
Jaarvergadering 
Wijkraad de Krim

woensdag 06 oktober 2021
PNH-hal, 19.30 – 22.00



Agenda
1. Opening, welkom en vaststelling van de agenda.
2. Voorstellen bestuur, kandidaatstelling en akkoord.
3. Notulen jaarvergadering 2020.
4. Financiën, decharge door de kascommissie.
5. Vaststelling voorlopig Huishoudelijk Reglement.
6. Bestemmingsplan Overdelft en de Raad van State.
7. Planning Turnhal en de Parkeerbalans.
8. Herinrichting Pim Mulierlaan en Doorfietsroute.
9. IJsbaanlaan herontwikkeling en vervolg.
10. Plannen fiets/voetgangerstunneltje Station Bloemendaal.
11. Stuyvesanttunnellekkagefeuilleton
12. Koffiecirkel en andere initiatieven.
13. Zomer- en winterfeest 2021.
14. Nieuwsbrief en website.
15. Rondvraag.
16. Politiek Forum.
17. Sluiting.
18. Informele Borrel.



Wijkraadteam 2021-2022



Bestuur Wijkraad de Krim
Bestuur:
• Hans Pos, (interim) voorzitter
• Rob van Looveren, vice-voorzitter, (interim secretaris)
• Vacant, secretaris
• Vacant, penningmeester
• Edwin Funck, lid, e-mail- en websitebeheerder

Kandidaatstelling

• Voorgesteld Vertrek Bestuur bij jaarvergadering 2022
• Nieuw Bestuur en wijkraadversterking nodig per april 2022



Organisatie & werkzaamheden Wijkraad
Wijkraad bestaat uit min. 3 personen: 
• wijkbewoners
• dagelijks bestuur (vz, secr, penn.m.)

Taken dagelijks bestuur:
• Jaarvergadering 
• Wijkraadvergaderingen
• Bestuursvergaderingen
• Beheren subsidiegelden gemeente
• Communicatie met de bewoners (o.a. flyers, de 

nieuwsbrief, website)
• Communicatie met de gemeente
• Overleg met gebiedsverbinder
• Overleg met fracties gemeenteraad
• Overleg met Wijkraden Haarlem-Noord (WBO)
• Inspreken bij commissie vergadering gemeente
• Participatie in bijeenkomsten van de gemeente

Ondersteuning van bewoners werkgroepen
• WG IJsbaanlaan
• KBG IJsbaanlaan
• WG Pim Mulierlaan
• KBG Orionzone
• WG Bison Bowling
• WG Wijkfeesten
Ondersteuning van deskundigen
• Voorbereiding van participatie en zienswijzen
• Analyse van gemeentelijke documenten
• Onderzoek naar o.a. impact op de leefomgeving van 

wijk de Krim

Werkwijze
• Werkgroepen brengen verslag uit aan de Wijkraad
• Deskundigen adviseren het dagelijks bestuur



3. Notulen Jaarvergadering 2020

• Geplaatst in de nieuwsbrief Voorjaar van 2020
• Vaststelling



4. Financieel verslag 2020
Toelichting kosten WR

Belangrijkste uitgave voor 
communicatie
• Wijkkrant € 2.148
Bestuurlijke uitgaven naar 
hoogte van de kosten
• Werkgroepen 
• Deskundigen
• Dagelijks bestuur
• Administratie

Toelichting WR
Subsidie gem. Hlm € 3.600 
Advertenties           € 800
Totaal in                   € 4.400
Totaal uit                 € 4.398,75
Verschil                    € 1,25

Toelichting Stichting
Stichting Donatie € 860
Stichting RvS € 708
Toename EV          € 152



Verslag van de kascommissie over 2020

• Leden kascommissie Clary Bosma en Jaap van Deursen 



5. Vaststelling voorlopig Huishoudelijk 
Reglement

• Voorlopig reglement gepresenteerd in Nieuwsbrief
• Reacties ontvangen en verwerkt
• Ter vaststelling geamendeerd reglement op website
• Vaststelling 

Orionweg / Planetenlaan - Ontwikkelzone



6. Bestemmingplan Overdelft en de Raad van State

- Top 10 bezwaren ingediend in Zienswijze
- 9 punten overgenomen, maar veel onterecht weggewuifd
- Gang naar Raad van State gewezen vervolgroute
- Uitspraak teleurstellend; Ongegrond verklaard
- Reden 1: We zijn geen Ombudsman
- Reden 2: We hebben geen redenen te twijfelen aan punten die de 

gemeente voorlegt
- Veiligheidspunt (Brief Brandweer): ‘advies brandweer gaat over 

controle en uitvoering en heeft geen invloed op bestemmingsplan’. 



