
Notulen wijkraad De Krim 23 februari 2017 
 
Aanwezig:  

 Hans Pos, voorgestelde interim voorzitter 
 Edwin Rotscheidt, voorgestelde penningmeester 
 Ingrid Pisters, voorgestelde secretaris 
 Gerard Maas, voorgestelde vicevoorzitter 
 Rob van Looveren, voorgestelde vicevoorzitter 
 Edwin Funck, websitebeheerder 

 
 
 
1. Opening 

Hans Pos opent de vergadering om 20.15 uur en stelt de agenda ongewijzigd vast. 
Deze vergadering moet gezien worden als de opstartvergadering van de 
voorgestelde nieuwe wijkraad. 
 

2. Bezetting 
Hans Pos: voorgestelde interim voorzitter; 
Gerard Maas en Rob van Looveren: voorgestelde vicevoorzitters; 
Edwin Rotscheidt: voorgestelde penningmeester; 
Ingrid Pisters: voorgestelde secretaris; 
Edwin Funck: websitebeheerder.  
 

3. Secretariaat 
Ronny Visser heeft sedert het overlijden van Tineke Dijkstra de stukken van het 
secretariaat in haar bezit. 
Hans maakt een afspraak voor Gerard en Ingrid met Ronny om het secretariaat c.q. 
relevante stukken over te dragen. 
 

4. Financiën 
Ronny heeft als penningmeester ook deze stukken in haar bezit. Zij heeft inmiddels 
verantwoording over de financiën aan de gemeente afgelegd. Het geld dat over was 
is teruggestort en de aanvraag voor 2017 is ingediend.  
Hans maakt ook voor Gerard Maas en Edwin Rotscheidt een afspraak met Ronny 
om deze stukken over te dragen.  
 
Afgesproken is dat het emailadres van de wijkraad ongewijzigd blijft. Het 
postadres zal wel worden gewijzigd. Dat zal het adres van de voorgestelde 
secretaris worden.  
 

5. Jaarvergadering 
De jaarvergadering zal gehouden worden op dinsdag 14 maart 2017 om 20.00 uur 
in de kantine van de Noord-Hollandhal. 
Voor deze vergadering zal een uitnodigingsbrief worden opgesteld. 
 
De agenda voor deze vergadering wordt opgesteld aan de hand van de agenda voor 
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de jaarvergadering van 2016 en worden rondgebracht in de wijk op 8 maart a.s.  
 
Ronny zal gevraagd worden om in de Kascommissie plaats te nemen. Ronny en 
Ton krijgen een fles wijn als dank voor hun bijdrage de afgelopen jaren. Manuela 
blijft met haar “Meisjes van de Krim” betrokken bij de activiteiten.  
 

6. Advertenties 
Ook hierover zal overleg met Ronny plaatsvinden. Er zal verder gekeken worden 
hoelang de contracten met de huidige adverteerders nog lopen. Gestreefd wordt 
om in april een eerste nieuwsbrief rond te sturen. 
 

7. Nieuwsbrieven 
De nieuwsbrieven zullen vier keer per jaar verschijnen. De eerste nieuwsbrief die 
in april verschijnt zal ruimer van opzet zijn omdat daar ook de notulen van de 
jaarvergadering in staan. 
De overige nieuwsbrieven zullen verschijnen in juni/juli, september en december 
en zal voorlopig niet digitaal verschijnen.  
 

8. Sporthotel 
Rob van Looveren geeft voorafgaand aan de vergadering een korte presentatie van 
de foto’s die hij gemaakt heeft sedert met de bouw van het hotel is begonnen.  
Inmiddels is De Raad Bouw B.V. bijna klaar met de fundering.  
 
Een aandachtspunt is wie de voortgang van de bouw van het sporthotel 
controleert nu de opdrachtgever ook de bouwer is.  
 
Er wordt voorgesteld om Hans Vriend en Menno Evers (wijkverbindelaars) van de 
gemeente Haarlem uit te nodigen voor de jaarvergadering met de vraag of zij iets 
over het sporthotel willen vertellen. Hans zal uitnodigen middels een email. 
 
Gekeken zal worden of ook De Raad Bouw wordt uitgenodigd of enkel de heren 
van de gemeente. 
 
Op dit moment ondervindt de wijk (nog) geen overlast van het verkeer dat de wijk 
verlaat via de Stuyvesantbrug. Dit zal echter goed in de gaten worden gehouden.  
 

9. Woontoren 
Op 8 december 2016 is namens de voorgestelde wijkraad een zienswijze tegen de 
komst van de woontoren ingediend bij de gemeente Haarlem en op 2 februari jl. is 
door Hans in de commissie Ontwikkeling ingesproken over alternatieve plannen. 
Door de gemeente is hierop nog niet gereageerd.  
 
CRA heeft thans deze zienswijze van de gemeente ontvangen. Naar aanleiding 
daarvan hebben zij wederom contact opgenomen met Hans. In dit gesprek hebben 
zij aangegeven dat er een nieuwe tekening gemaakt is. Deze tekening wijkt echter 
zodanig af van de eerdere tekening dat de woontoren nu zelfs dichter bij de 
sportvelden staat en dus dichter bij de lichtmasten.  
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Het ziet er naar uit dat de tekening, zoals die er nu ligt, enkel is gemaakt c.q. 
aangepast, om aan de wensen van het Mendel tegemoet te komen.  
 
Hans geeft aan dat hij een goed gesprek heeft gehad met de heer Geist van het 
Haarlems Dagblad. Er zal vrijdag 24 februari a.s. wederom een artikel over de 
woontoren en nu ook over de alternatieve plannen in de krant verschijnen.  
 
Verder zal Hans op donderdag 9 maart a.s. wederom inspreken in de commissie 
Ontwikkeling als hij voor die datum geen bericht van de gemeente heeft 
ontvangen.  
 

10. Ad hoc-leden 
Het bestuur nodigt personen uit die eventueel bij de vergadering aanwezig kunnen 
zijn als onderwerpen besproken worden. Naast genoemde leden zijn dat Peter 
Heida (verkeer) en Lida Ory (groen/Spaarnelanden)  
 

11. Rondvraag 
Het voorstel is om acht keer per jaar te vergaderen.  
Indien er besluiten genomen dienen te worden, zullen deze ook buiten een 
vergadering om genomen worden. Er zal dus niet gewacht worden met het nemen 
van een besluit tot er een vergadering plaatsvindt.  
 
Hans zal een overzicht rondsturen van de WBO-vergaderingen. De eerste 
vergadering is op 28 februari a.s. Gerard kijkt of hij daarbij aanwezig kan zijn.  
 
De bestuursvergaderingen zijn publiektoegankelijk en zullen dan ook niet bij de 
bestuursleden plaatsvinden. Er zal gekeken worden naar een passende locatie.  
 
Het voorstel is ook de wijkagent niet alleen voor de jaarvergadering uit te nodigen 
maar ook, indien gewenst, voor bestuursvergaderingen.  
 
Op de agenda van de jaarvergadering zal komen te staan: het sporthotel, de 
woontoren, het (voorgestelde) nieuwe bestuur en het zomer- en winterfeest.  
 

12. Sluiting 
Hans sluit de vergadering om 21.45 uur.  
 
 


