
NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Tussendoortje januari 2018 

 

Alle wijkbewoners een fantastisch 2018 toegewenst!! 
 
De rechtsgang omtrent de voorgestelde woontoren op sportpark Pim Mulier. 
 
De uitspraak van het door de wijk en het Mendelcollege aangespannen beroep tegen de komst 
van de woontoren was niet zoals de stichting bewonersbelangen de Krim en het Mendelcollege 
zich die hadden voorgesteld. Toch blijft er een sterk onderbouwde verwachting dat de bouw geen 
doorgang zal vinden. We verwijzen u naar dekrimhaarlem.nl waar de gerechtelijke uitspraak staat. 
We hebben een kundig advocaat aangeraden gekregen die ons wil steunen. 
 
Om voor ons onverklaarbare redenen werd het beroepschrift nu door de rechter gezien als een 
document van vier bewoners, die geen direct belanghebbenden zijn, en het Mendelcollege. De 
bezwaren van het Mendelcollege werden gegrond verklaard, maar het door de gemeente 
ingediende verweerschrift werd als voldoende motivatie beschouwd om de bouw toch door te laten 
gaan. Wij vinden dit stuitend vooral ook omdat die motivatie is opgesteld door de consultant die in 
de arm was genomen door de ontwikkelaar en om die reden aan zijn eigen belangen dacht i.p.v. 
aan de belangen van de stad en haar bewoners.  
 
We spraken onlangs met de SP-vertegenwoordiging in de gemeenteraad, die net als OPH en de 
Actiepartij zich tegen de komst van de woontoren hebben uitgesproken. De nu ontstane situatie, 
het schimmige proces dat op commissie- en gemeenteraadsniveau heeft plaatsgevonden en de 
onjuiste voorstelling van zaken zoals door de gemeente gepresenteerd in het nieuwe 
bestemmingsplan (zie www.ruimtelijkeplannen.nl) zullen door hen aan de kaak worden gesteld. 
 
De wijkraad wil samen met het Mendelcollege de strijd nog niet opgeven en beraadt zich op 
verdere juridische stappen. De complexiteit van de zaak noodzaakt ons echter om de hulp van een 
advocaat in te roepen. De kosten van een paar duizend euro kunnen slechts gedeeltelijk uit de 
middelen van de wijkraad worden gedekt. Wij vragen uw steun door een bijdrage op de rekening 
NL36 INGB 0003 9730 74 van de wijkraad te storten onder vermelding “rechtsgang woontoren”. 
Wanneer we dit winnen, zullen we uw zeer gewaardeerde bijdragen terug storten. 
 
Jaarvergadering op 20 februari 2018 in de Noord Holland hal, aanvang 20.00 uur. 
Op de agenda staan ontwikkelingen omtrent het Ibis Hotel, de woontoren, ruimte bij de NH-hal, 
parkeerplaats naast de Kennemersporthal, gemeenteraadsverkiezingen en de feestcommissie. Als 
spreker(s) nodigen we vertegenwoordigers van politieke partijen uit. 
 
Website www.dekrimhaarlem.nl 
Samen met deskundigen uit de wijk heeft Edwin Funck de website weer actueel gemaakt. 
Suggesties voor verdere verbetering en vernieuwing zijn altijd welkom. 
 
Feestcommissie voor zomer- en winterfeest op het Rijklof van Goensplein 
De meisjes van de Krim hebben hun sporen verdiend. Nu zal een nieuwe feestcommissie deze 
traditie moeten voortzetten. WIE VOELT ERVOOR? Meldt u aan via wijkraad.dekrim@gmail.com.  
 
Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en voorzitter stichting bewonersbelangen de Krim 
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