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NIEUWSBRIEF DE KRIM 

                                 ZOMER 2014 
 
Voorwoord 
Onze wijk bestaat uit 475 huishoudens en in 
het totaal wonen er ongeveer 1450 mensen. 
Dit aantal staat nagenoeg gelijk aan het aantal 
leerlingen dat op het Mendelcollege zit. De 
rector van deze school heeft er een hele kluif 
aan om alle scholieren in het gareel te houden. 
Bij calamiteiten krijgen de ouders een belletje 
en wordt er met elkaar naar een passende 
oplossing voor zoon- of dochterlief gezocht. 
Behalve dat de rector ‘de baas op school’ is en 
hij er op toe moet zien dat zijn leerlingen 
gedegen onderwijs krijgen, heeft hij ook een 
opvoedkundige taak. Hij wil dat zijn ‘kinderen’ 
zich op school naar behoren gedragen en daar 
zijn regels voor opgesteld waar de leerlingen 
zich aan moeten houden. Dit stukje even ter 
introductie op onderstaand bericht. 
Een paar weken geleden werd ik door een 
bewoonster gebeld met de vraag of ik als 
voorzitter van de wijkraad de bewoners en de 
leerlingen van het Mendelcollege niet een 
beetje op kon voeden. Pardon? Ja, dat 
behoorde volgens haar ook tot de taak van de 
wijkraad. Er werd, zo vertelde zij mij, in de wijk 
door iedereen over de stoep gefietst, iets wat 
zij zeer gevaarlijk en hinderlijk vond. Ze had 
gezien dat ouderen bijna van de sokken 
werden gereden. En dan die troep om en rond 
de school en al die onbeschofte leerlingen die 
mensen uitscholden als ze niet tijdig voor hen 
opzij gingen. Ook ergerde ze zich aan de vele 
honden, die overal maar hun behoefte deden 
zonder dat de bazen het opruimden en werd er 
te hard gereden, maakten bewoners hun 
stoepje niet sneeuwvrij, ergerde ze zich aan 
hangjongeren vlak bij haar appartement, maar 
ze wilde de politie niet bellen, want die kwam 
toch niet. Of de wijkraad daar allemaal geen 
verandering in kon brengen. Dat was ook onze 
taak vond ze beslist. Beter dit aanpakken dan 
die feestjes voor de wijk organiseren of je druk 
maken over loszittende tegeltjes in een tunnel. 
Volgens haar waren er hogere prioriteiten.  
Toen ze klaar was met haar tirade, moest ik 
haar toch teleurstellen. “De wijkraad behartigt 
de belangen van de bewoners, maar heeft 
geen opvoedkundige taak zoals de rector. De 
bewoners zitten hier in de regel niet meer op 
school. Onze wijk is een leefgebied waarin 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
draagt. Dit is mijn antwoord en hier moet u het 
mee doen” zei ik gekscherend. Ze kon er niet 
om lachen.  
                                             (Tineke Dijkstra) 

 
De KRIM HELPT ELKAAR 
De BUURTMARKTPLAATS voor en door 
bewoners van de Krim, waar vraag en aanbod 
elkaar vinden. Het gaat om diensten die we als 
bewoners voor elkaar kunnen doen. Dit kan 
van alles zijn: koken, iemand gezelschap 
houden, boodschappen doen, begeleiden naar 
de dokter, een klus in huis en tuin. Iedereen 
heeft wel eens een vraag en/of iets te bieden. 
Het is niet ‘voor wat hoort wat’, maar af en toe 
een handje helpen, gewoon wanneer het uit 
komt. 
De KRIM HELPT ELKAAR is er voor iedereen 
met een vraag of aanbod. Bijvoorbeeld voor 
nieuwe inwoners van de wijk, die mensen 
willen leren kennen. Ouderen die niet stil willen 
zitten en hun kennis willen delen. Gezinnen die 
alleenstaanden uitnodigen om te komen eten. 
Mensen met een beperking die soms hulp 
kunnen gebruiken en hun talenten laten zien. 
Klushelden, oppasmoeders, kooktalenten, 
theaterliefhebbers en sportmaatjes.  
Ook bieden we een leenmogelijkheid van 
gereedschap/materiaal, bijvoorbeeld een 
(elektrische) heggenschaar, cirkelzaag, lange 
ladder tot aan de nok, een hoge drukspuit, een 
speciaal keukenapparaat enz. Deze zaken kun 
je zelf kopen, maar we kunnen ze ook lenen of 
uitlenen. 
Hebt u een vraag of aanbod? Dan kunt u dit 
doorgeven via: 023- 8795637 / 06 11321471 
Of via de mail: krimhelptelkaar@gmail.com 
                                           Jaap van Deursen 
 

Aanbod: honden uitlaten, boodschappen 
doen, schilderijtje ophangen, wegbrengen naar 
doktersbezoek, fietsband plakken, stopcontact 
repareren. 