7. Planning Turnhal en de Parkeerbalans

- Gemeenteraad gaat akkoord met financiering van de HLC turnhal
- HLC heeft Parkeerbalans laten opstellen in voorbereiding op haar aanvraag 

voor een omgevingsvergunning
- Volgende HLC-stap is uitnodiging van de stakeholder werkgroep herinrichting 

Pim Mulierlaan voor ontwerptekening en aanvraag omgevingsvergunning
- Werkgroep heeft Commentaar op Parkeerbalans gepresenteerd
- Gemeente levert pas commentaar op de parkeerbalans als die officieel 

onderdeel is van de omgevingvergunningsaanvraag
- Technische Haalbaarheid HLC turnhal niet aangetoond
- Integrale aanpak binnen Sportpark Pim Mulier ontbreekt helaas
- Kans klein dat gemeenteraad voor maart 2022 een aanvraag behandeld



Vastgestelde situatieschetsen HLC Turnhal



8. Herinrichting Pim Mulierlaan en Doorfietsroute

- Werkgroep gevormd met ALLE belangrijke stakeholders
- 1ste bijeenkomst in December 2019
- Gemeente heeft 1 procesmanager benoemd voor beide projecten
- Opdrachtbrief van september 2019 aangepast
- Witteveen&Bos ondersteunt procesmanager
- Pim Mulierlaan/Jaap Edenlaan ‘fietsstraat’??
- Nieuw dek op Orionbrug wegens lekkage
- Link met Ongelijkvloerse oversteek Randweg en mogelijke bushalte
- November Startnotitiebespreking in commissie
- Na vaststelling door gemeenteraad ‘participatie’ middels ‘informatie’



Doorfietsrouteideeën zoals gepresenteerd door de fietsbond. 



9. IJsbaanlaan herontwikkeling en Vervolg

• Urbanext aan het werk met werkgroep onder leiding van Peter Heida
• Commentaar op resultaat en gesprekken met raadsfracties
• Inspraak door werkgroep en wijkraad/klankbordgroep
• Wethouder opgeroepen opnieuw te beginnen
• Gemeente vraagt Mobycon verkeers- en parkeerstudie uit te voeren
• Scope uitbreiding vanwege andere projecten in de wijk (herinrichting 

Pim Mulierlaan/doorfietssroute/….
• Resultaat te verwachten ruim na de gemeenteraadsverkiezingen



Ideeën uit de studie van Urbanext en van de wijkraad



10. Fietsers/Voetgangerstunneltje Station
• Gevaarlijk: 2 dodelijke ongelukken

• Geen SOR 2040 fietstunnel

• Bloemendaal/Prorail voorstander

• Provinciale subsidiepot financiert 70% van de 
investering

• Gemeente Haarlem inactief



11. Stuyvesanttunnellekkagefeuilleton
1. 2 jaar lekkage (1 m3/dag!!)
2. Provinciale tunnel
3. Na noodkreet oplossing november 2020
4. Volgende dag lekkage als voorheen
5. Klacht bij provincie en aannemer
6. Verwijten over en weer
7. Provinciale teamleider geeft aan geen 

kennis van zaken te hebben
8. Wijkraad turft zeven deelnemers in 

rapportage, maar de foto is NIET van het 
lek en schets situatie uit 2015!!

9. Aannemer geeft toe foutieve rapportage 
te hebben gestuurd, maar verder goed te 
hebben gehandeld

10. Aannemer wenst nieuwe opdracht
11. Provincie moet dat financieren
12. Provincie zegt toe voor de winter een 

‘tijdelijke’ oplossing voor te staan
13. ‘Men’ zoekt naar bouwtekeningen
14. Definitieve oplossing in 2022….



12. Koffiecirkel en andere Initiatieven

- Koffiecirkel
- Uitje voor Oudere Bewoners
- Wandelgroepje



13. Zomer- en Winterfeest 2021

• Zomerfeest heeft vanwege corona geen doorgang gevonden
• Winterfeest staat op het netvlies, maar…..



14. Nieuwsbrief en Website

• 4 Nieuwsbrieven en enkele 
ingelaste nieuwsbrieven.

• Extra kopij wenselijk en op te 
sturen naar wijkraad de Krim

• Adverteerders trouw en 
tevreden

• Oplage van 500 naar 550

• Website in ontwikkeling
• Extra kennis en kunde wordt 

altijd gewaardeerd
• Speciale aandacht voor info over 

de verschillende 
ontwikkelinitiatieven in de wijk



15. Rondvraag



16. Politiek Forum

• TROTS Haarlem
• Onafhankelijke Partij Haarlem
• Hart voor Haarlem
• PVDA Haarlem



Stelling 1 Spoortunneltje Bloemendaal

Haarlem, Bloemendaal en 
Prorail moeten een provinciale 
subsidie aanvragen om de 
tunnelverbinding bij Station 
Bloemendaal te verbeteren.



Stelling 2 Behandeling Integraal Projectvoorstel Wijkraad

Kundige, ervaren wijkbewoners 
mogen projectideeën inbrengen 
bij de commissie Ontwikkeling, 
ondersteund door ambtenaren



Stelling 3 Initiële Participatie

De gemeente Haarlem betrekt 
stakeholders pas na het 
vaststellen van een Startnotitie. 
Die procedure moet worden 
omgedraaid: eerst participatie 
alvorens een startnotitie te 
presenteren 



17. Sluiting

• Na sluiting informele borrel


