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           NIEUWSBRIEF DE KRIM   

                               VOORJAAR 2013
 
 
Voorwoord                                             
Het moest er een keer van komen, vond ik. In 
de toespraak van burgemeester Schneiders 
roemde hij de fly-over en de Schoterbrug als 
fantastisch alternatief om de stad uit te komen 
richting A9. De fly-over had mij tot dan toe niet 
zo aangetrokken, maar na zijn bevlogen 
woorden kon ik er niet meer onder uit, vond ik. 
Ik zou er de eerstvolgende keer gebruik van 
gaan maken als ik die kant op zou gaan.  
Vorige week was het zover. Ik verliet de Krim 
via de Randweg in noordelijke richting, ging 
rechtsaf de Jan Gijzenkade op en belandde al 
spoedig op de reusachtige brug. Ik kwam ogen 
te kort toen ik er overheen reed en ramde bijna 
de linker stoeprand van de vluchtheuvel. Ik 
mijmerde dat die randen duidelijker zichtbaar 
zouden moeten zijn. Vervolgens reed ik door 
de Waarderpolder richting Ikea en daarna was 
het opletten geblazen. Gelukkig moest ik voor 
het stoplicht wachten, waardoor ik mij kon 
heroriënteren. Ik volgde de bewegwijzering en 
reed ietwat gespannen voor de eerste keer de 
fly-over over. Na voorzichtig invoegen zat ik 
opgelucht weer op de vertrouwde weg richting 
Rottepolderplein. In gedachten mijmerde ik wat 
over al het werk om zo’n fly-over aan te 
leggen. Opeens herkende ik helemaal niks 
meer van de omgeving en de bermen. Ik had 
allang bij de invoegstrook richting Utrecht 
moeten zijn, maar ik zat helemaal niet op de 
A9. Ik zag tot mijn verbazing de oude 
suikerfabriek rechts van mij voorbij komen. Ik 
was veel te ver doorgereden en had daardoor 
de afslag A9 zomaar gemist. Het ging ook zo 
snel allemaal. Ergens in Halfweg keerde ik om 
en reed dezelfde weg in tegenovergestelde 
richting Rottepolderplein, maar belandde weer 
op de fly-over richting Haarlem. Ik reed 
geïrriteerd naar de parking bij Ikea -want ik 
begon in tijdnood te komen- keerde en begon 
mijn avontuur naar Utrecht opnieuw. Voor de 
derde keer nam ik de fly-over en heel snel 
daarna de goede afslag richting Utrecht. Later 
die dag op weg naar huis nam ik hem voor de 
vierde keer en eenmaal thuis kon ik niets 
anders zeggen dan dat de fly-over inderdaad 
fantastisch is om vanuit de Krim de stad te 
verlaten of binnen te komen. Bernt had gelijk, 
maar in mijn geval baart oefening kunst. Ik ben 
een beetje dom! 
                                                (Tineke Dijkstra) 
 

 

 
 

 
Het was een leuke avond, de jaarvergadering 
op 12 februari jl. in de kantine van Kinheim. 
Dat deze locatie bij de aanwezige bewoners in 
de smaak viel, bleek wel  na afloop van de 
vergadering. Het overgrote deel bleek na 
afloop nog een glaasje drinken en wat 
napraten.  
 
