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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
WINTER 2017 

 

      
   De eerste hagelstenen laten hun sporen na in de wijk                    Rozen blijven bloeien, ook in de herfst en de winter 

 
Voorwoord  
 
En toen kwamen de zomer en herfst van 2017 
alweer tot een einde en maakten we ons op voor 
een typisch Nederlandse winter. Gaat het vriezen, 
binden we zelf de schaatsen onder onze voeten of 
moeten we het doen met een oogstrelende show 
van onze mannen en vrouwen tijdens de komende 
Winterspelen in Zuid-Korea. In mijn dromen zie ik 
een dichtgevroren Delft en worden kluunmatten op 
de Stuyvesant- en Orionbruggen gelegd om 
schaatsers te begeleiden op een Elfwijkentocht 
door Haarlem…. Ik schrik wakker. 
 
Zover is het echter nog niet. De laatste twee 
maanden van 2017 staan voor wat betreft onze 
wijk in het teken van de opening van het Ibis Styles 
Hotel (zie voor details een later stukje) aan de kop 
van de ijsbaan en de rechterlijke uitspraak over de 
geplande komst van een woontoren op Sportpark 
Pim Mulier (ook daar krijgt u details over te lezen). 
 
Terwijl deze editie van de nieuwsbrief wordt 
geschreven moet de feestelijke opening van het 
hotel nog plaatsvinden (planning is net voor de 
Kerst) en zitten we te wachten op de uitspraak van 
de bestuursrechter over het ingediende 
beroepsschrift dat vraagt om annulering van de 
verleende omgevingsvergunning eerste fase. Ook 
deze uitspraak wordt net voor de Kerst verwacht. 
 
Maar in de tussentijd gebeurt er van alles in de 
wijk. De crisis is nu echt voorbij en het is een 
bedrijvigheid van je welste. Op veel plaatsen zijn 
aannemers en klussers bezig om grotere en 
kleinere werkzaamheden aan huizen en tuinen uit 
te voeren, die de wijk klaarstomen voor 2018. 

Wat betekent dit alles voor de wijk en haar 
wijkraad, die van jullie afgelopen maart een 
mandaat van een jaar kreeg om jullie te 
vertegenwoordigen in gesprekken met de 
gemeente en andere autoriteiten? 
 
Op verschillende fora pogen we de wijk goed te 
vertegenwoordigen, maar dat is niet altijd 
gemakkelijk. Wijkraadsleden zijn tenslotte slechts 
amateurs die het er in hun vrije tijd bij doen. 
Steeds sta je op een achterstand. We hebben te 
weinig vrijwilligers om de door onszelf opgelegde 
druk aan te kunnen. Wie voelt zich aangesproken? 
 
Is de thematiek die speelt en de (vaak 
frustrerende) interactie met gemeenteambteraren 
en de politiek de moeite wel waard om je tijd aan 
te besteden ten behoeve van de belangen van 
onze wijk en haar bewoners? 
 
Wij denken van wel en doen het graag, maar de 
wijkraad heeft absoluut behoefte aan de 
participatie van meer wijkbewoners in de wijkraad 
of in werkgroepjes geassocieerd met de wijkraad. 
Voor dat laatste denk ik aan de koffiecirkel, de 
verkeersgroep, een feestencommissie, enz. 
 
De afgelopen jaren hebben de ‘Meisjes van de 
Krim’ onder aanvoering van Manuela een tiental 
fantastische feesten georganiseerd. Hulde 
daarvoor en we weten zeker dat alle bewoners er 
zo over denken. Maar…. Na tien feesten is het tijd 
voor anderen om de organisatie op zich te nemen. 
Het Kerstfeest op 10 december wordt geweldig. 
We hopen op een ruime deelname vanuit de wijk. 
 
(Hans Pos)      
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Ibis Styles Haarlem City opent haar deuren 
 
De afgelopen maanden hebben we kunnen zien 
hoe Hotel Haarlem gestalte kreeg. En nu is hij er 
dan, een echt hotel aan de rand van onze wijk. 
Voor de Kerst kun je er al kamers boeken. Googel 
op bovenstaande naam en je ziet dat kamers 
worden verhuurd voor ongeveer 100 euro per 
nacht. De kamers zijn qua inrichting simpel en 
ademen een sportieve sfeer uit, die heel goed past 
bij de Sportboulevard van Haarlem. 
 
