
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 9 oktober 2012:  

  Adres Aanwezig 

Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 + 

Hans Pos (lid, marketing) Lodewijk van Deijssellaan 182 + 

Ton Pols (commissie Pim 
Mulier) 

De Carpentierlaan 35 + 

Manuela van de Heide Van Diemenlaan 15 + 

Secretariaat (tijdelijk)  Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

 
1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 11 september 2012 

Notulen van 11 september 2012 worden goedgekeurd. 
De wijkraad heeft contact met de HR Wessels  opgenomen en hem een telefoonnummer gemaild 
waarmee hij zijn klachten en zorg over de veiligheid van het KPN gebouw kan ventileren. 
Positieve reacties op de Nieuwsbrief najaar 2012. Oude foto van de Cornelis van der Lijnlaan van 
bewoner op Facebook geplaatst. 
De wijkraad heeft op 15 oktober aan afspraak met de HR Kuiper (gemeente Haarlem) 
Penningmeester heeft bijeenkomst Partner Platform Noord bezocht.  
 

 
2. Voorbereiding buurtkerstfeest zondag 9 december 2012 

Begroting gemaakt, formulieren leefbaarheidbudget zullen ingevuld worden en naar de gemeente 
opgestuurd worden. Wijkraadleden zullen bewoners benaderen voor hulp van oa het bakken van 
koekjes, het naar huis brengen van aangeschafte kerstbomen door oudere bewoners. 
Concept uitnodiging wordt bekeken. Locatie van het feest: Rijklof van Goensplein ter hoogte van het 
speeltuintje. Op de volgende vergadering meer info van de organisatie. 
 

 
3. Berichten penningmeester laatste kwartaal 2012 

Nieuwe adverteerder is benaderd voor het plaatsen van twee advertenties (najaar, winter) en 
adverteerder van krimpie. 
Er is nog financiële armslag voor het laatste kwartaal om drukwerk ed te kunnen bekostigen. 
 

 
4.Evaluatie HHW 13 september 2012 

Het verslag zal in de Nieuwsbrief van december 2012 worden opgenomen. 
 
 

 
5. Stuyvesanttunneltje 

Op Facebookl zijn een aantal foto’s geplaatst over de toestand van de tunnel. Op korte termijn zal 
contact gezocht worden met het HD met het verzoek hier aandacht aan te besteden.                                  
 

 
6. Website www.dekrimhaarlem.nl 

Op 13 november 2012 zal de heer Jan Munnik in aanvang van de vergadering zijn nieuwe ontwerp 
toelichten en zal er bekeken worden wat de stappen moeten zijn om deze nieuwe site on line te 
krijgen.  
 

 
7.Rondvraag 

Hans Pos vertrekt 24 oktober voor vier maanden naar het buitenland.  
Op de volgende vergadering inhoudelijke bespreking Nieuwsbrief, vaststellen datum/locatie 
jaarvergadering februari 2013. 
 

                                    
                                Volgende vergadering 11 december 2012. 

http://www.dekrimhaarlem.nl/

