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            NIEUWSBRIEF DE KRIM   

 NAJAAR 2012
Voorwoord.        

“Hey Jack, Even een update na onze laatste 

mail van juni jl.. Je advies heeft goed gewerkt! 

Wat een inzicht heb je toch.. “ 

 

“Oh ja, leg eens uit.” 

 

“Nou, je adviseerde het buurtfeest af te blazen 

en dat is gebeurd. Hierna heeft iemand zich 

geheel spontaan aangemeld als nieuw lid van 

de wijkraad en diegene wil misschien ook het 

eerstvolgende buurtfeest gaan organiseren!!” 

 

“Had ik verwacht. Fantastisch toch! Trouwens 

goed georganiseerd tijdens HHW in juli, petje 

af.” 

 

“Oh ja, leg eens uit?” 

 

“Nou, het parkeerbeleid tijdens de 

honkbalweek liep dit jaar als een dolle en dat is 

toch niet vanzelf gegaan?” 

 

“Nee, zeker niet, was veel  gedoe inderdaad. 

Vertel ik je later. Overigens, ik zag je zitten in 

de skybox. Ik wilde je opzoeken, lukte niet, 

kwam er niet in, geen VIP, haha.” 

 

“Jammer, had je graag ontmoet. Maar door dat 

parkeerbeleid ben je toch automatisch VIP?” 

 

“Nee  grapjas. Totaal geen VIP, wel veel 

waardering bij bewoners. Trouwens, waar heb 

jij tijdens de honkbalweek geparkeerd?” 

 

 “Je hebt mij nota bene zelf een P- kaart 

opgestuurd als dank voor mijn advies over het 

buurtfeest! Niet vergeten toch hoop ik?” 

 

“Nee joh, natuurlijk niet, maar dat hoeft 

niemand te weten. Lijkt anders misschien op 

lobbyen en dat ‘heurt’ niet.. Dus niet over 

praten ajb!. Beloofd?.”  

 

“Beloofd. Lobbyen is wel iets heel anders, gaat 

veel verder, bijvoorbeeld: als je mij voor een 

advies een keer te eten vraagt. “ 

 

“Oké Jack. Wanneer? Ik heb je nog zoveel te 

vragen. Hoor van je. Tot gauw. Ik popel”                                                                  

xxx  Tineke    

Succes parkeerbeleid Honkbalweek 2012 

 

 
      Parkeeroverlast in de wijk HHW 2010 

 

Werd er in 2010 tijdens de Haarlem Honkbal 

Week op de Krim nog te hooi en te gras 

geparkeerd (zie foto), in 2012 was daar geen 

sprake van. Alle bewoners die de wijkraad 

hierover gesproken heeft, hebben haar 

gecomplimenteerd met dit succesvolle verloop.  

Het gaf de mensen vooral rust om tijdens het 

toernooi met de auto weg te gaan of thuis te 

komen. De P- kaart gaf immers garantie voor 

een parkeerplek in de buurt van hun woning en 

niet zoals twee jaar geleden na eindeloos 

rondrijden uiteindelijk op het parkeerterrein bij 

het Kennemer Sportcenter.   

 

Wijkraad de Krim heeft wel haar tanden 

moeten laten zien. Want ook al was er, na 

vooraf uitvoerig evalueren met gemeente en 

politie, in het B&W besluit van december 2010 

vastgelegd, dat er een eenduidig verkeersplan 

onder verantwoordelijkheid van desbetreffende 

organisatie aan de evenementenvergunning 

gekoppeld moest worden, toch bleek dat 

verkeersplan bij de HHW te ontbreken. De 

gemeente, politie en organisatie neigden om 

het parkeren in de wijk bij het oude te houden.  

Maar beloofd is beloofd, dus kwam er verzet 

vanuit de wijkraad. Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in de constructie die iedereen 

bekend is. Om de verkeersregelaars te hulp te 

komen bedacht de wijkraad een P- kaart en 

deze kaart heeft zijn dienst bewezen. 

Parkeeroverlast op de Krim tijdens de HHW 

bleef uit.    

Met dit draaiboek kunnen we in de toekomst 

verder. Heerlijk vooruitzicht toch?  
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Inmiddels is de evaluatie over het 

parkeerbeleid van de onlangs gehouden 

honkbalweek achter de rug. Op 13 september 

was niet alleen de gemeente, politie, 

organisatie van het toernooi en wijkraad de 

Krim aanwezig, maar waren ook 

afgevaardigden van wijkraad Sinnevelt en de 

Sterrenbuurt vertegenwoordigd. Over het 

resultaat van deze bijeenkomst komt een 

verslag in de Nieuwsbrief van december as.  

