
De Krim wil de enige brievenbus terug. 
Henk Geist 

HAARLEM   Welgeteld 1 brievenbus telde het wijkje De Krim nog. Die is tot onvrede van de 
wijkraad vorige maand door Post.NL verwijderd. Vooral oudere bewoners worden daardoor 
gedupeerd, stelt wijkraadvoorzitter Hans Pos. Die moeten nu met hun rollator door een van de 
twee tunneltjes waarmee deze wijk met Haarlem en Bloemendaal is verbonden. 

Die ene brievenbus stond aan de Cornelis van der Lijnlaan in het hart van de wijk. Maar die is het 
slachtoffer geworden van het feit dat er steeds minder post wordt verstuurd en Post.NL daarom het 
netwerk van brievenbussen de komende jaren gaat aanpassen. In de nieuwe postwet wordt de 
afstand die een bewoner moet afleggen naar de dichtstbijzijnde brievenbus verhoogd van 
vijfhonderd naar duizend meter. Bestaande brievenbussen bij ziekenhuizen en zorginstellingen 
blijven wel staan voor mensen die wat minder goed ter been zijn. 

,,Maar een wijk als De Krim, die verstoken is van voorzieningen laat staan zorginstellingen, valt 
daar dus buiten’’, stelt Pos. Een verzoek van de wijkraad om de brievenbus toch te handhaven 
werd afgewezen door Post.NL. Het bedrijf laat in een brief weten dat er een brievenbus staat aan 
de Zuider Stationsweg in Bloemendaal en op het Stuyvesantplein in Haarlem. Beide brievenbussen 
staan ruim binnen de straal van duizend meter, aldus Post.NL. 

Probleem is alleen dat de wijk tamelijk geïsoleerd ligt, ingeklemd tussen Randweg en spoorlijn. 
Pos: ,,Onze bejaarde wijkbewoners moeten nu door het al maanden door brand beschadigde 
Stuyvesanttunneltje onder de Westelijke Randweg om met de rollator naar een brievenbus te gaan 
of door het Bloemendaaltunneltje onder de spoorlijn naar Beverwijk, dat geteisterd wordt door 
overstromingen vanwege gebrekkige hemelwaterafvoer en/of belemmeringen vanwege de 
herfstbladeren.’’ 

De wijkraad opperde een alternatief. Namelijk de huidige brievenbus handhaven. Pos: ,,Als 
wijkraad hebben we aangeboden die ’eenling’ dan zelf regelmatig te legen en de inhoud naar een 
van de andere brievenbussen te brengen. Vanwege privacy zouden we dan op de bus laten zetten 
dat mensen die niet akkoord gaan met deze afhandelingswijze een reguliere brievenbus zouden 
kunnen gebruiken.’’ Dat is wat betreft Post.NL echter niet aan de orde. 

De wijkraad doet nu een beroep op de gemeenteraad, want de gemeente heeft volgens Pos een rol in 
het zorgen voor leefbaarheid in de wijken. 

Brand 

De wijkraad ergert zich ook aan de staat van het Stuyvesanttunneltje. Pos: ,,In de afgelopen zomer 
is daar brand gesticht met als resultaat een zwartgeblakerde tunnel en schade aan de coating die is 
aangebracht om graffiti makkelijk te verwijderen. Het tunneltje ziet er al vier maanden uit als een 
derdewereldtunneltje in een door oorlog en geweld getroffen gebied.’’ Het herstel laat volgens Pos 
op zich wachten want de gemeente wijst daarvoor naar de provincie die eigenaar van de tunnel is 
en de provincie wijst naar de gemeente waaraan het reguliere onderhoud is uitbesteed. Ook hier 
heeft de wijkraad de hulp ingeroepen van de gemeenteraad. 

 


