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Notulen vergadering wijkraad De Krim 12 april 2018 
Aanwezig:  

 Hans Pos, voorzitter 
 Edwin Rotscheidt, penningmeester 
 Rob van Looveren, vicevoorzitter 
 Edwin Funck, websitebeheerder 

Afwezig: 
 

1. Opening 
Hans opent om 20.52 uur de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 16-02-2018 wordt goedgekeurd. 
 

4. Voorstellen wijkagent Abdul Elshiwy 
Voor de vergadering heeft de nieuwe wijkagent zich voorgesteld en een artikel gestuurd voor 
de wijkkrant.  Aktie Hans, Rob  
 

5. Voorgestelde Verkeersschouw 
Aan de gemeente (Hans Vriend, Pim Lemmens) is voorgesteld om een verkeersschouw te 
doen bij het Ibis Hotel en de van Idenburglaan. Aktie Hans: nog geen toezegging ontvangen. 
Met de wijkagent, IBIS Hotel, IJsbaan en Kennemersporthal zal een overleg worden 
georganiseerd. Stef Pessel zal als vz werkgroep verkeersveiligheid hierbij aanschuiven. Aktie 
Hans: bijeenkomst organiseren, Stef uitnodigen. 
 

6. Woontoren kavelbezoek met Groen Links 
Voor de vergadering is met Jasper Drost (D66), Peter van den Doel (D66), Maarten 
Wiedemeijer (PvdA) en Jacques Amand (TROTS) het kavel aan de Pim Mulierlaan bezocht. 
VVD had zich afgemeld.  Hans heeft uitgelegd wat er met de eerste fase vergunning niet in 
orde was en dat de tweede fase vergunning niet afgegeven had mogen worden. Het is niet 
duidelijk of de woontoren is geagendeerd op 19 april 2018. Nieuwe raadsleden kunnen zich 
inlezen op het woontoren project met onze zienswijze van 2016. 
Aktie Hans: inspreken bij de andere fracties. 
 

7. Gesprek met Burgemeester Wienen 
Hans heeft met de burgemeester gesproken en hem gevraagd hoe de procedure met de 
tweede fase vergunning is gelopen en wat er moet gebeuren als blijkt dat de stukken niet 
correct zijn.  
 

8. Voorbereiding op Commissie Ontwikkeling vergadering op 19 april 
Zie agendapunt 6. 
 

9. Financiële verantwoording 2017 
De aangepaste afrekening 2017 is geaccepteerd door de gemeente. Aktie Edwin: nieuwe 
verantwoording door Hans laten tekenen en naar de gemeente Haarlem sturen. 
Aktie Edwin nagaan of griffierechten al aan het Mendel zijn gerestitueerd. Deze zijn namelijk 
door de wijkraad voorgeschoten. Mendel verzoeken deze aan ons terug te betalen. 
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Voor bewonersondersteuning bestaat de mogelijkheid om budget aan te vragen. Het 
beschikbare budget van € 992 voor 2017 is niet benut. Aktie Edwin bij de gemeente nagaan 
welke soort activiteiten hiervoor in aanmerking komen. 
 
Hans stelt voor om met ouderen, o.a. deelnemers Koffiecirkel, met een busje een dagtripje te 
organiseren naar bijv. pannenkoekhuis de Krim (Veluwe). Aktie Hans, Rob 
 

10. Website 
De website is bijgewerkt.  
 

11. Volgende Nieuwsbrief  
In juni zal de volgende nieuwsbrief worden uitgebracht. Aktie Hans, Rob. 
Aktie allen: Morgen nieuwsbrief bezorgen in de wijk. 
 

12. WBO overleg (details zie WBO verslag 27-03-2018) 
Verkeersknelpunten in Haarlem-Noord zijn langs gelopen. 
(023) bereikbaar. Het ingebrachte punt van Wijkraad de Krim over problemen met 
verkeerssituaties werd niet erg serieus opgevat. 
Bewoners en de politiek. Op het voorstel van Piet de Vries en Rob om richting politiek door 
het WBO meer proactief te zijn om een betere verbinding van de burgers met het bestuur 
van de stad te krijgen werd lauw gereageerd. Vandaag met Piet de Vries besproken en een 
mededeling opgesteld voor de volgende WBO vergadering. Piet de Vries zal niet meer 
deelnemen aan het WBO overleg. 
 

13. Koffiecirkel wijkinitiatieven 
De Koffiecirkel is in maart niet doorgegaan, omdat er geen gastadres was. Deze week 
hadden we weer een volle kamer. Op 9 mei is de volgende Koffiecirkel bij Gretha Baars. 
 
Voor de plannen van een geluidsscherm langs het spoor in de Jan Pieterszoon Coenlaan is 
een bijdrage voor een stedenbouwkundige visie opgesteld. Aan de straatbewoners is een 
akkoord gevraagd. Cor Weel (gemeente Haarlem) zal dan de stedenbouwkundige visie 
opstellen. Prorail zal die visie overnemen en in haar plannen verwerken. Met de bewoners 
aan de Iepenlaan in Bloemendaal is contact opgenomen. Zij hebben last van het geluid dat 
terugkaatst van de sporthal. Aktie Rob 
 
Edwin Funck legt uit waar op het Rijklof van Goensplan nieuwe bomen zijn geplant. 
 

14. Rondvraag 
Fina van der Kroef was vanwege een gebroken knieschijf in het Renaldahuis voor revalidatie. 
Ze is weer gevallen en ligt nu in het ziekenhuis.  
 
Karsten Glas (gemeente Haarlem) heeft de werkzaamheden voor de omgevingswet gestopt, 
omdat er geen mensen beschikbaar zijn. 
 

15. Volgende vergadering 
…. bij Hans.  
 

16. Sluiting 
Om 21.45 sluit Hans de vergadering 

 