Voor de oplettende lezer toch nog wat details. 
Vanwege de waterwet moet er watercompensatie 
plaatsvinden als er een bodemverdichtende 
activiteit zoals de bouw van een hotel plaatsvindt. 
In plaats van een 3 meter brede sloot tussen de 
spoorwegsloot en de Delft is gekozen voor een 
waterpartij van zo’n 150 m² op de hoek van het 
kavel. Deze waterpartij is verbonden met de 
spoorsloot en de Delft middels duikers. Fraai. 
 
De ingang tot het hotel is nu toegankelijker, maar 
het gaat ten koste van het aantal parkeerplaatsen 
van het hotel op eigen terrein. Als de 
bezettingsgraad hoog is en veel bezoekers met de 
auto komen, zal de parkeerplaats bij de sporthal 
uitkomst moeten bieden. 
 
Op initiatief van de wijkraad zal er een gesprek 
plaatsvinden tussen hotel, ijsbaan, sporthal en de 
wijkraad om mogelijke verkeers- en 
parkeersituaties te bespreken en oplossingen voor 
te stellen. Vooral op hoogtijdagen zouden er 
situaties kunnen ontstaan waarbij bedrijvigheid zou 
kunnen leiden tot overlast voor de wijk. Hopelijk 
komt er dan, in samenspraak met de gemeente 
Haarlem een draaiboek vergelijkbaar met de 
Haarlemse Honkbalweek. 
    

IBIS Styles Hotel 

 
Bijna klaar voor de opening op 21 december 
 
AMVEST woontoren op Sportpark Pim Mulier 
 
Op 13 november speelde de technische 
behandeling van het beroepsschrift over de door 
de gemeente op een onmogelijke plaats 
voorgestelde bouw van een woontoren.  

 
Tijdens de eerste zitting in september waren we 
met een flinterdunne marge ontvankelijk verklaard. 
Het was hartverwarmend dat er meer dan een 
handvol toehoorders uit de wijk plaatsnamen op de 
publieke tribune om ons aan te moedigen. Die 
steun werd erg gewaardeerd en hadden we nodig. 
 
Omdat we als wijkraad geen legale status hebben, 
is de zienswijze door vier wijkbewoners ingediend. 
Tijdens de technische zitting mochten we het van 
de rechter vooral hebben over de verkeers- en 
parkeerproblematiek. En de verkeerde kaart. 

 
De abusievelijk door de gemeente gebruikte kaart met de 
woontorenhoek op het trottoir en de kavelgrens op het fietspad. 
 
Voor hen die houden van detail, verwijzen we naar 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Tik daar een postcode 
in behorend bij de wijk en scroll naar het kavel 
boven het Mendelcollege. Daar heeft de gemeente 
sinds juni 2017 een nieuw bestemmingsplan 
geplaatst met als onderdeel de ondermaatse 
ruimtelijke onderbouwing geproduceerd voor CRA 
en klakkeloos overgenomen door de gemeente. 
 
De rechtbank prees onze inzet en de schriftelijk 
ingeleverde stukken. De gemeente werd op de 
vingers getikt en AMVEST schitterde weer door 
slechts een advocaat af te vaardigen. 
 
Mochten we de rechtzaak verliezen, dan bezinnen 
we ons op een gang naar de Raad van State. 
Mogelijk moeten we dat dan voorfinancieren uit 
een crowdfundingsactie in de wijk. 



                                             WWW.DEKRIMHAARLEM.NL  

                                              WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 
 

Koffiecirkel de Krim 
 
Het komende jaar viert de Koffiecirkel haar 3-jarig 
jubileum. Dat wordt in juni passend gevierd. De 
ervaring met de maandelijkse koffiebijeenkomsten 
is buitengewoon positief. Heden, verleden en 
toekomst, het komt allemaal aan bod. Zet de 
volgende data in uw nieuwe agenda: 

 2018 
 Woensdag 10 januari 
 Dinsdag 6 februari 
 Woensdag 7 maart 
 Dinsdag 10 april 
 Woensdag 9 mei 
 Dinsdag 12 juni: feest 3-jarige Koffiecirkel 
 Woensdag 11 juli 

Elke maand wordt er gezellig een kopje koffie 
gedronken van 11.00 tot 12.00 met soms wel 
uitlopers tot 13.00. 
Rob van Looveren, T: 023-5253 988 of 
Arian Vuijk, M: 06-3989 37411 

 

Krim helpt elkaar! 
 
