
Voorlopige Notulen jaarvergadering wijkraad De Krim 6 oktober 2021 
 

Bij ontvangst van de aanwezigen is QR-codecontrole uitgeoefend conform de maatregelen voor horeca 
betreffende de coronapandemie. Aanwezig zijn een dertigtal bewoners van de wijk volgens de presentielijst, 
twee leden van gemeentelijke politieke partijen (PVDA, TROTS) en het bestuur en de leden van de wijkraad: 

 Hans Pos, voorzitter 
 Rob van Looveren, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester 
 Edwin Funck, websitebeheerder  

 
1. Opening en agenda 

Hans Pos opent om 19.45 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Wethouder Rog heeft zich afgemeld vanwege ziekte. 
Vanwege de maatregelen voor de pandemie vindt de jaarvergadering nu pas plaats in plaats van in het 
vroege voorjaar. De agenda wordt vastgesteld.  
 

2. Voorstellen bestuur, kandidaatstelling en akkoord 
Rizgar Parlak stelt zich voor als gebiedsverbinder voor Haarlem Noord (60.000 inwoners) en hij licht zijn 
taak toe. Hij ziet de Wijkraad de Krim sterk als belangenbehartiger voor ontwikkelingsinitiatieven. 
Bewoners kunnen bij hem terecht met vragen over leefbaarheid en veiligheid. Hans Pos licht de 
samenstelling van de wijkraad toe.  Volgend jaar bij de jaarvergadering zal hij terug treden als voorzitter 
mocht hij een (schaduw)raadszetel bemachtigen na de gemeenteraadsverkiezingen. Rob zal zijn taak ook 
neerleggen, omdat hij inmiddels voor de 2e keer zitting heeft in de wijkraad. De wens voor een nieuw 
bestuur sluit aan bij het nieuwe Huishoudelijk Reglement. 
Peter Heida geeft aan dat er actie moet worden ondernomen om nieuwe mensen te vinden voor de wijkraad. 
Het bestuur zal hierover berichten in de nieuwsbrief. Rizgar geeft aan dat hij wil helpen bij het zoeken naar 
mensen voor een nieuwe wijkraad als daar behoefte voor is.. 
De vergadering is akkoord dat de wijkraad haar werk voortzet. Er wordt voor de komende zes maanden niet 
gezocht naar een nieuwe (tijdelijke) penningmeester. 
 

3. Vaststelling notulen jaarvergadering 2020 
De notulen van de jaarvergadering 2020 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Financiën, decharge door kascommissie 
Op aanwijzen van de kascommissie is de administratie nu nogprofessioneler ingericht. De penningmeester 
ligt de jaarcijfers van 2020 toe. Deze bestaat uit de exploitatiecijfers voor de wijkraad en een balans waar de 
financiële positie van zowel de wijkraad (zonder eigen vermogen) en de stichting (met eigen vermogen) 
zichtbaar is gemaakt. De verklaring van de kascommissie (Clary Bosma en Jaap van Deursen) wordt 
voorgelezen. De wijkraad krijgt decharge van haar taak. Clary en Jaap worden bedankt voor hun inzet. De 
nieuwe kascommissie voor 2021 zal bestaan uit Clary Bosma en José Snoeks. 
 

5. Vaststelling Huishoudelijk Reglement 
De nieuwe Verordening op de Wijkraden geeft aan dat de functie van voorzitter en penningmeester niet mag 
worden gecombineerd, maar wel van secretaris en penningmeester. Verder heeft commentaar vanuit de 
wijk ertoe geleid om wat ouderwets taalgebruik aan te passen naar de huidige tijd. 
Het Huishoudelijk Reglement dateerde nog uit 1994 en wordt nu gewijzigd vastgesteld.  
 
Bestemmingsplan Overdelft en de Raad van State 
De Raad van State heeft het bezwaar ongegrond verklaard. Een belangrijke reden is dat zij niet twijfelt aan 
wat een gemeente zegt. Onze argumenten zijn derhalve niet serieus overwogen door de Raad van State. Met 
deze attitude van de RvS zijn hun uitspraken niet meer serieus te nemen. Op de wijkradenconferentie (29 
oktober) zal dit als discussiepunt worden ingebracht. De wijkraad bezint zich nog op vervolgacties, 
waaronder een WOB-verzoek. 
 

