendelcollege is voor veel bewoners uit de wijk en ook 
voor de docenten van de school verkeersonveilig. Er heerst grote onduidelijkheid over wie er voorrang heeft op 
het verkeer dat vanaf de Randweg de wijk in rijdt. De wijkagent licht toe dat fietsers die vanaf het fietspad parallel 
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aan de Randweg komen aanrijden, voorrang hebben boven alle verkeer dat van de Randweg de wijk inrijdt. Alle 
verkeer dat op de Orionbrug links afslaat, heeft weer voorrang op het verkeer dat vanaf het Mendel richting 
Randweg rijdt (wel verkeersdrempels, maar geen woonerf). Menigeen verschilt hierover van mening. Er wordt 
tijdens de vergadering gepleit voor betere  communicatie en voor het plaatsen van verkeersborden.  
 
Vragen van buurtbewoners: 
Het tunneltje bij de Stuyvensantbrug moet nodig opgeknapt worden. Michel de Graaf heeft hier een mogelijke 
oplossing voor. Hij stelt rector dhr. Nijdeken voor om dit in de vorm van een project door leerlingen van het 
Mendel creatief te laten opknappen. Iedere suggestie is welkom en kan ingediend worden bij Michel de Graaf.  
Straatlantaarns functioneren niet altijd. In voorkomende gevallen kan men tel. 5115115 bellen en de klacht 
doorgeven. 
Voetpad Pieter Bothlaantje (langs de spoorlijn en de flats). Ondanks de geplaatste hekken weerhoudt dat fietsers 
niet om het als fietspad te gebruiken. Er kan geen draaibaar hek geplaatst worden. Er wordt gevraagd of het 
Mendelcollege (nog) strenger kan optreden tegen de fietsers, die overigens niet alleen van het Mendel komen 
maar overal vandaan. De politie is niet van plan op deze plek te handhaven, omdat het geen prioriteit heeft. De 
voorzitter pleit voor een “gedoogbeleid” of voor het officieel veranderen van het voetpad in fietspad. De wijkagent 
wil “collega’s nepagenten van handhaving” benaderen of zij regelmatig willen controleren. 
Verlichting speelplaatsje Rijklof van Goensplein. Iemand van de bewoners stelt, wanneer de verlichting daar 
zo wordt verbeterd, de plek niet meer aantrekkelijk is voor hangjongeren. Volgens diegene is het technisch 
eenvoudig op te lossen. Hier zal over worden nagedacht. 
 
Tineke Dijkstra sluit de algemene vergadering af met de opmerking dat de wijkraad er in 2011 voor nu en de  
komst zal streven naar een betere communicatie met de gemeente. Als speerpunt noemt zij voor dit jaar  
de opknapbeurt van het tunneltje en het uit de weg ruimen van alle onduidelijkheid rondom het kruispunt 
Orionbrug ten behoeve van de verkeersveiligheid.. 
 