We kunnen het niet voldoende benadrukken, maar 
Jaaps ‘Krim helpt elkaar’-initiatief bevordert de 
saamhorigheid op ons Eiland!!  
 
Zit u omhoog met kleine praktische klusjes die u, 
niet (meer) zelf kunt doen (klemmende deur 
verhelpen, lampje ophangen, kleine 
administratieve klus, probleem met uw computer, 
o.i.d.), neem contact op met; ‘Krim helpt elkaar!’ 
 
Hoe werkt dit praktisch? Meldt u aan als u: 
·  geïnspireerd bent door de mogelijkheid om 

elkaar op een eenvoudige wijze te helpen. 
·  een verzoek heeft voor een specifiek klusje. 
 
Natuurlijk kan het zijn dat u het leuk vindt om een 
wederdienst (appeltaart bakken, knutselen met de 
kinderen, de tuin harken o.i.d.) aan te bieden, dit 
bevordert het leren kennen van elkaar. 
 
Jaap van Deursen 
De Carpentierlaan 1 
T: 06-1132 1471 
krimhelptelkaar@gmail.com 
 
Dagje uit met een clubje?? 
 
Als er voldoende belangstelling is, dan zet de 
wijkraad zich in en huurt een busje om er een 
gezellig dagje van te maken. Een museum, een 
landelijk dorp en natuurlijk ergens gezellig eten. 
Graag horen we uw ideeën. Wij regelen de rest!! 
 

Zeg nee tegen ‘de Rode Loper’ 
 
Actiegroep ‘Een brug te ver Haarlem’ strijdt tegen 
het doortrekken van het fietspad ‘De Rode Loper’ 
dwars door de Bolwerken, inclusief de aanleg van 
de peperdure Dolhuysbrug. 2.2 miljoen euro 
belastinggeld dat niets oplevert. Ga naar 
geenbrug.nl en onderteken de petitie. Samen zijn 
we sterk tegen slechte gemeentelijke plannen. 

 
Website DEKRIMHAARLEM 
 
Met vereende krachten, maar beperkt door een 
gebrek aan echte kennis van websitebeheer, doet 
Edwin Funck zijn uiterste best om de website te 
actualiseren. Mochten we in ons midden een 
wizzkid hebben die met wat handigheid 
ondersteunend zou willen zijn aan onze pogingen 
de informatie toegankelijk te maken voor iedereen 
met een digitale footprint, dan horen we dat graag. 
Een middelbare scholier die er een werkstuk voor 
zijn school van kan maken? 
 
We laten ons graag verrassen.  
 
Werkgroepen, Feestencommissie 
 
Dit jaar heeft de werkgroep Verkeer zich 
voorzichtig gepresenteerd. Komend jaar krijgt die 
werkgroep grotere uitdagingen als het Ibis Styles 
Hotel voor extra drukte gaat zorgen en 
verkeersstromen op de Randweg veranderen. Ook 
andere werkgroepen die zich met bijvoorbeeld 
Groen, Sociaal of Energie willen bezighouden zijn 
welkom. Aanmelden kan via het secretariaat van 
de wijkraad: wijkraad.dekrim@gmail.com  
 
Wijkraad de Krim 

   
Secretariaat:        wijkraad.dekrim@gmail.com 
 06-10113 936 

 
Tel. gemeente Haarlem:   14023  
 Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 
TOETS 1 —  Als u iets wilt melden over uw leefomgeving of openbare 
                    ruimte  
TOETS 2 —  Voor het maken van een afspraak  
TOETS 3 —  Voor contact met handhaving  
TOETS 4 —  Voor contact met de afdeling sociale zaken  
TOETS 9 —  Voor alle overige onderwerpen  
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(Advertenties) 
 

  

  
  

  

  
 


