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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Voorjaar 2021 

IJSTIJD OP DE KRIM  

 
 

Op de besneeuwde oever van de dichtgevroren Delft werd een heuse iglo gebouwd en ingericht. Compleet met deurtje. 

Wat een prachtig begin van het jaar 2021. Weersomstandigheden, aangedreven door winden vanuit het noord-
oosten van Europa, zorgden voor een weekje wintersport in eigen wijk. Gezond verstand met in het achterhoofd 
de coronamaatregelen schiepen een unieke sfeer van ingetogen saamhorigheid. Een vervolgstap is dromen van 
een bijna-normale zomer in en buiten de wijk. Met naar verwachting een stempeltje in ons vaccinatiepaspoort. 

De voorgestelde jaarvergadering van de wijkraad kon vanwege de verlengde en ontegenzeggelijk noodzakelijke 
avondklok op 23 maart geen doorgang vinden. We mikken nu op 18 mei 2021, als velen van ons en zeker de 
kwetsbaren hun eerste en misschien ook wel de tweede vaccinatieprik zullen hebben ontvangen.  

Dat willen we koppelen aan een demonstratie van de plannen om als wijk mee te doen aan de verduurzaming 
van dit deel van de Orionzone, waarbij we met een integrale blik kijken naar het bijdragen aan 
ontwikkelingsinitiatieven voor de wijk. U als wijkbewoner kunt daar aan bijdragen en u melden bij de wijkraad. 

Afgelopen week hebben we gestemd, wat zal leiden tot een nieuwe regering, wederom geleid door de VVD. Zo 
half mei zal er mogelijk al richting zijn gegeven aan de manier waarop het land uit de coronacrisis zal opstaan. 
Als 18 mei onze jaarvergadering georganiseerd wordt, dan kunnen we het politieke forum bevragen over hun 
standpunten ten aanzien van consequenties van het beleid voor Haarlem, waar we in maart 2022 over stemmen. 

Nog even volhouden. Een mooie lente zal daarbij helpen. We snakken met u naar een zomerfeest op de Krim.  

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Vaccinatie- en testlocaties opgezet 
bij Kennemer Sportcenter 

De bewoners van de Krim kregen 8 maart een brief 
van de GGD Kennemerland met daarin de 
mededeling dat de teststraat na een onderbreking 
van een paar maanden weer zal worden opgezet. 
Nog verheugender was het te lezen dat er in het 
Kennemer Sportcenter een vaccinatie-locatie is 
ingericht. Wat een luxe voor onze wijk. Vaccineren 
en testen op loopafstand. Zowel de vaccinatie-
locatie als de teststraat zijn zeven dagen per week 
open. De teststraat op afspraak tussen 08.00 en 
17.00. De vaccinatie-locatie op dinsdag en 
donderdag van 12.30 tot 20.00 en op de andere 
dagen van de week tussen 09.00 en 16.30. Hiervoor 
heb je dan een schriftelijke uitnodiging ontvangen. 
Mocht u onverhoopt vragen hebben, schroom dan 
niet de GGD te bellen op 023-7891631 of kijk op 
www.ggdkennemerland.nl. 

De verwachting is dat beide locaties zeker drie 
maanden open zullen zijn.  

Verklein de kans op inbraak 
Onderstaande aanbevelingen zijn afkomstig van de 
politie en verspreid via het WBO.  
- Bel altijd 112 bij een verdachte situatie. U kent uw 

eigen buurt het beste, dus als u het niet vertrouwt, 
is dat niet voor niets.  

- Laat als het donker is en u niet thuis bent een 
lamp aan. Dan lijkt het alsof er iemand aanwezig is. 
Stel hiervoor bijvoorbeeld een automatische 
lichtschakelaar in. 

- Sluit ramen en deuren goed af, ook als u even weg 
bent. Draai de deur altijd op slot. 

- Heeft u een achterom? Doe de poort goed op slot 
en zorg voor verlichting in de tuin. 

- Leg kostbare apparatuur, zoals laptops en iPads, uit 
het zicht. 

- Heeft u struiken rondom het huis? Zorg ervoor dat 
ze kort zijn, zodat het huis voor buren en 
voorbijgangers goed te zien is. 

- Zorg dat er geen ladders, containers of andere 
hulpmiddelen bij uw woning staan die versimpelen 
om binnen te klimmen. 

- Een schuifpui is inbraakgevoelig. Breng hiervoor een 
speciaal geschikt slot aan. 

- Verstop geen huissleutels onder een deurmat of in 
een bloempot. Dit zijn ook voor inbrekers geen 
‘geheime’ plaatsen. 

- Hang geen adreslabel aan uw sleutel(bos). 

Ongekende ijspret op de Krim 
Februari werd een wintermaand om in te lijsten, ondanks 
corona restricties. Voor ouderen een herkenning van 
dierbare momenten uit het verleden, voor de jeugd veelal 
hun eerste kennismaking met Nederlands meest favoriete 
wintervermaak: schaatsen op natuurijs. 

 
Schaatsers maken handig gebruik van de bootaanlegsteigers  

De kwaliteit van het ijs was buitengewoon. Met 
honderden tegelijk schaatsen in een iele zon. 