Huishoudelijk gedeelte 
Voorzitter Tineke Dijkstra heet iedereen 
welkom en stelt de bewoners voor aan 
gastspreker burgemeester Schneiders, aan 
stadsdeelmanager Michel de Graaf en aan 
wijkagent Nico Fania, vervolgens aan de leden 
van de wijkraad: Hans Pos, lid, Ronny Visser, 
penningmeester, Ton Pols, lid van de 
commissie Pim Mulier (door 
familieomstandigheden verhinderd) en aan 
kandidaat-lid Manuela van der Heide. Manuela 
heeft zich bij de wijkraad aangemeld na de 
Nieuwsbrief in juni 2012. Daarin werd 
aangekondigd dat door gebrek aan vrijwillige 
mankracht het geplande buurtfeest van 22 
september niet door kon gaan. Ze vond dit 
jammer. In september woonde Manuela de 
eerste wijkraadvergadering bij. Haar ambities 
waren hoog gespannen. Ze wilde een 
kerstfeest organiseren en ze kreeg carte 
blanche. Het lukte haar en op 9 december 
werd “Kerst op de Krim”een groot succes. 
Voorzitter vraagt de aanwezige bewoners of zij 
bezwaar hebben tegen het lidmaatschap 
wijkraad de Krim van Manuela van der Heide. 
Applaus alom, Manuela, gefeliciteerd. 
Voorzitter vraagt de aanwezige bewoners of zij 
bezwaar hebben tegen verlenging van deze 
wijkraad voor nog een jaar. Appaus alom.  
De wijkraad zal zich opnieuw een jaar 
belangeloos voor de Krim inzetten. 
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Terugblikkend kan vastgesteld worden, dat 
het afgelopen jaar een goed jaar is geweest. 
Een mooi behaald resultaat is de oplossing 
van het parkeerprobleem tijdens de Haarlem 
Honkbal Week. Dit werd bereikt na uitvoerig 
overleg met de politie en de gemeente, de 
organisatie van de HHW en de wijkraad. In de 
toekomst zal er ook voor woonwijk Sinnevelt 
naar een passende oplossing gezocht worden. 
Een eerste evaluatiegesprek hierover is in 
2012 geweest en er zullen er dit jaar nog 
meerder volgen.  
Qua communicatie timmert de wijk sinds vorig 
jaar goed aan de weg. De Krim Haarlem zit op 
Facebook, op Twitter, waardoor iedereen die 
over deze middelen beschikt van alle laatste 
nieuwtjes en ontwikkelingen op de hoogte 
wordt gebracht. Maar ook via de Nieuwsbrief 
die vier keer per jaar verschijnt, blijven alle 
bewoners op de hoogte. 
Bewonersinitiatieven zijn van harte welkom. 
Wat een groot succes was het ijsfeest op de 
d’IJsselbaan op 25 januari met leuke foto in het 
Haarlems Dagblad (FB Vriend) 

 
Financieel gedeelte  
Penningmeester Ronny Visser legt uit dat de 
begroting wijkradenbudget 2012 door de 
kascommissie, bestaande uit mevrouw van der 
Kroef en de heer Mollerus, is ingezien. De heer 
Mollerus vat tijdens de vergadering samen dat 
wat de penningmeester de kascommissie heeft 
overhandigd, de kascommissie met 
goedkeuring heeft kunnen belonen en verleent 
daarbij voor 2012 decharge over het gevoerde 
beleid. Mevrouw Van der Kroef wordt na twee 
jaar in de commissie opgevolgd door mevrouw 
Petra Blesgraaf. Zij zal samen met de heer 
Mollerus de kascontrole 2013 op zich nemen. 

 
Manuela van der Heide gaat zich in de wijk 
bezighouden met gezelligheid. De planning is 
om rond midzomernacht (zaterdag 22 juni) iets 
te gaan organiseren en aan het eind van het 
jaar weer een kerstfeest. 
 
Hopelijk wil iedereen meehelpen en 
meedenken, want alle ideeën zijn welkom. Via 
FB en Twitter,  Nieuwsbrief en de website 
www.dekrimhaarlem.nl vindt informatie- 
uitwisseling plaatst. 
 
Naast het organiseren van gezelligheid, 
onderhoudt Manuela ook de website. 