6. Planning Turnhal en parkeerbalans 
De gemeenteraad is inmiddels akkoord gegaan met een garantstelling voor de financiering (5 miljoen euro), 
dit zonder dat een haalbaarheidsstudie is uitgevoerd. Zodra de aanvraag voor de omgevingsvergunning 
wordt ingediend zullen alle stukken openbaar worden gemaakt. Dan kunnen daarop zienswijzen worden 
geformuleerd. Het Mendelcollege, Kinheim en de HHW zijn niet blij met het huidige plan. Zij zijn, net als de 
wijkraad, wel voorstander van extra sportvoorzieningen. Hans Pos licht de situatie nog verder toe.  
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7. Herinrichting Pim Mulierlaan en doorfietsroute 
Voor door/snelfietsroutes is in 2015/6 een Provinciaal plan opgesteld. Gemeentes zijn verzocht 
ontbrekende schakelste realiseren.  Al twee jaar is de gemeente bezig een startnotitie voor het tracé over de 
Lodewijk van Deijssellaan op te stellen. Stakeholders zijn nog niet betrokken. In de opdrachtbrief van de 
procesmanager is toegevoegd dat een herinrichting van de Pim Mulierlaan onderdeel moet worden van het 
doorfietsrouteplan. 

 
8. IJsbaanlaan herontwikkeling en vervolg 

Onderzoek van Urbanext heeft financiële onhaalbaarheid geduid voor sociale woningbouw. Kosten meer dan 
20 miljoen euro voor de belastingbetaler. De commissie ontwikkeling heeft de wethouder opgedragen eerst 
een breder verkeers- en parkeeronderzoek te laten uitvoeren. 
Momenteel is de gemeente zonder overleg met de wijkraad een gesprek begonnen met Mobycon. Rob van 
Looveren geeft aan dat in het verleden samen met Sinnevelt en Planetenwijk al is samengewerkt toen 
Mobycon onderzoek heeft gedaan voor de Orionzone. Het rapport van de werkgroep mobiliteit waar de 
wijkraada deel vanuit maakte, is als bijlage aan het van Mobycon-rapportis toegevoegd. 
 

9. Plannen fiets/voetgangerstunneltje Station Bloemendaal 
Met wethouder Rog, wethouder Wijkhuisen van Bloemendaal, iemand van Prorail en de Provincie Noord 
Holland is de situatie besproken. Prorail’s huidige plannen zijn de tunnelbuis in 2035 pas te vernieuwen. wil 
hier wel aandacht aan geven (huidige plannen voor 2035). 
Vanuit de vergadering komt het idee om spiegels en een camera (aspect privacy speelt daarbij) te plaatsen.  
Ton van Rijn (bewoner R. van Goensplein) vraagt hoe het zit met de ideeën die in het verleen zijn geopperd. 
Hans Pos antwoord dat deze door de gemeente Bloemendaal in het  verleden zijn geopperd. 
 

10. Stuyvesanttunnellekkagefeuilleton 
Na een door de wijkraad gevraagde reparatie bleek het nog steeds te lekken. Aannemer BAM werkt, maar te 
langzaam, aan een voorstel dat is ingediend bij de provincie. De wijkraad vindt dit onacceptabel. De 
provincie heeft nu beloofd voor de vorstperiode een  tijdelijke oplossing te verzorgen als een definitieve 
oplossing op zich laat wachten. 
 

11. Koffiecirkel en andere initiatieven 
Door de pandemie-maatregelen was de Koffiecirkel stil gelegd. Op 29 september is weer een koffiecirkel 
georganiseerd. Daar is besloten om de Koffiecirkel weer nieuw leven in te blazen.  
 

12. Zomer- en Winterfeest 2021 
In de zomer heeft ‘le Petit Apéro’ emkel keren op het Rijklof van Goensplein een zeer geslaagde en gezellige 
proeverij met hun wijnen georganiseerd. De feestcommissie (Anneke, Barbara, Olga) overwegen weer een 
winterfeest te organiseren. In de komende wijkkrant zal hier melding van gedaan worden. 
 

13. Rondvraag en sluiting 
Rob van Looveren meldt dat op 29 oktober 2021 de wijkradenconferentie wordt gehouden. Informatie zal 
naar Edwin Funck worden gestuurd voor publicatie op de website. 
De volgende punten komen in de rondvraag naar voren: 

a. De stoplichtenregeling voor het oversteken van de Randweg is niet erg fijn afgesteld voor 
voetgangers/fietsers. Wat kan daar aan verbeterd worden? 

b. De verkeersdrempel midden in de wijk op de van Riebeecklaan? 
c. De uitslag van de Raad van State zal op de website worden gepubliceerd. 
d. De situatie bij de Stuyvesantbrug is onduidelijk. Wat betekent dat voor de doorfietsroute? 

 
Politiek forum 
Ienke Verhoef (PvdA) en Jacques Amand (TROTS) discussiëren over drie geponeerde stellingen. 

 
Om 21.35 wordt de forumdiscussie afgesloten, de forumleden hartelijk bedankt en nodigt de voorzitter iedereen 
uit voor een informele borrel. 


