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        NIEUWSBRIEF DE KRIM   

                                 ZOMER  2012 
Voorwoord.                                                        

Laatst ontmoette ik iemand die ontzettend leuk 

uit de hoek kon komen en messcherpe 

opmerkingen smaakte. Ik vroeg hem of hij 

cabaretier was of zo. Nee, hij was spindoctor. 

Oh ja? Een spindoctor? Interessant! Hoe word 

je dat en voor wie of welk orgaan werk je dan. 

Hij was adviseur van een politieke partij en hij 

presenteerde het beleid van zijn opdrachtgever 

zo positief mogelijk naar buiten toe door 

spinning van feiten en gebeurtenissen met het 

doel de publieke opinie te beïnvloeden. Een 

beetje humor vond de man met kort stekelig 

haar hierbij wel heel belangrijk.  

Ik vertelde hem, dat wijkraad de Krim best een 

spindoctor kon gebruiken en vroeg hem of hij 

voor mij ‘the spinning tip’ had om bewoners 

zodanig positief te beïnvloeden voor het 

wijkraadwerk, dat er zich misschien nieuwe 

leden zouden aandienen. Met de verkiezingen 

in het vooruitzicht had hij weinig tijd voor mij, 

maar zijn e-mailadres kon ik krijgen en ik 

moest hem maar een berichtje sturen als ik 

ergens tegen aan liep waar hij als spindoctor op 

in zou kunnen springen. Een advies geven was 

no problem, vond hij. Ik bedankte hem 

hartelijk voor zijn aanbod.  

Kort daarna mailde ik hem met het volgende 

probleem:  

“Beste spindoctor. Om het samenbindend 

element in de wijk te verhogen, hebben wij als 

wijkraad voor 22 september een buurtfeest 

gepland. Het is traditie dat enkele bewoners dit 

feest gaan organiseren, maar niemand wil het 

dit jaar doen. Ik heb alles geprobeerd: gebeld, 

gemaild, mensen op straat of bij hen thuis 

aangesproken, echter zonder resultaat. Heb jij 

als spindoctor een goede tip voor deze 

kwestie? Op wat voor manier denk jij dat ik de 

bewoners hiervoor kan enthousiasmeren? Ik 

hoor van je, groetjes!”.  

 

“Ik heb maar een advies: laat  het geplande 

feest niet doorgaan en zeg duidelijk waarom: 

omdat niemand de kar wil trekken. Dan houdt 

het op, nietwaar.”  

 

“Bedankt Jack, voor je advies. We volgen je. 

Het wijkfeest  gaat niet door. Volgende keer 

beter, zullen we maar zeggen. Groetjes”                    

(Tineke Dijkstra) 

 

                   
Haarlemse Honkbal Week 
Het belooft weer een mooi festijn te worden. 

Vanaf vrijdag 13 juli t/m 22 juli vindt dit 

sportieve evenement plaats.  

De wijkraad gaat er dit jaar van uit dat de 

parkeeroverlast in de wijk door de organisatie 

goed geregeld wordt, dit in tegenstelling met 

twee jaar geleden.  

In augustus 2010 zijn hierover met de 

gemeente, organisatie en wijkraad 

dichtgetimmerde afspraken gemaakt. 

Gecertificeerde verkeersregelaars moeten de 

automobilist in eerste instantie naar de 

parkeerplaatsen loodsen, te weten bij het Pim 

Mulier Stadion en bij het Kennemer Sport 

Center. Pas als deze vol zijn, kan men 

uitwijken naar de wijk om er te parkeren. De 

wijkraad heeft er het volste vertrouwen in dat 

dit B&W besluit zijn vruchten af zal werpen. 

U kunt bij overlast een e-mail sturen naar het 

secretariaat: wijkraad.dekrim@gmail.com of 

bellen met 023-5270065.  

Speelschema: www.honkbalweek.nl 

 

EK Honkbal 2012 
Vanaf vrijdag 7 september t/m 16 september 

vinden in Rotterdam- Haarlem- Utrecht de 

Europese Honkbal Kampioenschappen plaats. 

Omdat dit evenement over drie steden verdeeld 

is, verwacht de organisatie dat parkeren op de 

daarvoor bestemde parkeerplaatsen afdoende 

zal zijn. Ook hier geldt dat u bij overlast een e-

mail kunt sturen naar het secretariaat of kunt 

bellen. Zie voor het speelschema:  

www.ekhonkbal2012.nl 

                                                                 

  Streep maar door in uw agenda 

BUURTFEEST 22 SEPTEMBER  

       2012 GAAT NIET DOOR  

mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
http://www.honkbalweek.nl/
http://www.ekhonkbal2012.nl/
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Abusievelijk is in de vorige Nieuwsbrief in 

het verslag van de jaarvergadering op 21 

februari jl. een opmerking van een 

buurtbewoner niet opgenomen. De 

opmerking had betrekking op de molshopen 

op het grasveld aan het Rijklof van 

Goensplein. Hiervoor excuses. 

