
Notulen jaarvergadering Wijkraad de Krim dd. 10 februari 2015. 

Voorzitter Tineke Dijkstra heet iedereen van harte welkom.  

Behalve een groot aantal bewoners zijn onder de aanwezigen ook gastspreker wethouder Cora-Yfke Sikkema 
(GL) en gastspreker penningmeester van de Coöperatie De Ramplaan Stijn Ruiter. 

 
Zij zullen over duurzaamheid spreken, Cora-Yfke over duurzaamheid met betrekking tot afvalstromen en 
zonnepanelen en Stijn over de ontwikkeling van zonne-energie in het Ramplaankwartier.  

In het kader van deze themabespreking zijn Olaf Wijker, docent aan het Mendelcollege en mevrouw 
Hulschenbos, bestuurslid Kennemer IJsbaan, aanwezig.  

De gemeente Haarlem is vertegenwoordigd door gebiedsverbinder Haarlem-Noord Menno Evers en raadslid 
GroenLinks Ziggy Klazes. 
 

Het eerste gedeelte van de vergadering bestaat uit het huishoudelijk deel.  

Aan het woord komen: penningmeester Ronny Visser, Manuela van der Heide, Ton Pols en Hans Pos. 

Penningmeester Ronny Visser richt haar pijlen vooral op de toekomst en in dit kader kan zij de bewoners 
meedelen dat de wijkraad het komend jaar wat meer te besteden heeft en wellicht dat dit kan leiden tot een iets 
dikkere wijkkrant. 
 

De controle door de kascommissie, bestaande uit Petra Blesgraaf en Jaap van Deursen, heeft in januari 
plaatsgevonden. 
 

Jaap leest de verklaring voor en vraagt de vergadering om de penningmeester van de wijkraad te dechargeren 
voor het gevoerde beleid. De aanwezige bewoners gaan akkoord.  

De kascommissie 2015 zal bestaan uit Jaap van Deursen en mevrouw van der Kroef. 

Wijkraadslid Manuela van der Heide is samen met Monica, Marlies en Annetje verantwoordelijk voor de 
feestjes op de Krim. De feestjes zijn mogelijk door bijdragen van de wijkraad, de gemeente en giften van de 
bewoners. 
 

Gezien de bezuinigingen wordt het steeds moeilijker om op de gemeente een beroep te doen. Sinds het 
afgelopen jaar wordt door de gemeente een tegenprestatie gevraagd.  

Voor het midzomerfeest heeft de feestcommissie met hulp van enkele andere bewoners het tunneltje naar 
Bloemendaal schoongemaakt en voor het kerstfeest is samen met de kinderen uit de wijk zwerfafval verzameld. 
Dit was een leuke actie die aardig wat zwerfvuil opleverde. 
 

Het afgelopen jaar is er 21 juni een BBQ georganiseerd met een mooie opkomst, evenals op het kerstfeest van 
14 december.  



De feestcommissie heeft veel positieve reacties van de bewoners gekregen, maar ook tips. Manuela vraagt om 
hier vooral mee door te gaan en de commissie te steunen en mee te doen aan de gezelligheid. 
 

Over het zomerfeest in juni dit jaar wordt nu al uitvoerig nagedacht. Waarschijnlijk wordt het weer een BBQ 
en in december zal er opnieuw een kerstfeest georganiseerd worden. Suggesties en extra hulp zijn van harte 
welkom. 

Ton Pols heeft samen met Ronny Visser namens de wijkraad contact met de gemeente over wijkzaken die door 
de wijkraad of door de gemeente zijn aangekaart. Ondanks dat de meeste onderwerpen al in het afgelopen jaar 
in de nieuwsbrieven zijn gepubliceerd en daarom als bekend moeten worden beschouwd, geeft Ton toch een 
samenvatting. 

Het parkeerbeleid tijdens de Haarlem Honkbal Week 2014 was een groot succes dankzij het 
parkeervergunningstelsel. Wat de wijkraad betreft kan dit over anderhalf jaar weer worden ingezet. De 
evaluatie met alle betrokken partijen zal binnen niet al te lange tijd plaatsvinden. De uitkomst hiervan zal te 
zijner tijd in een van de nieuwsbrieven worden vermeld. 

Stand van zaken van de vier panden. Hier is geen nieuws over. 