 

 

 

 

 

 
Algemeen gedeelte 
Ronny Visser doet verslag van de 
wijkgesprekken 2012 met de gemeente en 
politie. 
 

 de stoeptegel aan de Cornelis van der  
      Lijnlaan is recht gelegd 

 plasvorming hoek Randweg/ Van 
      Riebeecklaan, Randweg/ Orionbrug is  
      verholpen. 

 extra glasbak geplaatst hoek Van  
       Riebeecklaan/ Van Outshoornlaan 

 afvalbakken Pieter Bothlaantje zijn  
      vernieuwd. 

 bomen die gekapt zijn, worden herbeplant. 
Soms duurt dit twee jaar na de kap. 

 gekapte bomen Rijklof van Goensplein 
zullen worden in het najaar herbeplant 
worden. 

 het Stuyvesantunneltje behoeft nog steeds 
de nodige aandacht. Stadsdeelmanager 
Michel de Graaf gaat er binnenkort samen 
met leden van de wijkraad naar toe en 
bekijken hoe de toestand er nu voor staat. 

 het kruispunt Orionbrug is in de ogen van 
de wijkraad nog steeds onveilig.  

 
Bewoner Jaap van Deursen wil een project 
vrijwillige burenhulp op gang brengen. Zijn 
motto is: ‘je doet een dienst met een 
wederdienst erbij’, waardoor je elkaar kunt 
helpen en elkaar beter leert kennen. (wordt 
vervolgd) 
 
Bewoner Ton van Rijn pleit voor herstel van 
het Rijklof van Goensplein in oude stijl. Samen 
met stadsdeelmanager Michel de Graaf zal er 
een plan ontwikkeld worden. 

  

 

MIDSUMMER 22 JUNI 
NOTEER IN DE AGENDA 
Ideeën en hulp zijn van harte welkom 
Wijkraad.dekrim@gmail.com   

http://www.dekrimhaarlem.nl/
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Verslag Burgemeester Schneiders: 
“Goedenavond dames en heren. Ik stel voor 
om met elkaar te kijken hoe Haarlem zich in de 
afgelopen jaren heeft ontwikkeld en hoe de 
stad door de crisis heen komt en wat we 
allemaal nog voor de boeg hebben.  

 
Toen de stad het kabelbedrijf tien jaar geleden 
voor een grote som geld aan UPC verkocht, is 
er na overleg met de gemeenteraad besloten 
om met dit geld een grote impuls aan de 
binnenstad te geven.  
Dat heeft er toe geleid dat er gestaag gewerkt 
is aan de bouw van nieuwe cultuurpodia of de 
renovatie daarvan. Het voormalige 
concertgebouw werd vernieuwd tot 
Philharmonie, de stadsschouwburg werd 
gerestaureerd en het Patronaat werd 
vernieuwd evenals de Toneel/Filmschuur. 
Deze investering lijkt misschien eenzijdig, 
echter hier is bewust over nagedacht, omdat 
wij in de oude historische binnenstad veel 
kwaliteit hebben en die kwaliteit beter konden 
benutten dan we tot die tijd deden.   

 
Na deze cultuurimpuls is er voor gekozen om 
veel aan de openbare ruimte in de binnenstad 
te doen. Veel gebieden zijn autovrij of autoluw 
gemaakt, nieuwe parkeergarages zijn 
gebouwd, de rode loper is aangelegd, 
waardoor je je gemakkelijker per fiets door de 
stad kunt begeven en deze mix bij elkaar heeft 
er voor gezorgd dat die nieuwe levendigheid 
die in het centrum kwam ook weer nieuwe 
investeringen in de particuliere sfeer heeft 
uitgelokt. Winkeliers en winkelbedrijven 
hebben hun panden opgeknapt. Er is horeca 
bijgekomen en dit alles bij elkaar heeft er toe 
bijgedragen dat de binnenstad op dit moment 
goed functioneert en een bron van omzet en 
economie is geworden en dat heb je in deze 
tijd wel nodig. In onze binnenstad is veel 
werkgelegenheid en er wordt veel geld 
verdiend. Tegelijkertijd draagt de binnenstad 
bij aan de aantrekkelijkheid van Haarlem als 
woonstad. Er zijn veel mensen die in Haarlem 
willen wonen ondanks de hoge huizenprijzen 
en dan is de historische binnenstad met alle 
kwaliteiten van dien een enorme trekker. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Buiten het winkelen en wonen, moet er in de 
stad ook gewerkt worden. Dit heeft er toe 
geleid om industriegebied Waarderpolder een 
grote impuls te geven. De afgelopen jaren is 
ook daar enorm in geïnvesteerd. Niet alleen in 
de kwaliteit van de bedrijfshuisvesting, maar er 
is ook voor gezorgd dat de bereikbaarheid in 
dat gebied beter werd. Door de aanleg van de 
Schoterburg en de fly-over is de ontsluiting van 
dat deel van de stad veel beter geworden. Het 
industriegebied Waarderpolder functioneert 
goed. Er is nauwelijks ruimte op dit moment 
om bedrijven die willen uitbreiden te faciliteren.  
 