 

Vuilnis in de wijk 

 
De wijkraad heeft veel klachten gekregen over 

al het vuilnis dat bij de ondergrondse 

containers wordt geplaatst. Bij bovenstaande 

container hing een verschrikkelijke stank. Een 

leuke speeltuin voor de ratten. Als deze diertjes 

zich om deze reden verspreiden, kan de 

wijkraad natuurlijk niet bij de gemeente aan 

gaan kloppen. Dit doen wel de bewoners, dus.. 

 
En wat dacht u van deze foto’s. 

 
Hopelijk moge het duidelijk zijn, dat de 

wijkraad geen opvoedende taak heeft. Iedere 

bewoner is verantwoordelijk voor zijn eigen 

daden. Laten we het met elkaar een beetje 

leefbaar houden. Dit loopt de spuigaten uit.  

En weet u wat nou zo bijzonder is: als de troep 

is weggehaald, ligt er bij de bakken daags erna 

gewoon weer opnieuw troep. Tja, dan kan de 

wijkraad maar een ding concluderen: sommige 

bewoners zijn wel heel gemakzuchtig. 

Hardleers, dat is misschien een beter woord….   

 

Ratten en kakkerlakken worden gezien als een 

gevaar voor de volksgezondheid. Als u dit 

ongedierte toevallig tegenkomt, neem dan 

contact op met Spaarnelanden. Er wordt dan 

een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd om deze 

ongenode gasten te bestrijden. 

 

Conclusie: het afval naast de ondergrondse 

containers kan niet door Spaarnelanden 

meegenomen worden. Indien de container vol 

is, neemt u dan uw afval weer mee naar huis en 

bel met: 023- 7517201 of stuur een e-mail naar 

info@spaarnelanden.nl  

 

Resultaten Wijkgesprek 25 april 2012 
Het wijkgesprek is de periodieke bijeenkomst 

waar de wijkraad in gesprek is met 

gemeentevertegenwoordigers, de wijkagent en 

de vertegenwoordiger van de afdeling 

Handhaving.  

 

In het meest recente wijkgesprek zijn de 

volgende zaken aan de orde gesteld:  

- met betrekking tot alle gemelde gebreken en 

wensen in de wijk door de aanwezige 

wijkbewoners op de jaarvergadering jl. zal de 

gemeente in een volgend wijkgesprek de 

ingezette acties benoemen. 

- met betrekking tot plasvorming bij enige 

regenval op de hoeken van de Stuyvesant- en 

Orionbrug heeft de Provincie Noord-Holland 

inmiddels diverse acties ondernomen. 

- de eerste activiteiten om het 

Stuyvesanttunneltje aan te pakken hebben 

plaatsgevonden. De fietsgoten zijn iets verder 

van de muren af geplaatst en de gaten in het 

beton zijn gerepareerd. De wijkraad blijft van 

mening dat een grondige modernisering 

onvermijdelijk is. Wordt vervolgd. 

-  de gemeente heeft besloten (en inmiddels 

een vergunning verleend) om voor alle 

eenrichtingsstraten in onze wijk door middel 

van bebording aan te geven dat voor fietsers 

een uitzondering wordt gemaakt op het 

eenrichtingsverkeer.  

 

mailto:info@spaarnelanden.nl
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Terugblik Wandel4daagse 7 t/m 10 mei jl. 

In de Nieuwsbrief van het voorjaar 2011 werd 

in het voorwoord gesproken over de 

Sportboulevard als alternatief voor woonwijk 

de Krim. De Wandel4daagse die dit jaar voor 

het eerst werd gehouden, voegt opnieuw iets 

toe om deze wijk tot Sportboulevard om te 

dopen.  

Maar laten we onze wijk toch maar noemen, 

zoals veel mensen die kennen: de Krim. Hier 

startte onlangs de Wandel4daagse.  

In de media, vooral in het Haarlems Dagblad 

werd aardig wat aandacht besteed aan het 

promoten van dit wandelevenement. Ondanks 

dat was de animo aanvankelijk niet erg groot, 

waardoor het mogelijk werd gemaakt om ook 1 

dag te lopen in plaats van 4. 

Het startpunt was vanaf de IJsbaan.  

Dinsdag werd de eerste etappe afgelegd. De 

afstanden varieerden van 10, 15, 20, 25, 30, 40 

en 50 kilometer. Die dag werd het laatste stuk 

over de Lodewijk van Deijssellaan gelopen. De 

drie andere dagen kwamen de wandelaars niet 

door onze wijk. 

Het was jammer, dat het evenement geplaagd 

werd door niet al te best weer. Toch bedroeg 

het aantal deelnemers rond de 1100.  

Mocht iemand onder de bewoners interesse 

hebben om volgend jaar mee te lopen, dan is 

de start op Hemelvaartdag 8 mei 2013 en de 

finish op Moederdag 12 mei 2013 op de Grote 

Markt.  

Info: www.wandel4daagsehaarlem.nl   

 
 

Parkeervisie 

In de Parkeervisie van de gemeente Haarlem 

2012-2030 wordt gesproken over een plan om 

het parkeren in woonwijken buiten het centrum 

te fiscaliseren en reguleren. 

