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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Zomer 2021 

DE KRIM OMARMT DE ZOMER  

 
 

Uitbundige natuur in nog ongemaaide omstandigheden. Wijk de Krim in volle bloei. 

De versoepelingen begonnen mondjesmaat. Mondkapjes mochten af, maar het hoefde niet. Afstand houden 
bleef de regel. Dat klonk zo bemoedigend afgelopen maand, maar nu in juli stijgen de besmettingen weer de pan 
uit en is Nederland code dieprood geworden. 

Het Mendelcollege was zo verstandig de aangepaste lesroosters te blijven volgen tot aan de zomervakantie. De 
corona-teststraat blijft operationeel en goed zichtbaar zodat we beseffen dat het virus na de zomer weer toe zal 
slaan als we in buitenlanden of op evenementen met veel deelnemers toch weer een besmetting oplopen. 

Ja, de meeste volwassenen uit de buurt zijn, als ze daarmee instemden, volledig gevaccineerd. Anderen 
wachten nog op de tweede prik. Na de zomer zullen waarschijnlijk ook middelbare scholieren worden 
aangemoedigd zich te laten vaccineren. In enkele landen gebeurt dat al. En met succes. 

We mogen en zullen op vakantie. Neem het ervan, ook als het nog een zomer in eigen land wordt of genietend 
van de mooie natuur die onze wijk rijk is. We hopen dat de toegepaste maaischema’s, samen met ons gedrag, 
zullen zorgen voor balans in ons lokale ecosysteem, cruciaal voor een leefbare woonomgeving. 

In september verwachten we de uitgestelde jaarvergadering te mogen beleggen. Met zoals u verder zult lezen 
een scala aan ontwikkelingen die een effect zullen hebben op de wijk. Geef nu vast uw mening over het 
huishoudelijk reglement van de wijkraad dat we dan ter goedkeuring zullen voorleggen. 

Hopelijk zien we elkaar aan het einde van de zomer bij het zomerfeest op het Rijklof van Goensplein. 

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



WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

Gezelligheid op het Rijklof van 
Goensplein 
Le Petit Apéro van ondernemers Rene en Lara 
kregen van de gemeente toestemming om 
hapjes en drankjes te serveren op het enige plein 
dat de wijk rijk is. Een groot succes.  

 
Jong en Oud vermaakt zich onder het genot van een versnapering. 

Vele wijkbewoners genoten van de tijdelijke 
opstelling. Het zou mooi zijn als dit initiatief 
onderdeel kan worden van het zomer- en/of 
winterfeest op het plein. Het zou mooi zijn als na 
de vakantie een wijkfeest kan worden gevierd.  

Foto archief 
In onze prachtige wijk wonen mensen die nog 
herinnering hebben aan de wijk van voor de 
Tweede Wereldoorlog. We hebben in eerdere 
nieuwsbrieven oude foto’s gedeeld en op de 
website staat een videootje van de Lodewijk van 
Deijssellaan van meer dan 50 jaar geleden. 

We wijzen u op de stichting Oorlogshistorie 
Bloemendaal. Voorzitter Robert woont in de wijk 
(www.1940-1945.bloemendaal.nl) en laat mooie 
foto’s zien uit die periode. 

 
Station Bloemendaal in 1944 met in de linker achtergrond huizen 
aan de van Riebeecklaan. De Lodewijk van Deijssellaan 162 en de 
Willem van Outhoornlaan 1 zijn ook herkenbaar. Geheel links een 
huis op de Speelmanlaan.  

Wethouder Rog bezoekt tunneltje 

Eind augustus zal wethouder Rog, samen met 
andere vertegenwoordigers, een bezoek brengen 
aan het tunneltje onder het spoor bij station 
Bloemendaal. Naar aanleiding van de 
vastgestelde Orionzone Ontwikkelvisie, de te 
vervangen waterpomp en de staat van de tunnel 
zal een verkenning worden gedaan om tot een 
veiliger tunnel en stations-toegang te komen. 

Een mogelijk voorstel kan gezamenlijk door 
Bloemendaal, Haarlem en Prorail bij de Provincie 
Noord-Holland aangeboden worden. Die heeft 
subsidies voor fietsinfrastructuurprojecten. 

Lek Stuyvesant tunneltje 

We melden al geruime tijd dat de provincie de 
lekkage bij het Stuyvesanttunneltje zou 
verhelpen. Ondanks allerlei pogingen is de 
voortgang nihil. De aannemer wacht op een 
provinciale goedkeuring voordat hij een volgende 
stap zet in het oplossen van het waterprobleem. 

Planontwikkeling HLC-turnhal past 
niet goed in Pim Mulierlaan 

HLC heeft een parkeerbalans op laten stellen die 
onderdeel moet gaan vormen van haar aanvraag 
voor een omgevingsvergunning bij de gemeente. 
De werkgroep herinrichting Pim Mulierlaan heeft 
de nodige vraagtekens gezet bij het document en 
die laten weten aan de procesmanager. 

 
Conflicterende en vastgestelde ontwikkelingen 

In september praten stakeholders weer samen. 

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. 
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U vindt op het ingelegde blad de door ons 
voorbereide en geactualiseerde versie. Stuur 
eventueel commentaar naar de website. 
Opmerkingen zullen worden bekeken en kunnen 
leiden tot een aangepast document dat we u op 
de jaarvergadering ter goedkeuring voorleggen. 

Vernieuwing Wijkraad 
De huidige wijkraad begon als een interim team, 
maar is na vijf jaar van plan haar positie op te 
geven bij de jaarvergadering van april 2022. De 
timing daarvoor is gekozen om het te laten 
samenvallen met de komst van een nieuwe 
coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen die in 
maart 2022 zullen plaatsvinden. 

Uitspraak Raad van State later 

Op 13 juli schoof de wijkraad aan bij de Raad 
van State. We bevestigden onze mening over het 
bestemmingsplan Overdelft dat de 
gemeenteraad afgelopen jaar vaststelde. 

(Snel/Door)fietsroute Lodewijk van 
Deijssellaan 
De gemeente stelde twee jaar geleden een 
procesmanager aan om de ‘missing link’ in de 
regionale snelfietsroute in te vullen. Hij kwam, 
zag en vertrok zonder enige actie. Zijn vervanger 
is aanspreekbaar en enthousiast en heeft 
permanente technische ondersteuning van het 
ingenieursbureau Witteveen&Bos. Er wordt 
gewerkt aan een startnotitie. De wijkraad heeft 
voorgesteld eerst een bijeenkomst met 
stakeholders te organiseren om aan de hand 
daarvan de startnotitie af te kunnen ronden en 
voorleggen aan commissie en gemeenteraad. 

Liefst zien we het project geïntegreerd met de 
Orionzone Ontwikkelvisie en een nieuwe 
inrichting van het verkeerscirculatieplan voor de 
wijk. Daaraan gekoppeld 30 km/uur op de niet 
doorgaande wegen (A.W.F. van Idenburglaan/van 
Riebeecklaan / Laurens Reaellaan blijven 50 km/uur). 

 
Voorlopige plannen voor het doorfietstraject 

Koffiecirkel post coronastijl 
Arian, Yvonne en Rob willen na de zomer een 
doorstart maken met de Koffiecirkel. Tot die tijd kunt u 
hen bereiken om in groepjes op gepaste afstand een 
gezellige bijeenkomst te kunnen organiseren.  
 

2021  
 

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 

 
(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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