Als je naar deze ontwikkeling kijkt, dan zie je 
dat Haarlem op sommige punten een 
prijzenfestival is. Weekblad Elsevier heeft ons 
in de afgelopen zomer uitgeroepen tot de 
beste honderdduizend plusstad om te wonen. 
Daarmee bedoelde men een hoog 
voorzieningsniveau ten opzichte van 
gemiddelde gemeentelijke lasten. De 
Waarderpolder is drie jaar geleden uitgeroepen 
tot het beste bedrijventerrein van Nederland. 
Kort geleden riep weekblad Intermediair 
Haarlem uit tot de beste stad om te werken, 
waarmee bedoeld werd dat er veel 
hoogwaardig werkgelegenheid is, dat de lonen 
relatief hoog zijn, dat er veel hoger opgeleiden 
zijn en dat er relatief veel vacatures zijn. Goed 
nieuws dus. Achteraf gezien ben ik heel blij dat 
wij in tien jaar tijd in kwaliteit in de stad 
geïnvesteerd hebben.  
Haarlem komt aardig door de crisis heen, 
individuele gevallen niet te na gesproken. Als 
stad gaat het gelukkig heel redelijk en daar 
ben ik heel erg blij mee. 
 
Ondertussen is, met al die concentratie op 
activiteiten in de binnenstad, het onderhoud in 
vooral de wijken het kind van de rekening 
geworden. Deze collegeperiode zijn we 
daarom bezig met een enorme inhaalslag om 
het onderhoud van de openbare ruimte weer 
op peil te brengen. Er wordt veel gedaan om 
straten, wegen, pleinen, openbaar groen, en 
volgend jaar ook de kademuren, op orde te 
brengen. Allemaal zaken die de komende tijd 
de aandacht vragen. 
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En dan nu het minder goede nieuws. We zitten 
in een economische crisis die nogal aanhoudt 
en dat betekent ook dat de rijksoverheid enorm 
moet bezuinigen en dat laat Haarlem natuurlijk 
ook niet ongemoeid. Toen wij twee/drie jaar 
geleden geconfronteerd werden met 
tegenvallende inkomsten vanuit het rijk,  
hebben we bezuinigingstaken van 36 miljoen 
afgesproken. Daar kwam al snel twee keer 
acht miljoen bij in de jaren 2013/2014, dus 
toen zaten we al op 44 miljoen en nu zijn de 
laatste prognoses ook weer slecht omdat de 
rijksoverheid weer nieuwe 
slechtweerverwachtingen heeft aangegeven. 
Bijvoorbeeld: tot voor kort kon de gemeente 
BTW terugvorderen en dat kan straks nog 
maar voor een gedeelte. Dus alles wat de 
gemeente aanschaft wordt 20% duurder 
zonder dat daar inkomsten tegenover staan en  
 
dat betekent, dat we de komende jaren 
structureel zo’n 45 miljoen moeten bezuinigen 
op een begroting van 480 miljoen en dat zijn 
best ingrepen. Tot nu toe is het gelukt om veel 
efficiëntie in het ambtelijk apparaat te bereiken. 
We hebben ook sterk ingeboet in de formatie 
van ons gemeentelijk apparaat. De komende 
jaren zullen we goed naar het gemeentelijk 
takenpakket moeten kijken en dan zullen we 
met onze gemeenteraad een discussie gaan 
voeren over wat we in de toekomst wel en niet 
zullen/willen/kunnen doen om zo uiteindelijk 
toch weer op nul uit te komen, want het 
huishoudboekje moet altijd weer sluitend zijn. 
Dit is natuurlijk niet echt goed nieuws, maar 
aan de andere kant hebben we gelukkig een 
goede investering gedaan, waardoor Haarlem 
wel tegen een stootje kan”.  

