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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Winter 2022 

KANSEN OP DE KRIM IN 2023  

 
Welke weg gaan we afleggen in 2023? Komt die doorfietsroute er of wordt het een goed passende fietsstraat? Copyright: Getty Image 

Na een aangename en bovengemiddeld warme en droge november heeft december ons haast ouderwetse kou 
gebracht. Het doet de ouderen onder ons denken aan vroeger. Strenge winters met ijsbloemen op de ramen en 
zonder centrale verwarming. Met een kruik het ijskoude bed in. Dat was normaal. Niemand klaagde. 

De verkiezingsuitslag van afgelopen maart heeft geleid tot een coalitieakkoord dat de leidraad vormt voor 
ontwikkelingen de komende drie jaar. Ook op de Krim. Met de PVDA aan het stuur en PVDA-wethouders voor 
‘Noord’, wijkraden en ontwikkeling zullen de accenten liggen op de sociale aspecten, minder autogebruik en ook 
een toenemende druk om op de Krim nog woningen toe te voegen. 

Daarnaast vraagt de gemeente ons om ons te verenigen in allerlei werkgroepen en platforms om verschillende 
thema’s te behandelen en tot aanbevelingen te komen voor implementatie ervan. Dat moet leiden tot gesprekken 
met de gemeente over beslissingen en aanpak van de uitvoering. Het is de gedachte dat tientallen wijkbewoners 
op allerlei vlakken actief participeren in de totstandkoming en uitvoering van dat beleid.    

Laten we het nieuwe jaar 2023 positief en gezamenlijk tegemoet treden. We beginnen het jaar met het traditionele 
winterfeest op 14 januari. Daarbij komen tientallen wijkbewoners bij elkaar op het Rijklof van Goensplein. Een 
mooie gelegenheid om ook nieuwe bewoners te leren kennen. 

Op persoonlijk vlak is dit waarschijnlijk mijn laatste nieuwsbrief. Er heeft zich een groepje aangemeld dat de 
volgende wijkraad wil vormen. Ze stellen zich voor in de bijlage en zullen prominent aanwezig zijn bij de komende 
jaarvergadering in maart. Conform het huishoudelijk reglement kunt u ze dan uw vertrouwen geven.  

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem)  
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LVD-laan Lief&Leed-straat  
2022 was het eerste jaar dat de LVD-laan Lief en 
Leedstraat was. Het had een beperkt budget voor 
kleine attenties. Komend jaar gaat de straat weer 
meedoen. Wie meldt zich als trekker? (06-11018369) 

Van wijkraad tot wijkplatform. 
What’s in a name? 

Op 15 december besloot de gemeenteraad ondanks 
felle oppositie om na 50 jaar het fenomeen wijkraad 
na 2023 op te heffen en de stem van de wijk te laten 
vertegenwoordigen door ‘wijkplatforms’. De gemeente 
heeft nog geen idee hoe dat moet gaan werken. Dat 
wil de gemeente in gesprek met wijkraden en 
bewoners in 2023 vormgeven. Wij doen mee. U ook? 

Omgevingsvergunning Turnhal 
Twee augustus diende stichting Hercules een 
omgevingvergunningsaanvraag in voor de bouw van 
een turnhal op de parkeerplaats tusen Kinheim, PNH-
hal en het Mendelcollege. Een eerste beoordeling 
door de gemeente leverde een verzoeklijst op voor 
nog ontbrekende informatie. Dat materiaal werd 11 
oktober aan de gemeente overhandigd. 

Verenigde stakeholders zijn niet tegen een turnhal, 
maar wel tegen een te grote nieuwe multi-functionele 
sporthal naast een bestaande verouderde multi-
functionele sporthal (de PNH-hal). In deze onzekere 
tijden moet gezocht worden naar maatwerk, waarbij 
alle faciliteiten optimaal worden gebruikt. Het scheelt 
miljoenen voor de belastingbetaler. 

Om die reden dienden de stakeholders een eigen plan 
in (Plan B). Dat plan is goedkoper en efficiënter, maar 
toch voldoet het naar ons oordeel ook aan het 
wensenpakket van de stichting Hercules. 

 

 
Boven het buitenbestemmingsplan grote voorstel van Hercules 
en onder het voorstel van Kinheim namens de stakeholders  

Intern bij de gemeente bestuderen ze de omvangrijke 
aanvraag en moeten ze een advies formuleren 
richting het college van B&W. Dat duurt nog even. 

 

Het college zal pas reageren op het ingediende plan B 
als blijkt dat er te veel haken en ogen zitten aan de 
door Stichting Hercules ingediende aanvraag. 

Mocht de gemeente een voorlopige goedkeuring 
voorstellen, dan zullen de stakeholders een zienswijze 
indienen en dat voornemen aanvechten. 