 

Wijkgesprek  

Tijdens het laatste wijkgesprek in juli jl. zijn 

alle lopende zaken besproken die wijk de Krim 

betreffen.  

- Bomenkap: helaas zijn recent twee grote 

iepen op de hoek van de Laurens 

Reaellaan/Lodewijk van Deijssellaan en 

meerdere kastanjebomen aan de Lodewijk van 

Deijssellaan gekapt omdat er in beide gevallen 

sprake was van ziekte. De gemeente zal 

mettertijd voor herbeplanting zorg dragen. 

- Onkruid in de wijk: Duidelijk zichtbaar is de 

toename van onkruid op de stoepen en straten. 

Dit komt omdat de gemeente nog steeds op 

zoek is naar een milieu- en mensvriendelijke 

manier van onkruidbestrijding. 

 
- Verkeersborden: onder alle 

eenrichtingsverkeersborden in verschillende 

straten van de wijk zijn onderborden geplaatst 

met de tekst “inrijden voor fietsers 

toegestaan”.  

- Straatnaamborden: op korte termijn worden 

(c.q. zijn) alle straatnaamborden in de wijk 

vervangen door nieuwe, die passen in de 

huisstijl van de gemeente. 

- Communicatie: de gemeente gaat 

onderzoeken of voor het stadsdeel Haarlem -

Noord een periodiek te verschijnen krant tot de 

mogelijkheden behoort. Hierin zou dan onze 

Nieuwsbrief naast die van andere wijken 

worden opgenomen.  

In Schalkwijk en Haarlem – Oost verschijnen 

deze periodieken al enige tijd en de reacties 

vanuit de bewoners zijn positief. 

- Bij klachten of opmerkingen over uw 

leefomgeving is het advies van de wijkraad om 

altijd de gemeente te benaderen. 

 

Website 

Zoals u al regelmatig in de Nieuwsbrief heeft 

kunnen lezen, beschikt wijk de Krim ook over 

een website: www.dekrimhaarlem.nl. Het is 

aan te raden, als u over internet beschikt, om 

daar af en toe eens op te kijken. Onze site is 

verbeterd, uitgebreid en actueel. Via het 

contactformulier kunt u met vragen bij de 

wijkraad terecht. Om alles wat aantrekkelijker 

te maken, is de wijkraad op zoek naar oude 

foto’s van de wijk. Want hoe leuk is het om te 

zien, dat er vroeger een houten bruggetje was 

om de Delftlaan over te steken vanaf de 

Cornelis van der Lijnlaan? Vanzelfsprekend 

krijgt u de foto’s terug nadat de wijkraad deze 

heeft ingescand. Mogelijk heeft u oude 

ansichtkaarten of ander materiaal van de wijk. 

Voor reacties kunt u contact opnemen via het 

formulier van de website of het e-mailadres: 

wijkraad.dekrim@gmail.com 

 

Nieuw lid wijkraad 

Mijn naam is Manuela van der Heide. Sinds 

vier jaar woon ik met mijn man en twee 

kinderen aan de Van Diemenlaan. We hebben 

het hier prima naar ons zin. Ik vind het 

belangrijk dat wij als buren en buurtgenoten 

meer delen dan alleen een postcode. Een buurt 

betekent ook betrokkenheid en gezelligheid. Ik 

was dan ook teleurgesteld dat het buurtfeest dit 

jaar niet door kon gaan. En met mij vele 

anderen! Van de wijkraad begreep ik dat dit 

kwam, doordat het bestuur geen mensen heeft 

kunnen vinden, die bereid waren om het feest 

te organiseren. Ik ben er van overtuigd, dat er 

in de Krim animo en enthousiasme is voor 

buurtactiviteiten. Dus heb ik besloten mij 

hiervoor in te zetten. Per september ben ik 

officieus lid van de wijkraad. Ik ben ondermeer 

verantwoordelijk voor het beheer van de 

website. Daarnaast hoop ik door de inzet van 

alternatieve communicatievormen de rol van 

de wijkraad als platform te versterken en zo de 

betrokkenheid van buurtgenoten met elkaar en 

met de wijk te vergroten. In de komende 

periode zal de wijkraad hiervoor ideeën 

verzamelen en ontwikkelen.  

http://www.dekrimhaarlem.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
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De Krim Haarlem is nu ook op 

Facebook en Twitter te volgen. Stuur 

vandaag nog uw vriendschapverzoek op 

en blijf op de hoogte van het laatste 

nieuws.  

