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Aanwezig zijn een vijfentwintigtal bewoners van de wijk volgens de presentielijst, de 
gebiedsverbinder (R. Parlak) namens de gemeente en het bestuur van de wijkraad: 

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

 
1. Opening, voorstellen gasten en agenda 

Hans Pos opent om 19.45 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
De agenda wordt vastgesteld.  
In de presentatie “jaarvergadering wijkraad de Krim 2022” zijn de inhoudelijke zaken van alle 
agendapunten opgenomen. Deze zal aan de notulen worden toegevoegd en is zichtbaar op de 
website www.dekrimhaarlem.nl 
 

2. Voorstellen bestuur, kandidaatstelling en akkoord 
Hans Pos is lid van de VVD-fractie. Wanneer hij schaduwraadslid wordt dan moet hij zijn 
positie als voorzitter van de wijkraad opgeven. Het is nu van groot belang dat er nieuwe 
mensen worden gevonden voor het wijkraadswerk. In de zaal zitten senioren en slechts één 
jong stel. Hoe bereiken we de jongere generatie?  
De vergadering begrijpt het risico en is akkoord dat de huidige wijkraad nu nog haar werk 
voortzet. De wijkraad zal in de volgende nieuwsbrief een oproep doen naar de wijkbewoners 
om actief te worden in de wijkraad of een werkgroep. Nu is nog niet bekend of de wijkraad 
demissionair gaat worden.  
 

3. Vaststelling notulen jaarvergadering 2021 
De notulen van de jaarvergadering 2021 worden ongewijzigd vastgesteld. 
 

4. Financiën, decharge door kascommissie 
De administratie is vorig jaar in EXCEL opgezet en nu verder verbeterd. Het overgebleven 
budget van € 32,93 is teruggestort en de subsidie van € 3.610,91voor 2022 is al toegekend.  
Met de papieren wijkkrant wordt 100% van de bewoners bereikt. De subsidie is toereikend 
om deze kosten te maken. Aan een digitaal alternatief zou moeten worden gewerkt. Wie? 
De verklaring van de kascommissie (Clary Bosma en José  Snoeks) wordt voorgelezen. De 
wijkraad krijgt decharge van haar taak. Clary en José (niet aanwezig) worden bedankt voor 
hun inzet.  
Voor de nieuwe kascommissie zijn in de zaal geen gegadigden. Dit zal derhalve later moeten 
worden opgelost middels een oproep in de wijkkrant en rondvragen in de wijk. 
 

5. Voortgang Orionzone ontwikkelvisie / turnhal  
Er wordt nauw samengewerkt met de wijkraden Sinnevelt en Planetenwijk.  Er lopen diverse 
ontwikkelingen die ook met elkaar conflicteren. De vraagstukken voor onze wijk zijn complex 
en daarom zijn de wijkraad en diverse ‘stakeholders’ in de wijk nauw betrokken.  
 

6. Doorfietsroute LVD-laan en Herinrichting Pim Mulierlaan 
De wijkbewoners hebben van de gemeente Haarlem vlak voor de jaarvergadering een brief 
ontvangen over het plan voor een doorfietsroute over de Lodewijk van Deijssellaan met een 
oproep om deel te nemen aan de klankbordgroep. Hieraan gekoppeld is een herinrichting van 
de Pim Mulierlaan. Witteveen+Bos voert de opdracht uit. 
 

7. Herinrichting IJsbaanlaan 
Bij de ontwikkelingen voor de IJsbaanlaan is door de werkgroep Peter Heida actief 
geparticipeerd. Het eindresultaat was onbevredigend voor de gemeenteraad. De wethouder 
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heeft van de raadde opdracht gekregen zijn onderzoek te verbreden met verkeers- en 
parkeerstudies ten zuiden en noorden van de woonwijk.  
 

8. Luchtkwaliteitsmetingen 
Er zijn meer meetpunten voor de luchtkwaliteit neergezet in Haarlem-Noord. Een daarvan op 
de Lodewijk van Deijsellaan. Eind dit jaar zullen resultaten bekend worden. Hopelijk weten 
we dan meer over hoe ‘ongezond’ de lucht nabij de Randweg is.  
 

9. 30 km/uur zones 
Met het plaatsen van 30 km/uur borden is de woonwijk nu officieel een 30 km-zone, behalve 
de A.W.F. Idenburglaan en de IJsbaanlaan. De wijkraad adviseert de gemeente.   
 

10. Vervanging pomphuis /   Station Bloemendaal 
Het bovengrondse deel van het pomphuis bij het tunneltje nabij het station is verwijderd en 
de pompkelder is opnieuw ingericht. Zodra de nieuwe pomp is geplaatst zal de tijdelijke pomp 
worden verwijderd. 
 

11. Koffiecirkel en andere activiteiten 
Door de pandemie is de huidige koffiecirkel gestopt. Er is al wel een nieuw initiatief genomen 
door enkele bewoners. 
Er zijn overigens diverse onderwerpen waarop bewoners initiatieven kunnen nemen. De 
wijkraad kan altijd helpen en/of adviseren om werkgroepen op te starten. 
Voor het ‘participatie Manifest’ zijn documenten op de website geplaatst.  De burgemeester 
heeft in het gesprek met de Manifest werkgroep toegezegd om een vervolggesprek te 
organiseren. Aktie Rob. 
 

12. Zomer- en winterfeest 2022 
Door nog bestaande onzekerheden wachten we af, maar een zomerfeest lijkt mogelijk  
 

13. Nieuwsbrief en website. 
Naast de verspreiding van de papieren versie wordt de wijkkrant ook op de website 
gepubliceerd. Een bereikbaarheid van 100% is nog steeds afhankelijk van een gedrukt 
krantje. Voor verdere ontwikkeling van digitale kanalen worden gegadigden gevraagd om zich 
daarin te verdiepen. 
 

14. Rondvraag en sluiting 
Er wordt nogmaals nadrukkelijk aandacht gevraagd voor het mogelijk ophouden van het 
bestaan van de wijkraad. Slechts één jong stel is aanwezig. De betrokkenheid van de jongere 
generatie zou verder gestimuleerd moeten worden.  
Om 21:45 wordt de vergadering gesloten. 
 

15. Informele borrel 
Na de vergadering is nog met Rizgar Parlak gesproken om mogelijk hulp van Dock in te 
schakelen voor een aanpak met ‘Community building’. Aktie Rob. 
 

 
 