Schoonmaakactie Spaarnelanden. In het voorjaar 2014 heeft er in Haarlem een grote schoonmaakactie 
plaatsgevonden. Via een brief werden de bewoners van de Krim hiervan vooraf door Spaarnelanden op de 
hoogte gesteld, tevens met het verzoek op bepaalde data de auto tijdelijk aan de andere kant van de straat te 
parkeren. Deze actie is in onze wijk heel goed verlopen. De wijkraad heeft de gemeente gevraagd ook in 2015 
een dergelijke schoonmaakactie te laten plaatsvinden. De gemeente zal hierover met Spaarnelanden in overleg 
treden en uitzoeken of andere wijken ook zo positief gereageerd hebben. Mocht het zo zijn, dat ook dit jaar 
hetzelfde gaat gebeuren (daar lijkt het wel op), dan zullen de bewoners net als vorig jaar weer tijdig een brief in 
de bus krijgen wanneer dat zal zijn en wederom met het verzoek de auto op die bepaalde data aan de andere 
kant van de straat te parkeren. 
 

Straatverlichting. Een maand of zes geleden heeft de wijkraad de straatverlichting bij de gemeente aangekaart 
vanwege de bedenkelijk slechte staat van de armaturen en de verlichting. Er werd afgesproken dat er naar 
gekeken zou worden, maar voordat dit plaats zou vinden, bleek de hele wijk als een van de eerste wijken van 
Haarlem van LED lampen voorzien die qua verlichting op de toekomst gericht is. 

Het maaibeleid. Naar aanleiding van klachten van diverse wijkbewoners en eigen inzicht heeft de wijkraad met 
Spaarnelanden het maaibeleid besproken en zijn we met elkaar op bepaalde plekken gaan kijken. De wijkraad 
heeft tijdens deze schouw meer begrip gekregen voor de problemen die Spaarnelanden bij hun 
maaiwerkzaamheden ondervindt. De walkant aan de Lodewijk van Deijssellaan is zo zacht, dat de zware 
machines helaas diepe voren moeten trekken om te kunnen maaien. De wijkraad heeft wel gevraagd of zij zo 
voorzichtig mogelijk te werk willen gaan en beschadigingen aan bomen proberen te voorkomen. 

Rijklof van Goensplein. Op de vergadering in december 2014 heeft de wijkraad besloten om van het Rijklof 
van Goensplein een speerpunt te maken. Het plein is de laatste jaren erg achteruit gegaan en het moet 
gerestaureerd en verfraaid worden. Het is tijdens een gesprek met de gemeente onlangs aangekaart, maar de 
financiële middelen zijn te minimaal om het plein goed aan te pakken. Wel ontstond tijdens dit gesprek bij 
mensen van de gemeente de indruk, dat het Van Goensplein wel hoger op de prioriteitsladder moet komen. We 
gaan hier als wijkraad mee door en we zullen kijken wat we voor elkaar kunnen krijgen. Een verzoek aan 
bewoners die rondom het plein wonen: of ze actief willen participeren als er beweging in komt. 

Wijkraadslid Hans Pos gooit meteen maar de knuppel in het hoenderhok door te beginnen met de vraag wie 
van de aanwezigen wel eens de website bekijkt. De respons is minimaal. Hij zegt dat juist de website een 
uitstekend communicatiemiddel is, waarop alle nieuws uit de wijk gepubliceerd wordt. Op dit moment wordt de 



site door wijkbewoner Sander Kollerie in een nieuw jasje gestoken en de verwachting is dat deze over een paar 
weken in de lucht zal zijn. Het is zeker de moeite waard, als je daar de mogelijkheid toe hebt, om eens op de 
website www.dekrimhaarlem.nl te kijken, want daar staan alle nieuwsbrieven, notulen en foto’s van feesten 
op. Kortom heel veel nieuws over de wijk van zeker de afgelopen vijf jaar. 

Als ondersteuning van zijn uiteenzetting maakt Hans gebruik van een PowerPoint presentatie. Het eerste plaatje 
is een plattegrond van de wijk met alle sportfaciliteiten in het noorden en het zuiden. Vanaf vanavond zal er 
onderzocht worden hoe duurzame energie op wijkniveau in de toekomst mogelijk kan worden. 
 