                                                                 

Vraag: vlaggenstokstandaard bevestigen, 
weekboodschappen alleenstaande bejaarde.  

  
Zomerfeest op de Krim 21 juni 
De langste dag van het jaar is voor ons 
aanleiding om weer een gezellige bijeenkomst 
voor de bewoners van de Krim te organiseren. 
Ook dit jaar zorgen wij er voor dat de BBQ’s 
klaarstaan om zelf meegebracht vlees en vis te 
grillen. Voor de kinderen komen er twee 
poppenspelers met een heuse poppenkast. 
Ook is er voor de kleintjes een springkussen. 
Voor de denksporters verzorgt Hans simultaan 
schaken. 
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Iedereen is van harte welkom, ook als je alleen 
voor een babbel of een borrel komt (wel zelf 
meenemen). 
De wijkraad heeft dit evenement financieel  
mogelijk gemaakt. De gemeente Haarlem heeft 
ook een bijdrage geleverd, maar in verband 
met de bezuinigingen moet er voor het eerst dit 
jaar een tegenprestatie voor geleverd worden. 
Wij, de meisjes van de Krim, hebben daarom 
op 4 juni de speeltuin en het tunneltje naar 
Bloemendaal schoongemaakt.  
Tot zaterdag 21 juni!  Vanaf 16.00 tot 20.00 
uur op het Rijklof van Goensplein!. 
 

 
 
Familie Zwaan 
Behalve dat de Krim een van de prettigste 
wijken in Haarlem is om in te wonen, valt het 
op dat dieren, en dan vooral vogels, ervoor 
kiezen er hun nesten te bouwen, gezinnetjes te 
stichten en er hun nageslacht op te laten 
groeien. 
Dit voorjaar koos een zwanenpaar een wel erg 
opzichtige plaats uit om haar nest te bouwen: 
direct aan de spoorlijn, bij Kinheim, de 
fietsenstalling van het Mendelcollege en een 
geliefde hangjongerenplaats. Je vraagt je af of 
ze de brochures wel goed hadden gelezen. 
Oplettende bewoners informeerden de 
gemeente die de plaats van hekken voorzag, 
waarna het zwanenpaar er in alle rust in 
slaagde vier eieren uit te broeden. 

 
Om hun kroost in een ‘zwanenkindvriendelijke’ 
omgeving te laten opgroeien vertrok het paar 
enkele dagen nadat de eieren waren 
uitgekomen. Of ze volgend jaar weer komen? 
 
 

 
 
Vlaggen in de Krim 
Met Koningsdag, Dodenherdenking en 
Bevrijdingsdag werd er in de wijk enthousiast 
gevlagd. Een voorzichtige schatting leert dat 
ongeveer tweehonderd huishoudens 
meededen aan deze nationale acties. 
Slechts een enkeling vlagde ook op 17 mei, de 
verjaardag van koningin Máxima. De volgende 
gelegenheid is Veteranendag op 28 juni, 
gevolgd door de herdenking van het einde van 
de Tweede Wereldoorlog op 15 augustus. 
 
Stuyvesanttunneltje 
Het Stuyvesanttunneltje is decennia geleden 
gebouwd als voetgangerstunnel onder de 
randweg om de voetgangers veilig de 
oversteek van het Stuyvesantplein naar de 
Krim te laten maken en omgekeerd. 
De wijkraad besprak onderhoudsplannen en 
mogelijke verbetering met de provincie Noord- 
Holland, eigenaar van de Randweg en de 
gemeente Haarlem, verantwoordelijk voor de 
toegang van en naar het tunneltje. 
Het werd duidelijk dat de provincie in haar 
planning groot onderhoud zal verrichten aan 
het tunneltje in 2016. Voorbereiding op dat 
onderhoud vindt dit jaar en in 2015 plaats. 
Zowel de gemeente als de provincie geeft de 
gelegenheid aan de (toekomstige) gebruikers 
van de tunnel om voorstellen aan te leveren 
zodat het grote onderhoud zodanig wordt 
uitgevoerd dat het is toegesneden op de 
tunnelgebruikers van de toekomst. 
De wijkraad zal in contact treden met 
instellingen als het CIOS en het Kennemer 
Sportcenter over hun gebruikersverwachting. 
Tegelijk wil de wijkraad de bewoners van de 
Krim vragen om ideeën over verbetering van 
het tunneltje naar de wijkraad te sturen, zodat 
een inventarisatie van voorstellen aan de 
gemeente en de provincie kunnen worden 
aangeboden. Graag voor het einde van de 
zomer doorgeven, zodat we er in de komende 
nieuwsbrief over kunnen rapporteren. 
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Boomrondes beplanten 
Bewoners van de Krim die rondom een boom 
plantjes willen neerzetten, kunnen via de 
wijkraad bij de gemeente een markering 
aanvragen die naast de boomronde met 
straatverf wordt aangebracht (in de vorm van 
een bloem), zodat Spaarnelanden weet dat zij 
die boomronde niet hoeft te onderhouden. Het 
kan even duren voordat de markering in de 
wijk wordt aangebracht, omdat Spaarnelanden 
uit efficiëntie meerdere markeringen tegelijk in 
een wijk wil aanbrengen. Rondom de boom 
mogen geen bloemen of plantjes hoger dan 40 
centimeter geplant worden. Het is ook niet 
toegestaan hekjes of stenen bij desbetreffende 
boom te plaatsen. Er mag geen extra grond 
aangebracht worden, omdat dit niet goed voor 
de boomwortels is. Aan deze spelregels dient 
men zich te houden.  
Interesse? Bel of mail het secretariaat van de 
wijkraad.  
 