                                                                    *************************************** 
Inleiding dhr.Nijdeken 
 
Het Mendelcollege is een school die in 1953 gesticht is door de paters Augustijnen. Toen was het nog een 
Rooms Katholieke HBS, als dependance van het Triniteitlyceum. In de jaren negentig is de school gefuseerd met 
een aantal scholen, dat van protestants christelijke huize was. Daarna is het Mendelcollege een 
interconfessionele school geworden.  
Tegenwoordig is het Mendelcollege een school voor het VMBO theoretische leerweg, vergelijkbaar met de Mavo 
van vroeger. Havo, Atheneum, Gymnasium, en tweetalig Vwo. Thans telt de school 1775 leerlingen en daarnaast 
nog 35 die op het NOVA college gedetacheerd zijn, dus wel Mendelier zijn, maar in een ander gebouw gehuisvest 
zijn. Er zijn 200 werknemers, onder wie een aantal stagiaires. Er gaan dagelijks zo’n 2000 man door het gebouw. 
Daarmee is het Mendel de grootste school van Haarlem. Het liefst gaat de school de komende jaren 150 
leerlingen naar beneden. Het gebouw is voor 1700 leerlingen gebouwd.  
Het Mendelcollege heeft vanaf het begin in 1953 eenzelfde visie op het onderwijs. Om de paar jaar wordt deze 
visie herschreven, maar in de kern blijft deze visie hetzelfde. De school streeft ernaar het beste uit de leerlingen 
te halen en hen te steunen waar dat nodig is. In het leren, maar ook in het sociale verkeer: bijvoorbeeld als het 
thuis tegenzit, als er ziekte is en dat soort zaken.  
De school streeft er naar de leerling een plaats in de wereld te kunnen geven, in een wereld die in een hoog 
tempo verandert. De leerling wordt gebombardeerd met informatie van buitenaf, bestaande uit leuke en nuttige 
informatie, maar ook uit een ongelooflijke puinhoop en een ongelooflijke hoop narigheid via internet. De leerlingen 
moeten mediawijs worden en dat is ook een ding wat de school belangrijk vindt om ze bij te brengen. De school 
wil in dit opzicht nog beter worden en zoekt en onderzoekt of het allemaal goed genoeg is of toch niet beter kan. 
Alle gegevens die de school heeft, wordt openbaar gemaakt. Op de website van Mendelcollege.nl bevindt aan de 
rechterkant een blokje met de tekst: venster voor verantwoording. Daar staan alle resultaten met betrekking tot de 
school, zoals de gemiddelde leeftijd van de medewerkers, de herkomstplaats van de leerlingen, hoeveel geld elke 
leerling meeneemt naar school en hoeveel de school daarvan uitgeeft, met welke cijfers de leerlingen geslaagd 
zijn. Alles wat een school aan gegevens heeft staat op deze website en het Mendelcollege mag zich wat dat 
betreft koploper van Haarlem noemen.  
In deze visie past ook dat het Mendel de school niet ziet als een leerfabriek. Naast alle vakken, zijn er ook veel 
sporttoernooien, culturele avonden. Bovendien doorlopen leerlingen een maatschappelijke stage in de vorm van 
vrijwilligerswerk op elk gebied. De school geeft aandacht aan burgerschap. Populair gezegd is dit ‘groot groeien’ 
en een goede positie in de maatschappij zien te bemachtigen zonder daarbij jezelf te verliezen. Tijdens deze 
lessen burgerschap worden gastsprekers uitgenodigd, zoals destijds Rita Verdonk van ToN, dit jaar Alexander 
Pechtold van D66, de heer Roemer van de SP en de vader van Joes Kloppenburg die jaarlijks komt spreken over 
zinloos geweld. Ook zijn er op school debatgroepen waarin leerlingen met andere scholen debatten in 
wedstrijdverband à la het ‘Lagerhuis’ aangaan. Er zijn vieringen en gebedsgroepen en er wordt ook nog les 
gegeven.  
In lesgeven is een grote ontwikkeling gaande. De kennis die is opgedaan in de werking van het menselijk brein is 
enorm snel ontwikkeld. Deze kennis heeft geleerd, dat kinderen tijdens hun volwassen worden in de hersenen 
bepaalde fasen doormaken en in deze fasen steeds meer kunnen begrijpen. Hierdoor is de opbouw in het leren 
veranderd.  
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Steeds meer werken vakken met digitaal materiaal. Bij bepaalde vakken is bij het verschijnen van een boek 
(bijvoorbeeld scheikunde) de kennis al weer achterhaald. Maar literatuur blijft literatuur, en dat is en was en altijd 
zo zijn. Dus boeken zullen er altijd voor bepaalde vakken blijven.  
Alle lessen die gegeven worden en alle activiteiten die worden georganiseerd, zijn allemaal gebonden aan een 
waslijst van wetten. Er vindt een permanente controle plaats door de gemeente en het ministerie.  Men 
controleert of de leerlingen ook daadwerkelijk op school zijn(leerplichtwet), of ze per jaar voldoende lessen krijgen 
met alle administratieve verantwoording van dien.  
Vervolgens hebben de scholen in ons land te maken gekregen met de wet op het passend onderwijs. Dit is een 
wet, die zegt dat álle leerlingen onderwijs moeten krijgen. Als dat moeilijk voor ze is, omdat ze op een of andere 
manier zorg nodig hebben, moet de school  daar op inspringen en zorg geven. Bijvoorbeeld aan dyslectische 
kinderen, die iedere keer moeten spellen welk woord er staat.  Dan is het handig om deze leerlingen trucs te leren 
en tips te geven om met deze dyslexie goed om te kunnen gaan. Ook leerlingen met ADHD krijgen extra zorg en 
aandacht om rust aan te leren.  Kinderen met een structurele spijbelcultuur probeert de school binnenboord te 
houden om te voorkomen dat ze de verkeerde weg inslaan. Iedere docent wordt geacht met al die problematiek 
om te kunnen gaan. Om dat te leren, daar is geld voor nodig. Het is een grote uitdaging waar het onderwijs voor 
staat, maar de jongeren zijn het meer dan waard. Want het onderwijs, dat is het mooiste beroep van de wereld. 
Ze komen binnen en weten van niets en ze gaan weg met kennis waar ze nog nooit van gehoord hadden, waar 
ze wat mee kunnen voor de rest van hun leven, aldus de heer Nijdeken, rector van het Mendelcollege.. 
 
                                                                 ****************************** 