Stuyvesantbrug over de Delft (archieffoto) 

Het Stuyvesanttunneltje is een heel belangrijk communicatiemedium tussen de wijk en de winkels en bus aan 
de andere kant van de Randweg. De conditie van de tunnel is slecht. Het is er meestal smerig, de verlichting 
werkt niet altijd optimaal en het is er vaak nat. Dit stuk infrastructuur verdient bepaald niet de schoonheidsprijs. 
De gemeente, de provincie en de wijkraad zijn met elkaar in gesprek gekomen en de bedoeling was dat de 
provincie in januari met een tekening zou komen waarop het nieuwe ontwerp te zien zou zijn. We hadden dit 
ontwerp vanavond graag willen laten zien, maar er is vertraging opgelopen. We hopen de bewoners in de 
Nieuwsbrief in maart alsnog te kunnen informeren hoe de renovatie er uit komt te zien. Het blijft een 
voetgangerstunnel, waarvan de wand zal worden verbeterd en van een antigraffiti laag zal worden voorzien, 
waarschijnlijk komen er spiegels, zodat gebruikers om de hoek kunnen kijken in het donkere gedeelte. Mogelijk 
worden er wat veranderingen in het trapstelsel aangebracht, zodat de tunnel wat toegankelijker wordt voor 
mensen met een rollator of andere hulpmiddelen. Het is de bedoeling dat alles er wat vriendelijker, wat opener 
uit komt te zien. De gemeente en de provincie hebben toegezegd dat de uitvoering ervan eind dit jaar of begin 
volgend jaar zal plaatsvinden. De wijkraad is blij dat de gemeente en de provincie constructief meedenken en 
dat voor deze renovatie geld beschikbaar is. 
Is deze aanblik in 2016 verleden tijd? 

Oorspronkelijk was de Kennemer IJsbaan niet overdekt, maar in 2006 heeft men na lang overleg uiteindelijk 
tot een ringoverkapping besloten. Nu zijn er plannen om de hele ijsbaan te overdekken. Vanuit het oogpunt van 
energiebesparing is dat reden genoeg om het dak dicht te maken. Er zijn ontwerpen gemaakt en op de tekening 
is dat goed te zien. Het dak zal ongeveer 14 meter hoog worden. 
 

Het ontwerp bestemmingsplan IJsbaangebied heeft de gemeente voor het indienen van een zienswijze ter 
inzage op haar website gezet. De wijkraad heeft daarop gereageerd.  

Waar wij ons zorgen over maken en meer duidelijkheid over willen is de vraag waar al het regenwater van het 
dak naartoe afgevoerd gaat worden. Daar moet door de gemeente goed over worden nagedacht. Het is de 
bedoeling om op het eigen terrein van de ijsbaan een sloot van vier meter breed te graven van de Delft naar de 
Spoorlijndijksloot. De wijkraad vraagt zich af of de capaciteit van die sloot groot genoeg is om al het water van 
het dak af te kunnen voeren en hoe het met de drainage gesteld is. Ook wil de wijkraad weten waar alle 
afgegraven grond naartoe gaat en of het mogelijk is om een gedeelte of al die grond op bepaalde plaatsen in de 
wijk te hergebruiken, bijvoorbeeld op het Rijklof van Goensplein. De deadline voor het indienen van 
zienswijzen was 6 maart en is inmiddels verstreken. De wijkraad verwacht hier dit jaar uitsluitsel over. 

Sloot van de Delft naar de Spoorlijndijksloot 
 

De kruising Orionbrug blijft een lastig punt. Sommige automobilisten op de Randweg vanuit Haarlem-Noord 
sorteren niet links voor als ze de Orionweg op willen, maar gaan eerst rechtsaf het eiland op, maken een lus en 
rijden dan rechtdoor alsnog de Orionweg op. Vooral voor fietsend verkeer richting het Zwarte Pad kan dit 
gevaarlijke situaties opleveren. De wijkraad zou graag een deskundige in de arm willen nemen, die eens en 
voor altijd afrekent met alles wat op het kruispunt maar onduidelijk is. Ook over wie er wel of geen voorrang 



heeft. Er hebben zich al kleine ongelukjes voorgedaan en het kruispunt heeft dan ook de aandacht van de 
wijkraad. 
 

Orionbrug met rechts de Randweg 
 

Vooruitlopend op de prachtige plannen van De Ramplaan waar Stijn Ruiter over gaat vertellen, stelt Hans dat in 
de wijk veel platte daken zijn. Het dak van het Mendelcollege, van de Provincie Noord-Hollandhal, van de 
IJsbaan en die van het Kennemer Sportcenter. Al die gebruikers denken allemaal na over het concept duurzame 
energie. Het is fijn dat Olaf Wijker hier namens het Mendelcollege is en mevrouw Hulschebos namens het 
bestuur van de IJsbaan. Bewoners van deze wijk willen wel met dit concept doorgaan. Mogelijk is in deze wijk 
zonne-energie een optie. Alleen al het dak van de provinciehal is 1200 vierkant meter. We zullen vanavond veel 
over het thema duurzaamheid te horen krijgen van de wethouder Cora-Yfke en van Stijn Ruiter. 
 

Dak Provincie Noord-Holland Hal 

 