Haarlemse Honkbal Week 2014 
Van 11 t/m 20 juli 2014 zal de Haarlemse 
Honkbal Week in het Pim Mulierstadion 
worden georganiseerd. Teneinde ernstige 
parkeeroverlast in de wijk te voorkomen heeft 
de wijkraad in een vroeg stadium contact 
gezocht met direct betrokkenen. Ervaringen bij 
de edities in 2008 en 2010 heeft ons geleerd, 
dat het niet afsluiten van de wijk tot 
parkeeroverlast heeft geleid, terwijl 
tegelijkertijd werd vastgesteld dat een zeer 
groot aantal parkeerplaatsen bij vooral het 
Kennemer Sportcenter niet was benut. 
Door het uitdelen van P-Kaarten tijdens de 
editie van 2012 verdween de parkeerdruk in 
onze wijk goeddeels, maar kregen de wijken 
Sinnevelt en Sterrenbuurt met extra 
parkeeroverlast te maken, waarbij wederom 
werd vastgesteld dat de parkeerplaatsen 
rondom het Kennemer Sportcenter nauwelijks 
benut werden.  
Om overlast voor omwonenden zoveel 
mogelijk te beperken is besloten om tijdens de 
komende honkbalweek in de aangrenzende 
buurten (de Krim, Sinnevelt en Sterrenbuurt) 
tijdelijk tot vergunningparkeren over te gaan. 
Alleen bewoners krijgen een vergunning (2 per 
adres) en mogen in dit gebied vrij parkeren. 
Aan bezoekers van de honkbalweek wordt via 
de media en duidelijke borden op aanrijroutes 
aangegeven, waar zij hun auto’s kunnen 
parkeren en dat er sprake is van vergunning 
parkeren in genoemde wijken. Er is toegezegd 
dat er streng gehandhaafd zal worden op 
parkeren zonder vergunning. 
De parkeervergunningen (2 per adres) zullen 
ongeveer 14 dagen voor aanvang van het 
evenement huis-aan-huis bezorgd worden. 

Houd de brievenbus in de gaten en plaats uw 
vergunning goed zichtbaar achter de voorruit 
van uw auto. 
 
Rozenperk Rijklof van Goensplein 
Jammer dat het rozenperk het loodje heeft 
gelegd. Volgens de gemeente was er geen 
ontkomen aan, omdat de fut er uit was. Om het 
stukje grond tijdelijk wat op te fleuren is er 
wilde bloemenzaad over uit gestrooid en ja, dat 
wil wel groeien. Volgend jaar komt er nieuwe 
beplanting voor in de plaats.  
Hebt u als bewoner een goed idee of een wens 
om het perk weer nieuw groen leven in te 
blazen, (liefst zo onderhoudsvriendelijk en 
goedkoop mogelijk), neem dan voor 1 juli 
contact op met het secretariaat van de 
wijkraad.  
 

(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 
 

(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 
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(advertentie) 
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(advertentie) 

Tom & Ron  
bloemen en planten 

 

Santpoorterplein 2 – 023-5263844 

www.tom-ron.nl     

 
(advertentie) 

Supermarkt 

Van der Wijden 

Alle dagen (behalve zondag) 

geopend van 08.00 tot 19.00 

STUYVESANTPLEIN 11 

tel: 023 - 5251506 

                                             

Wijkraad de Krim 
 Secretariaat:          wijkraad.dekrim@gmail.com 

 06-45057025 
Politie Kennemerland               0900-8844 
Brandweer Ambulance             023-5159550                                                                                    
Meldpunt leefomgeving            14023 
Handhaving                                023-5114950  
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