
WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 

NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Oktober 2021 

JAARVERGADERING DE KRIM  

 
Een van de ontwikkelopties voor het ‘IJsbaanlaan’-gebied uit de PowerPointpresentatie van de wijkraad 

Eindelijk was het zover. Na 18 maanden kon er weer een jaarvergadering van wijkraad de Krim plaatsvinden. 
Omdat het in een horecagelegenheid werd gehouden, moest er gecheckt worden op QR-codes. Dat verliep voor 
de aanwezigen soepel, maar was reden geweest voor wethouder Rog om een e-mail te sturen die in strijd was 
met het vigerende beleid van de gemeente Haarlem, waar hij zelf bestuurder is. Een week later moest hij zich 
verantwoorden in de gemeenteraad. Ondanks forse kritiek, ook van de coalitiepartners, overleefde hij een motie 
van wantrouwen. Hij zal de resterende vijf maanden onze wethouder Haarlem-Noord blijven. 

De vergadering verliep geolied. Het nieuwe Huishoudelijk Reglement, dat uitgebreid was gedeeld, werd 
besproken en vastgesteld. In definitieve vorm is het nu beschikbaar op onze website. 

Tijdens de vergadering gaf de voorzitter aan zich voor de komende gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar te 
stellen als (schaduw-)raadslid van een politieke partij. Mocht hij gekozen worden, dan mag hij geen zitting meer 
nemen in de wijkraad. De komende vier maanden zal duidelijk worden welke partijen meedoen en welke partijen 
kansrijk zijn om voldoende zetels te bemachtigen om een nieuwe coalitie te vormen. Dat zal voor vier jaar een 
college van B&W opleveren en de stad meenemen in de vele uitdagingen die spelen. 

Het is nu dan ook aan de wijkbewoners om kandidaten naar voren te schuiven voor een nieuw bestuur en 
verdere leden en werkgroepen van een wijkraad de Krim 2022-2026.  

Voor Oud en Nieuw zullen we nog een uitgebreide nieuwsbrief ronddelen met daarin ook de details over het 
Winterfeest dat waarschijnlijk op 9 januari 2022 kan plaatsvinden op het Rijklof van Goensplein. 

Dan zal vooral ook worden ingegaan op de rol die een wijkraad kan spelen en hoe de wijkraad, maar ook het 
WBO in Haarlem-Noord, worden betrokken bij planvorming, mobiliteit, woningbouw, leefbaarheid en veiligheid. 

Na corona hangt ons vast een volgende uitdaging boven het hoofd. Laat u horen middels een wijkraad!      

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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Jaarvergadering wijkraad de Krim 
compleet met QR-codecheck in de 
Provincie Noord-Hollandhal 
Ondanks het feit dat we een QR-codecheck 
moesten uitvoeren bij de aanwezigen kwamen 
toch enkele tientallen wijkbewoners opdagen. 

Er viel na achttien maanden veel te bespreken. 
De volledige PowerPointpresentatie, inclusief de 
stellingen, is te zien op de website. 

 
De teleurstellende gang naar de Raad van State. 

De vorige nieuwsbrief vroeg om commentaar op 
het voorlopig nieuwe Huishoudelijk Reglement 
van de Wijkraad. Op basis van het commentaar 
werd de tekst aangescherpt en vastgesteld door 
de jaarvergadering. Hij is raadpleegbaar op de 
website en opgestuurd naar B&W voor akkoord. 

Alhoewel onvoorziene raadsontwikkelingen 
enkele raadslieden verhinderden aanwezig te 
zijn bij de haast traditie geworden forumdiscussie 
werd er gedebatteerd over enkele heikele 
punten, onder andere het spoortunneltje. 

 
Aandachtig volgden aanwezigen het forumdebat. 

De afwezigheid van wethouder Rog werd 
gecompenseerd door de aanwezigheid van onze 
nieuwe gebiedsverbinder Rizgar Parlak. Hij 
verontschuldigde de wethouder, legde zijn rol uit 
en bood zijn hulp aan als de wijk daarom vraagt. 

Op het losse vel dat in de nieuwsbrief zit, staan 
de voorlopige notulen van de jaarvergadering. 
Die zullen worden vastgesteld in april 2022 als 
de volgende jaarvergadering zal plaatsvinden, 
met een aftredend en een aantredend bestuur.     

Veiligheid in de Wijk en overweging 
cameratoezicht 
Enkele weken geleden hoorden we een 
helikopter boven de wijk. Miscommunicatie 
tussen politie uit Haarlem en Bloemendaal gaf de 
verdachten de gelegenheid over het spoor bij 
station Bloemendaal te vluchten. 

De wijkraad stelt voor om cameratoezicht te 
plaatsen zodat de toegang tot het spoortunneltje 
permanent in de gaten wordt gehouden. Wat ons 
betreft een afweging tussen privacy en veiligheid. 

