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Wijkraadvergadering op zaterdag 20 november 2021 

Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz, secr, waarn. penn.m), Edwin Funck (lid)  

 

Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 15.00 uur de vergadering. 

 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda (allen) 

De notulen van 25 september 2021 en de agenda worden vastgesteld.  

 

3. Financiën  

Het kasboek is op orde gebracht. Vanwege de maatregelen van de overheid zijn minder 

activiteiten uitgevoerd en derhalve minder kosten gemaakt. Hetgeen van de gemeentelijke subsidie 

over blijft zal verrekend worden met de subsidie van het volgende jaar. 3 adverteerders moeten 

hun financiële bijdrage nog storten. Herinnering wordt gestuurd. 

 

4. Aanmeldingen nieuwe bestuursleden  

Tot op heden zijn er geen aanmeldingen geweest van wijkbewoners die interesse hebben in het 

wijkraadswerk. In de nieuwsbrief van december zal worden aangekondigd dat de 

wijkraadverkiezing volgend jaar na de gemeenteraadsverkiezingen zal worden uitgeschreven als 

zich geen kandidaten hebben gemeld. Wijkbewoners kunnen zich dan op de kandidatenlijst laten 

plaatsen. Dit wordt nader uitgewerkt in de nieuwsbrief van maart 2022, ruim voor de 

jaarvergadering die staat gepland voor april 2022. Aktie Hans. 

 

5. Wijkradenconferentie van 29 oktober 2021 

De gemeente Haarlem heeft in de Sociëteit op Zijlweg 1, de wijkradenconferentie georganiseerd. 

Rob heeft meegewerkt aan de voorbereiding van het programma. De conferentie was zowel door 

wijkraden als gemeente zeer goed bezocht. Het voorprogramma liep uit waardoor de werksessies 

sterk ingekort moesten worden. Bij ‘durf je uit te spreken’ konden plannetjes naar voren worden 

gebracht. Rob heeft daar het opstellen van een “wijkraden manifest Haarlem’ voorgesteld om 

een verbetering van het participatieproces te bewerkstelligen. Er was veel steun voor dit idee en 5 

andere wijkraden willen meewerken aan het opstellen van het manifest. Een voorbespreking heeft 

inmiddels plaats gevonden en de subsidieaanvraag bij de gemeente voor de professionele 

ondersteuning door Stadsgesprekken is al voor bereid. Door Stadsgesprekken is al een plan van 

aanpak gemaakt. Deze actie kan als een mooi succes worden beschouwd. Deze moet uiteindelijk 

leiden tot het aanbieden van een ‘stad breed gedragen manifest’ aan het stadsbestuur met daarbij 

de uitnodiging om daarover verder in gesprek te komen. Aktie Rob. 

 

6. Startnotitie doorfietsroute 

Op 9 november 2021 heeft B&W de startnotitie voor de doorfietsroute over de Lodewijk van 

Deyssellaan vastgesteld zonder een vooraankondiging naar de wijkraad. De herkomst van de 

memo ‘schakel in Velsen’ is onduidelijk. Mogelijk weet Hilde Prins hier meer van. Aktie Hans. 

Hans heeft al eerder een onderhoud met wethouder Berkhout aangevraagd (overname van taak van 

vertrokken wethouder Rog). Hans heeft nu een brief aan wethouder Berkhout voorbereid om 

alsnog over dit voornemen overleg te voeren. Aktie Hans.  

De gemeenteraad zal worden gevraagd om deze startnotitie te agenderen. Aktie Hans.   



Wijkraad de Krim 
 

Notulen Wijkraadvergadering 20211120  2 

Hans heeft contact met de Provincie, omdat zij initiator zijn van de doorfietsroute. Aktie Hans.   

 

7. Bijeenkomst SportSupport / PM Sportpark / turnhal 

Er is een bijeenkomst van SportSupport geweest en de volgende is in januari gepland. We zullen 

daarbij aanschuiven. De heer van Hoekelen (Gemeentecontracten voor Centrum en Noord) is 

voornemens om Mobycon de opdracht te geven voor het verkeer en parkeeronderzoek van zowel 

het IJsbaanlaangebied als het Pim Mulier Sportpark. Laatste info van vandaag: de gemeente gaat 

het parkeren langs de Jaap Edenlaan thv de tennis en padelvereniging aanpakken. Wederom is de 

wijkraad niet op de hoogte gebracht, terwijl de vraag van ons afkwam. Aktie Hans. 

 

8. WOB-verzoek luchtfoto’s bestemmingsplan 

Een WOB-verzoek is voorbereid om luchtfoto’s en bijbehorende communicatie op te vragen die 

zouden zijn gebruikt voor de actualisering van het bestemmingsplan Overdelft. Aktie Hans. 

 

9. Winterfeest op Rijklof van Goensplein 

Aan de meisjes van de Krim (Anneke, Barbara, Olga) zal aangeboden worden om op het voorblad 

van de komende nieuwsbrief hun mededeling op te nemen. Aktie Rob.  

De wijkraad wil de volgende ideeën opperen, t.w. een muzikaal optreden (kosten te dragen door de 

wijkraad) en ‘Le Petit Apéro’ te vragen met hun wijnbar. Actie Rob en Hans. 

 

10. Koffiecirkel 

Greetje, Hanneke en Annette hebben met Rob gesproken over de herstart van de Koffiecirkel. Zij 

mogen in de kantine van de Kennemersporthal 1x per maand met de Koffiecirkel bij elkaar 

komen. Ze hoeven alleen voor de koffie te betalen. Voor de vraag over de kosten heeft Rob 3 

mogelijkheden aangereikt en voor de overdacht van het deelnemers bestand zal een afspraak 

worden gemaakt. In de nieuwsbrief zal hier melding van worden gemaakt. Aktie Rob. 

 

11. Nieuwsbrief 

Uitbrengen van de nieuwsbrief gepland tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. Aktie Hans, Rob. 

 

12. Rondvraag 

a. In een brief aan de wijkraad wordt gevraagd naar de mogelijkheid tot het plaatsen van een 

speeltoestel op het Rijklof van Goensplein. De door de bewoner aangewezen locatie op het 

middenveld is al eerder als een niet favoriete plek beoordeeld. In de plannen van 

Spaarnelanden is al een ‘upgrade’ voorzien van het huidige speeltuintje. De trampoline 

staat nog steeds op het parkeerveld.   

Nieuwe voorzieningen zullen in een bredere context moeten worden beoordeeld en 

neveneffecten moeten ook worden afgewogen. Spaarnelanden heeft daar veel ervaring 

mee. Een antwoord zal worden gestuurd. Aktie Hans.  

b. Het diner met de wijkraad wordt gepland voor woensdag 8 december. 

c. Edwin meldt dat niet voldaan wordt aan art. 10 van het HHR.  

Dit wordt bekeken. Aktie Hans en Rob. 

 

13. Sluiting.  

De vergadering wordt om 16.55 gesloten. 


