
Vergadering wijkraad De Krim 
 
Datum notulen 3 juni 2014 

  Adres Aanwezig 

Tineke Dijkstra (voorzitter) Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

Ronny Visser (penningmeester) Cornelis van der Lijnlaan 1 + 

Hans Pos (lid) Lodewijk van Deijssellaan 182 + 

Ton Pols (commissie Pim 
Mulier) 

De Carpentierlaan 35 + 

Manuela van de Heide (lid, 
website beheer) 

Van Diemenlaan 15 - 

Secretariaat (tijdelijk)  Lodewijk van Deijssellaan 224 + 

 
1. Welkom, mededelingen, goedkeuring notulen 3 juni 2014 

Notulen van 7 mei 2014 worden goedgekeurd en op de website gezet. 
Uitkomst wijkgesprek woensdag 7 mei: definitieve versie bewonersbrief HHW met parkeervignetten 
wordt nog eenmaal langs de drie wijkraden gestuurd ter controle en goedkeuring. Ook het 
maaibeleid is ter sprake gekomen. Er zal met Spaarnelanden een afspraak gemaakt worden om met 
de gemeente en wijkraad een rondje door de wijk te maken om te kunnen beoordelen of er wel 
zorgvuldig genoeg gemaaid wordt. Ook heeft de wijkraad een bomenschouw aangevraagd. Vooral 
bomen bij het Pim Mulier complex die door de storm gesneuveld zijn, wil de wijkraad onder de 
aandacht brengen. Er is toegezegd dat de gemeente zal gaan kijken. Bordjes natuurvriendelijke 
oevers aan de Delft worden t.z.t. geplaatst. De wijkraad vraagt zich af of er precariorechten worden 
betaald voor de reclameborden bij het Pim Mulier. De wijkraad heeft haar kritiek geuit over de weinig 
efficiënte manier van vergaderen in de huidige vorm tijdens het wijkgesprek met de gemeente.  
 
Uitkomst gesprek Provincie NH Stuyvesanttunneltje zie punt 8. 

 
2. Terugkoppeling workshop Binden en Verbinden  13 mei 2014 

Dit onderwerp zal op de volgende vergadering besproken worden. 
 

 
3. Markering boomrondes i.v.m. eigen grondonderhoud bewoners 

Er wordt een inventarisatie gemaakt van de reacties van bewoners en deze zal door de wijkraad 
doorgespeeld worden richting gebiedsmanager.  
 
   

 
4. Voortgang zomerfeest 21 juni 

De organisatie heeft een schoonmaakactie op touw gezet. Het tunneltje naar Bloemendaal en het 
speeltuintje op het Rijklof van Goensplein hebben een opknapbeurt gekregen. Deze actie heeft de 
organisatie van het zomerfeest 250 euro subsidie van de gemeente opgeleverd. Dit bedrag is niet 
kostendekkend en de wijkraad zal bekijken of er richting gemeente niet iets meer meebetaald kan 
worden. 
Tijdens het Partner Platform Noord op woensdag 11 juni zal de wijkraad de subsidieregeling ter 
sprake brengen.  
 
 

 
5. Paarkeerbeleid Haarlem Honkbal Week 2014  

De wijkraad vraagt de organisatie van de HHW om de vergunning naar het secretariaat te sturen. De 
wijkraad wil o.a. weten hoe het parkeerbeleid hierin omschreven staat.  
 
 
 

 
 
6. Nieuwsbrief Zomer 2014 

Het concept wordt goedgekeurd en kan naar de drukker. De Nieuwsbrief zal in het weekend van 13 
juni 2014 verspreid worden. 
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7. Subsidie bijzondere ontmoetingen 

Wordt vervolgd. 

                                                                                                                                                    

 
8. Resultaten gesprek Provincie NH-gemeente-wijkraad m.b.t. Stuyvesanttunneltje 

Het was een goed voorbereid gesprek op het Provinciehuis. Er werd een korte historische schets 
gegeven over hoe oud het tunneltje is en dat het met nadruk bestemd is voor voetgangers. In 2016 zal 
de tunnel een grote opknapbeurt krijgen, maar dan moet er nu al wel nagedacht worden over de 
manier waarop. De gemeente ( vertegenwoordigd voor de fractievoorzitter van het CDA) wil er graag 
over nadenken. De wijkraad zal de IJsbaan, het CIOS en het Kennemer Sport Center benaderen om 
ook na te denken over een nieuwe inrichting van de tunnel op basis van verwachte toekomstige 
gebruikersprofielen. De wijkraad noemde het ophangen van spiegels. De Provincie was daar 
enthousiast over. Het plan is om de tegels er uit te halen en ander plast tegen de wanden aan te 
brengen. Verder moet er bekeken worden hoe de tunnel beter toegankelijk kan worden voor rollators 
en scootmobielen. De op- en afrit is het enige wat veranderd kan worden. Het zal binnen het huidige 
bestemmingsplan nooit een fietstunnel worden. Volgend jaar moet het ontwerp gemaakt worden. De 
wijkraad heeft samen met de bewoners tot begin september de tijd om met een inventarisatie te 
komen.  

                            

       
9. Rondvraag 

Er wordt afgesproken dat uitnodigingen voor buurtfeesten vanaf heden door de organisatie zelf huis-
aan-huis bezorgd gaan worden. 

                      
                     Volgende vergadering 8 juli 2014  