Zie link op www.dekrimhaarlem.nl 
 

(Ingezonden brief Onno Oosterhof) 

 

Beste bewoners, 

 

Onlangs las ik een artikel over 

stadsmoestuinen en dat inspireerde mij. Het 

lijkt mij prachtig om met de buurt een 

moestuin te creëren op of rond het Rijklof van 

Goensplein. Wroeten in de grond is gezond, is 

ontspannend en kinderen kunnen er veel van 

leren. Het zou een goedkope, smaakvolle en 

leuke bezigheid kunnen zijn.  

Ik mis de kennis om een moestuin aan te 

leggen, maar ik zou het graag willen leren en 

delen met mijn buren. 

Iemand attendeerde mij op de website:  

www.dehaarlemsemoestuin.nl, waarop een 

groep Haarlemmers helpt bij het aanleggen van 

moestuinen. 

Om te bekijken of mijn idee door meerdere 

bewoners van de Krim wordt gedragen, heb ik 

een paar vragen. 

-een deel(tje) van het RvG plein gebruiken 

voor aanleg moestuin? 

-heeft u een idee voor welk stukje van het plein 

-wilt u helpen met het opzetten van de tuin? 

-wilt u helpen met het onderhoud van de tuin? 

-heeft u ervaring met moestuinen?  

 

Reacties sturen naar : 
wijkraad.dekrim@gmail.com 

Of via het contactformulier website 

Tel Wijkraad: 06 45057025/ 023-5270065 

Onno O. 06-16681101 

e-mail: o.oosterhof@gmail.com 

 

(Ingezonden brief Nico Fania/ Etiënne de 

Groot, Politie Kennemerland) 
 

Geachte Buurtbewoners,  

 

Woninginbraken 

De aanpak van woninginbraken is al vele jaren 

een van de speerpunten van de regiopolitie 

Kennemerland. De politie trekt- vaak met 

succes- alles uit de kast om woninginbrekers 

achter de tralies te krijgen. Zo houden wij 

bekende woninginbrekers scherp in de gaten en 

zijn wij extra aanwezig in wijken waar veel 

wordt ingebroken. 

 

Beveiliging is heel belangrijk 

Een inbraak is nooit helemaal te voorkomen. 

Ieder huis heeft zijn zwakke plekken. Inbrekers 

weten dat natuurlijk ook. Maak het inbrekers 

zo moeilijk mogelijk om in uw woning te 

komen. Een inbreker kiest nu eenmaal graag de 

weg van de minste weerstand. 

 

Samen tegen inbrekers 

Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u 

het inbrekers al behoorlijk lastig maken. 

Bovendien maken inbrekers graag misbruik 

van onze alledaagse gewoonten. Een briefje 

onder de deur, of een sleutel onder de deurmat, 

het zijn kleinigheden die een inbreker de 

gelegenheid geven aan de slag te gaan. Geef 

die gelegenheid niet! 

 

Uitnodiging 

In samenwerking met de gemeente Haarlem en 

woningbouwverenigingen heeft politie 

Kennemerland een voorlichtingsprogramma 

samengesteld. 

U bent van harte uitgenodigd om tijdens een 

van de voorlichtingavonden aanwezig te zijn. 

U krijgt niet alleen inzicht in de werkwijze van 

de politie, ook een inbreker komt aan het 

woord over hoe inbrekers te werk gaan. 

 

De voorlichtingsavonden zijn: Locatie: 

Sterren College, Badmintonpad 15, Haarlem 

Maandag 1 oktober en dinsdag 2 oktober: 

19.30 uur inloop, begin:20.00 tot 22.00 uur 

De voorlichtingsavonden zijn: Nova College 

Woensdag 10 en donderdag 11 oktober:  

19.30 uur inloop, begin: 20.00 tot 22.00 uur 

 

Aanmelden: tel:0900-8844 

nico.fania@kennermerland.politie.nl 

etiënne.de.groot@kennemerland.politie.nl 

http://www.dekrimhaarlem.nl/
http://www.dehaarlemsemoestuin.nl/
mailto:wijkraad.dekrim@gmail.com
mailto:o.oosterhof@gmail.com
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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 

                               Tel: 0645057025 
                           

 

 

Supermarkt 

Van der Wijden  

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 – 5251506 

 
Lieve OPPAS GEZOCHT voor een tot twee 

maal per maand (middag en/of avond ) bij 

ons thuis (Laurens Reaellaan) voor een 

vrolijke jongen van anderhalf. Als je 

interesse hebt kun je contact opnemen op 

nummer: 06 -25446063 
                                          

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 

 
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  

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                             

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  

Meldpunt Leefomgeving     
02 3- 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
http://www.emilysesthetique.nl/
http://www.squashhaarlem.nl/