 

 

 

 

 

  

 

 

advertorial 

 
ETEN VAN MARLIES:RIJKLOF V. GOENSPLEIN 5 
 
Geniet u graag van een gezonde en lekkere maaltijd 
maar ontbreekt soms de tijd en zin om deze te 
bereiden? Dan bent u bij mij op het goede adres.  
 
Mijn passie is koken en ik kook graag voor u of uw 
gezin. Het enige wat u hoeft te doen is de maaltijd 
opwarmen en er van genieten. Mijn uitgangspunt is 
dat het goed moet smaken met verse producten  
geen toevoegingen van allerlei E- nummers ed.  
Vlees, vis en gevogelte is zoveel mogelijk 
biologisch. Kwaliteit gaat boven kwantiteit. U zult bij 
mij geen kiloknallers in een gerecht tegen komen. 
 

Wat kook ik? U kunt bij mij rekenen op een 
gevarieerd aanbod: van Aziatisch, Indisch, Indiaas, 
Italiaans, Frans, tot de Hollandse pot. De 
verpakking van de maaltijden is ecologisch 
afbreekbaar. Het voordeel van deze bakjes is, dat 
ze uit een stuk zijn gemaakt, waardoor er geen 
eten/saus uit kan lekken.  Maaltijden die in de oven 
bereidt moeten worden, zitten wel in aluminium 
bakjes. 
 
Informatie vindt u op Facebook waar ik dagelijks 
berichten en foto’s plaats van de maaltijden of uitleg 
geef over producten. Elke vrijdag zet ik op deze site 
wat ik ga koken. Ik kook op dinsdag en donderdag. 
(Mijn maaltijden kunnen een dag in de koelkast 
worden bewaard). 
 
Wilt u iets bestellen, dan gaat u naar: 
www.facebook.com/etenvanmarlies en onder het 
kopje “notities” staan de gerechten. Via een bericht 
naar mij plaatst u uw bestelling.(u krijgt altijd een 
bevestiging). Heeft u geen Facebook dan kunt u mij 
mailen: marliesriezebos@gmail.com . Ik zet u op 
een mailinglijst en op vrijdag ontvangt u van mij 
bericht wat er wordt gekookt en kunt u bestellen. Ik 
ben ook telefonisch bereikbaar: 023-5271282, 06-
11384314.  De maaltijd kunt u na 1700 uur bij mij 
afhalen of gratis bij u thuis laten bezorgen tussen 
18.00 en 19.00 uur. Bent u gewend om ‘s middags 
warm te eten dan kan dit in overleg. 
 
Prijzen van de maaltijden; 
1 persoon 10, - euro  
2 personen 18, - euro 
Gezin + 2 kinderen 25, - euro 
Gezin XL 30, - euro 
 
Betaling via overboeking, rekeningnummer: 
14.31.61.636 Rabobank o.v.v. Eten van Marlies met 
vermelding van nota nummer. Het bedrag moet voor 
levering op de rekening staan. 
 
In de schoolvakanties, zon- en feestdagen ben ik 
gesloten, maar ik dien u graag van advies. 
 
ETENVAN MARLIES: EEN HEERLIJKE UITKOMST 
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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 
 
                           (advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             
(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl                                            

 

 
(advertentie) 

 
 

(advertentie) 

              IS UW TUIN TOE AAN 
     EEN METAMORFOSE? 

 

                        Inspirerende en creatieve                     

       ideeën voor elk budget. 

 

Jolanda Sijl Tuinontwerp- en advies 

www.jolandasijltuinontwerp.nl ● 0623713263 

 
 

Nu extra aantrekkelijk i.v.m. het verlaagde BTW tarief 

van 6% voor de aanleg en het onderhoud van uw tuin 

 
                                         

(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