 
Ook de Delft voor het Kennemer Sportcenter werd beschaatst 

De eerste dagen waren de wegen in de wijk minder 
begaanbaar. Er lag veel sneeuw en ijs. Het 
verleidde bewoners tot het maken van bouwwerken 
en sneeuwpoppen. Hopelijk volgend jaar weer, met 
elders in het land de tocht der tochten als klapstuk. 

 
De LVD-burcht, een degelijke en massieve sneeuwijsconstructie 

Jaarvergadering Wijkraad  
op 18 mei 2021 in de PNH-hal 
Dit is de nieuwe datum voor de uitgestelde 
jaarvergadering. De kascommissie heeft de stukken 
van 2020 al doorgenomen en haar goedkeuring 
gegeven. Ook hebben we een nieuw huishoudelijk 
reglement dat we ter vergadering willen voorleggen. 
Alle informatie dienaangaande staat op de website. 
Vragen via e-mail: wijkraad.dekrim@gmail.com.  
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Dunne en zwart-witte nieuwsbrief 
Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad besloten te 
bezuinigen op de wijkraden. In de afgelopen 10 jaar 
vond bovendien nooit inflatiecorrectie plaats en nu 
volgt een aanpassing naar beneden. Voor dit jaar 
hebben we zo’n 3% minder te besteden. Bij 
stijgende drukkosten wordt die kostenpost dus al 
snel dominant en dat was de kascommissie ook al 
opgevallen. Dus daarom nu dun en in zwart-wit. 

Raad van State/bestemmingsplan 
In februari werd de voorlopige voorziening over het 
beroep tegen bestemmingsplan Overdelft bij de 
Raad van State in den Haag behandeld. De 
gemeente verzocht de rechter ook in de hoofdzaak 
uitspraak te doen. De rechter oordeelde dat er geen 
‘spoed’ was en wees de ‘voorlopige voorziening’ af, 
maar liet merken dat de inhoud van de stukken 
voldoende redenen bevat om nog geen uitspraak in 
de hoofdzaak te doen. De zaak komt waarschijnlijk 
in de 2de helft van 2021 voor.  

Turnhal / Pim Mulierlaan 

Afgelopen week werd de financiële haalbaarheid, 
een leningsverzoek en een garantstelling voor de 
bouw van een turnhal naast de PNH-hal besproken 
in de commissie Samenleving. De commissie 
Samenleving bleek enthousiast over het idee en 
steunde het verzoek ingediend door HLC. 

De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan sprak in 
en benadrukte dat belangrijke informatie nog steeds 
niet openbaar is en vele vragen onbeantwoord zijn.  

De komende tijd zullen nadere gesprekken gevoerd 
worden en wordt gekeken of het plan technisch 
inhoudelijk amendering behoeft. 

Energieprojecten op de Krim 
Velen van ons doen mee aan de zonnepanelen op 
het dak van het Mendelcollege. Maar er komt meer. 
We hopen op een subsidie voor een onderzoek om 
zo’n 4000 zonnepanelen te koppelen in de Krim. 
Wijkbewoner Hans van Leeuwen is een 
pleitbezorger van energiebesparing en geeft nuttige 
tips op de website. 

 

Geen dorp op parkeerplaats 
Urbanext heeft in haar rapport geconcludeerd dat 
“(sociale) woningbouw mét compenseren van de 
parkeerplaatsen” financieel niet haalbaar is en 
adviseerde een mogelijk vervolgonderzoek te 
richten op het onverharde overloop parkeergebied. 
Afgelopen week oordeelde de commissie 
ontwikkeling over het resultaat van de Urbanext 
studie. De nieuwe startnotitie voor ontwikkeling van 
uitsluitend sociale woningbouw op het grasveld 
werd afgewezen. De commissie Ontwikkeling 
verzocht de wethouder nadrukkelijk om een 
integrale aanpak inclusief een mobiliteitsonderzoek 
voor te staan. De werkgroep en de wijkraad blijven 
het proces aandachtig volgen (volg de website voor 
details). 

Restafval containers 

De loopafstand mag nu maximaal 250 meter zijn. 
Vraag een wijziging aan bij Spaarnelanden wanneer 
een andere container voor u gunstiger is gelegen?  

Orionzone – Te Zaanenkwartier 

Wijkraden Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim 
werken nu nauwer samen om de ontwikkelingen in 
de Orionzone op de voet te volgen. Bijgesloten vind 
u een eerste gezamenlijke nieuwsbrief. 

Feest op de Krim 

De dames van de feestcommissie en wij schatten in 
om in juni/juli mogelijk een zomerfeest te 
organiseren. U hoort meer op de jaarvergadering. 

Koffiecirkel 
Telefonisch of via ontmoetingen op straat blijven we 
contact houden met iedereen.  

2021  
 

 Opgeschort tot nader order 

Rob van Looveren, 023-5253 988 
Arian Vuijk,  06-3989 3741 
Yvonne de Vries,  023-5258 495 

 

 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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(Advertenties) 

  

  

  

 

 

 
 

GESLOTEN  
per 1-1-2021 