Wijkraad de Krim verwacht voor haar wijk dat 

de soep niet zo heet gegeten zal worden als hij 

opgediend wordt.  

Geen parkeermeters en geen vignetten. Mocht 

deze problematiek onze wijk desondanks toch 

betreffen, dan zal de wijkraad dit plan te vuur 

en te zwaard bestrijden. 

Op 16 mei vond er een stadsgesprek plaats 

over de concept – Parkeervisie. De 

gemeenteraadsleden zouden de ideeën en 

reacties uit dat gesprek mee nemen om hun 

standpunt te kunnen bepalen binnen hun fractie 

tijdens commissiedebatten Aanwezigen op dit 

stadsgesprek waren vertegenwoordigers van 

wijkraden, organisaties en burgers van 

Haarlem.  

Op deze bijeenkomst bleek, dat veel 

Haarlemmers zich zorgen maken over plannen 

van de gemeente om autobezitters vaker te 

laten betalen voor parkeerplaatsen anywhere in 

de stad. De Haarlemmer zit hier niet op te 

wachten. Het zou een ongekende vorm van 

lastenverzwaring betekenen voor de inwoners.  

Het gaat echter om plannen en ideeën die nader 

onderzocht moeten worden. Volgens 

wethouder Van Doorn (GroenLinks) moeten 

individuele bewoners bij planvorming sowieso 

vanaf het begin betrokken worden, zodat de 

kwaliteit van het eindproduct ieders 

instemming of in ieder geval dat van zoveel 

mogelijk mensen, kan hebben en men 

naderhand niet met bewaarschriften hoeft te 

komen. 

Een verslag van dit stadsgesprek heeft 

wijkraad de Krim nog niet ontvangen, maar de 

animo voor dit concept- Parkeervisie zal niet 

groot zijn. Het plan zal daarom waarschijnlijk 

naar de prullenbak verdwijnen, want dit 

product heeft geen instemming van de kant van 

de bewoners van Haarlem.  

De inspraakronde over dit onderwerp, (die 

overigens nog met twee weken verlengd was), 

is op 31 mei afgelopen.  

 

De concept- Parkeervisie ligt ter inzage in het 

Stadhuis aan de Grote Markt, evenals in de 

vestiging Raakspoort (Zijlweg 39) en in de 

Bibliotheek Centrum (Gasthuisstraat 32) 

Via www.haarlem.nl/parkeren/ kan men het 

een en ander nog eens rustig doorlezen.  

 

http://www.wandel4daagsehaarlem.nl/
http://www.haarlem.nl/parkeren/
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Wijkraad de Krim 

Website:  www.dekrimhaarlem.nl 

Secretariaat: wijkraad.dekrim@gmail.com 

Tijdelijk postadres: Lod. Van Deijssellaan 224 

  2024 AC Haarlem 

Telefoon:  06-45057025 

                         
(advertorial) 

Wijkraad de Krim 

zoekt met spoed een secretaris 

Bent u betrokken bij de wijk 

Heeft u leuke ideeën 

Kunt u omgaan met de computer 

Dan bent u wellicht dé persoon 

om ons team te komen versterken 

Wij kijken naar u uit 

e-mail: wijkraad.dekrim@gmail.com 

tel: 0645057025 

 
(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden  

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

 
 
 
 

 
                                        (advertentie) 

Emily’s Esthetique 
Schoonheidssalon 

Bent u nog niet geweest? 
Gezichtsbehandeling voor 35 Euro (30 min.) 

Voor arrangementen zie de website  

 

 

Emily’s Esthetique 

Rijksstraatweg 39 
2023 HB Haarlem 
023-5260034 

 www.emilysesthetique.nl 

 
(advertentie) 

 
Aanbieding 

1 jaar onbeperkt (squash daluren) sporten 

€ 26,50 pp/maand  
(EERSTE maand GRATIS!!) 

 
Squash Haarlem – Kleverlaan 204 – 2023 JM HAARLEM 

023 – 527 52 41  

www.squashhaarlem.nl    

  
 

(advertentie)  

Autorijschool Brijder 

 
Al meer dan 60 jaar actief in Haarlem e.o. 

- Ook voor 16,5 jarigen-  
Kijk op de website voor pakketaanbiedingen 

 
 Autorijschool Brijder 

 Lodewijk van Deijssellaan 274 – 2024 AD Haarlem 

023-5259745 06-51419669 

www.autorijschoolbrijder.nl                                                   

Alarmnummer 
 
112 

Politie Kennemerland (geen spoed)  0900-8844  

Brandweer en ambulance (geen spoed)      023-5159550 

Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 

Dierenambulance (spoed)  023-5334323 

Dierenbescherming Haarlem alarm 023-5246899 

 023-5491400 

  

Meldpunten en klachtenbureaus  

Meldpunt Leefomgeving     023- 511 51 15 

Schiphol-Cros info      020- 601 55 55 

Afvalinzameling- Spaarnelanden N.V. 0900 8477 

Ongediertebestrijding 0900 8477 

  

Storingsnummer  

NUON(Elektriciteit, gas,kabel) 0800 9009   

PWN (water) 0800 2025 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
http://www.squashhaarlem.nl/