Stuyvesanttunneltje-Saga 

De laatste toezegging van de Provincie Noord-
Holland houdt in dat er voor de winter (net als 
afgelopen jaar) een (tijdelijke) oplossing voor de 
waterlekkage zal worden geleverd. De wijkraad 
blijft met regelmaat in contact met zowel de 
aannemer als de provincie en hoopt in het 
Kerstnummer eindelijk dit boek te kunnen sluiten. 

Geen voortgang Planontwikkeling 
HLC-turnhal op de Pim Mulierlaan 

In de vorige nieuwsbrief bespraken we de 
parkeerbalans zoals HLC die door Goudappel 
Coffeng heeft laten opstellen. Werkgroep 
Herinrichting Pim Mulierlaan heeft het document 
uitvoerig bestudeerd. We moeten nu wachten op 
het indienen van een omgeving-
vergunningsaanvraag door HLC bij de gemeente 
voordat de gemeente zelf inhoudelijk 
commentaar op de parkeerbalans zal geven.  

Het was de bedoeling van HLC om het volgend 
gedetailleerde ontwerp nu te hebben gedeeld 
met de stakeholders. Door vertragingen is het 
maar de vraag of het HLC lukt voor de Kerst de 
vergunning aan te vragen. Goedkeuring door 
deze gemeenteraad wordt niet meer verwacht. 

Nieuwe Wijkraad Gevraagd 
De huidige wijkraad begon als een interim team, 
maar is na zes 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. 

Stuur uw voorstel naar de wijkraad. Mocht er de 
luxe positie ontstaan dat er meerdere 
aanmeldingen zijn om een bestuur te vormen, 
dan organiseren we een verkiezing. Maak uw 
voorlopig voorstel kenbaar voor de Kerst, zodat 
het wordt gedeeld in de komende nieuwsbrief.  
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AED in de Buurt 
Mocht zich een hartstilstand voordoen in de wijk 
en u zoekt een AED, dan zijn er minimaal twee. 
Bij Total Fit aan de Cornelis van der Lijnlaan en 
sinds kort ook bij de ingang van The Umpire, de 
woontoren aan de Pim Mulierlaan. Bel altijd 112. 

Doorfietsroute LvD-laan en 
Herinrichting Pim Mulierlaan 
In vorige nieuwsbrieven berichtten we over het 
ontbrekende puzzelstukje van het provinciale 
snelfietsroutenetwerk. De gemeente heeft een 
subsidie van het rijk gekregen van 285.000 euro 
voor de ontbrekende schakel bij de Lodewijk van 
Deijssellaan. Verkennende gesprekken hebben 
plaatsgevonden. Een startnotitie zou geschreven 
worden en voorgelegd aan de commissie 
Beheer. Pas na vaststelling door de 
gemeenteraad volgt dan het participatietraject.  

 
Alternatieve doorfietsroute direct naast de Randweg  

De Fietsersbond komt met een alternatief dat 
onrealistisch, duur en gevaarlijk is; in de berm 
van de Randweg met 2 bruggen over de Delft. 

De wijkraad heeft gevraagd om een gesprek met 
de wethouder om te verzoeken het gehele idee 
te ontkoppelen van een regionale snelfietsroute.  

Wijkradenconferentie 
Terwijl we deze editie maken, bereiden we ons 
voor op de wijkradenconferentie van 29 oktober. 
Rob is namens onze wijkraad betrokken bij de 
organisatie daarvan. De uitkomst zal leiden tot 
een manifest dat aan de gemeente en de 
politieke partijen zal worden aangeboden. 
Het Actieprogramma ‘Nieuwe Democratie’ zal 
worden behandeld. Wat heeft het opgeleverd, 
wat ging er mis en wat moet er beter? 
Er wordt veel gesproken over inspraak en 
participatie. Hoe anders is de werkelijkheid? 
In Groningen heeft men (mislukte) ervaringen 
opgedaan met een gelote wijkraad. In Rotterdam 
start men met verkiezingen van wijkraden gelijk 
met de gemeenteraadsverkiezingen van maart. 
Wijkraadsleden worden dan ook ingezworen en 
de wijkraad krijgt een serieus budget te beheren. 
In de marge van de conferentie zal er worden 
gesproken over het WBO (Wijkraden en 
Belangenvertegenwoordigers Overleg) dat wel 
bestaat maar geen officiële status heeft. Kan de 
link tussen WBO – stadsdeel Haarlem-Noord en 
de gemeente Haarlem versterkt worden? 
Gezien de ervaringen met de Orionzone 
Ontwikkelvisie en de uitwerking daarvan zijn er 
veel aangrijpingspunten met kansen voor de 
burgers om middels politiek, WBO en wijkraden 
op belangrijke beslismomenten invloed te 
hebben op keuzes voor een duurzame 
leefbaarheid. In de volgende nieuwsbrief verslag. 
 
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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