Luchtkwaliteitsmetingen 

Vorig jaar informeerden we jullie dat ook op de Krim 
de luchtkwaliteit wordt gemeten. Er wordt goed 
gecommuniceerd. Eerste resultaten geven aan dat we 
ons op de Krim geen zorgen hoeven te maken. Het 
meetprogramma zal ook komend jaar plaatsvinden. 

Voortgang plan doorfietsroute 

De actieve klankbordgroep kreeg na de zomer te 
horen dat voorlopige plannen in november zouden 
worden voorgelegd. Helaas gebeurde dat niet. Een 
aanvraag voor een gesprek met de wethouder werd 
nog niet gehonoreerd, waarschijnlijk omdat op hoger 
niveau plannen worden gemaakt die niet aansluiten 
op wat de startnotite beoogt: een veilige fietsroute. 

 
Meten is weten. Ten behoeve van het doorfietsproject. 

De coalitie denkt aan het aanleggen van een ruime 
fietsring om het centrum van Haarlem met als doel 
bewoners te bewegen met de fiets naar het centrum 
te gaan (lees Haarlems Dagblad van 22 december jl.). 

Zo’n ring buiten de randweg om heeft geen enkele 
verbinding met fietsverkeer van en naar het centrum. 
Ook verlaat je op het Delftpad de gemeente Haarlem. 

Daarnaast kan de provincie Noord-Holland niet 
garanderen dat er een verbinding naar Santpoort 
komt en heeft de vertraging van de turnhalplannen 
een impact op de herinrichting van de Pim Mulierlaan.    

Beschermde bomen in de wijk 

Twee jaar geleden lukte het de wijkraad om het aantal 
beschermde bomen in de wijk te verhogen van zes 
naar elf. Het is de verwachting dat eind 2023 een 
nieuwe ronde door de stad wordt gemaakt om bomen 
toe te voegen aan het beschermde bestand. Het zou 
goed zijn daar een platformgroep voor op te zetten.  
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Voortgang Orionzone 
De Orionzone Ontwikkelvisie uit 2019 is de basis voor 
ontwikkelingen langs de Pim Mulierlaan in de Krim en 
de Orionweg in Sinnevelt/Planetenwijk. Deze 
ontwikkelzone heeft niet de hoogste prioriteit, maar 
met delen is begonnen. Een deeltijds coördinator 
bewaakt de voortgang en de interactie tussen delen 
van de gehele visie. 
In de Krim is begonnen met de turnhalplannen, maar 
heeft de energiehub, de ongelijkvloerse oversteek van 
de Randweg, een buslijn en een leerlingendropzone 
nog niet tot concrete plannen geleid. 
 
Voor de Bison Bowling heeft ontwikkelaar Hoorne 
samen met  woningcorporatie Elan Wonen, 
Architectenbureau VenhoevenCS en Bureau Buhrs 
dat de communicatie en participatie verzorgt, 
voorlopige plannen gedeeld met belanghebbenden en 
geplaatst op haar website (www.orion400.nl). 

 
Voorlopige plattegrond (zie Orion400.nl) 

 
Het zal lastig zijn een goed voorstel rond te krijgen. 
De locatie is beperkt in haar grootte en vanwege de 
nabijheid van de Randweg is het niet eenvoudig 
mobiliteit en parkeren op een goede manier te 
integreren in een werkbaar plan. 
Daarnaast leest u op de website van Sinnevelt de 
bezorgdheid over het aantal woningen (volgens de 
Orionzone visie rond de 76, maar Hoorne denkt er 
150 te kunnen bouwen). Hoe hoog wordt dat dan? De 
impressie hiernaast duidt op een gemiddelde hoogte 
van 6-7 lagen, met een accent richting de hoek bij de 
Orionbrugkruising van 10 hoog.  

 
Voorlopige sfeerimpressie 150 woningen op Orion400 
 

Jaarvergadering Maart 2023 
De wijkraad is van plan rond de verkiezingen van 15 
maart 2023 haar jaarvergadering te beleggen. Een 
uitnodiging volgt in februari. Zoals aangekondigd, 
heeft zich een groepje bewoners gemeld dat de 
nieuwe wijkraad wil gaan vormen (zie inlegvel). 
Enkelen van hen zullen vanaf nu al meepraten met de 
gemeente en de wijkraad over invulling van wat de 
‘wijkplatforms’ moeten gaan heten, die vanaf 2024 de 
belangen van de wijkbewoners op allerlei thema’s 
zouden moeten vertegenwoordigen. Mogelijk komt 
een wethouder uitleg geven over plannen en 
voortgang tijdens de jaarvergadering. 
 

Winterfeest: Rijklof van Goensplein 
De feestcommissie heeft u met een folder uitgenodigd 
voor een fantastisch winterfeest op het Rijklof van 
Goensplein. Zeg het voort en maak van de 
gelegenheid gebruik om elkaar door deze winter heen 
te helpen. Samen staan we sterker.  
 
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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