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Notulen vergadering wijkraad De Krim 17 september 2018 
Aanwezig:  

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

Afwezig: 
 

1. Opening en mededeling 
Hans opent om 20.15 uur de vergadering.  
 

2. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Verslag vorige vergadering  
Het verslag van 6-6-2018 wordt goedgekeurd. 
 

4. Aangifte politie 
Het doen van de aangifte tegen de gemeente heeft 5 uur geduurd. De eerste reactie van de 
Officier van Justitie was dat er geen reden tot behandeling was. Na opnieuw aandacht vragen 
voor de zaak heeft de OvJ een ontvangstbevestiging d.d. 13-9-2018 gestuurd. Actie Hans 
 

5. WOB verzoek 
Bij de gemeente is alle correspondentie aangaande de vergunning voor de woontoren van 
april 2017 tot nu opgevraagd. Formeel is er geantwoord dat er een maand reactietijd is met 
de mogelijkheid van een maand verlenging. Actie Hans 
 

6. Gesprek met wijkagent Abdul 
De politie kan niets betekenen aangaande de bouwactiviteiten aan de Pim Mulierlaan. Voor 
de verkeersschouw met Bert Bovens zal Abdul met hem contact opnemen. 
 

7. Overlast en coördinatie hei-activiteiten Pim Mulierlaan 
De geluidsoverlast voor het heien van palen is beperkt. Bij de school wordt wel de norm 
overschreden. Welk effect de 130 heipalen hebben op de ondergrondse waterstromen zullen 
we afwachten. 
Een buis voor waterafvoer van het gemaal naar de Delft is gesprongen en door BAM al weer 
hersteld. De inspecteur van Heijningen van de gemeente Haarlem is op de hoogte gebracht. 
De krant is ook over de situatie geïnformeerd en van foto’s voorzien. Actie Hans 
 

8. 30-km zone 
Vanuit de wijk is een verzoek gekomen om een 30-km zone in te stellen in de wijk. Aan Stef 
Pessel van de werkgroep veiligheid is gevraagd om dit nader te onderzoeken en haar 
bevindingen aan de wijkraad kenbaar te maken. Actie Rob 
 

9. Wijkfeest 
Over het zomer wijkfeest op 14 juli is een stukje opgenomen in de nieuwsbrief. Voor het 
kerstfeest wordt zaterdag 15 december bepaald. Het is het nog niet zeker of Anneke, Barbara 
en Olga dit kunnen organiseren. Er zal met hen contact worden opgenomen. In de wijkkrant 
is een oproep voor hulp geplaatst. Actie Rob 
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10. Brievenbus 
Aan Post NL is gevraagd te heroverwegen om de brievenbus terug te plaatsen in de wijk. Dit 
wordt binnenkort door Post NL besproken. De dichtstbijzijnde brievenbussen zijn nu bij 
Station Bloemendaal en op het Stuyvesantplein. Bewoners zullen daarvoor altijd via een 
tunneltje moeten gaan. Voor ouderen is dat bezwaarlijk. 
 

11. Website/Facebook 
De website is bijgewerkt en de verslagen van de wijkraadvergadering en jaarvergadering zijn 
geplaatst. De wijkraad communiceert naar de bewoners via de wijkkrant en de website. Via 
Facebook kan niet iedereen worden bereikt. 
 

12. Uitjes voor de oudjes 
Het dagje uit naar de Veluwe was een groot succes. An Smits kon op het laatste moment niet 
mee vanwege een opname in het ziekenhuis. Voor de mensen ontbrak een opstapje om 
gemakkelijk in de bus te komen. 
 

13. Financiën 
Er is nog geld in kas. De laatste wijkkrant kan in kleur worden gedrukt. 
 

14. WBO-overleg 
Op dinsdag 25 september is het volgende WBO overleg. In te brengen punten voor de 
agenda zijn: 

1. Heer Wiedemeijer (PvdA) uitnodigen om toelichting op zijn plannen te geven over 
“Randweg in een tunnel en duizenden woning erboven”. 

2. Actie “Democratische vernieuwing” van Piet de Vries en Otto Takes. Een 
initiatiefgroep van 6 mensen is op 14 augustus in de Pletterij bij elkaar geweest. Bij 
Jur Botter is het initiatief bekend gemaakt en een opstartbudget van € 400 gevraagd 
(toegekend). 
 

15. Geluidscherm 
De gemeente (Cor Weel) zal de stedenbouwkundige visie voor de spoorzone van wijk de Krim 
opstellen. Na vaststelling zal deze naar Prorail moet worden gestuurd. Contact opnemen met 
de gemeente over de stand van zaken. Actie Rob 
 

16. Rondvraag 
Edwin vraagt hoe het staat met het herstel van de brandschade in het Stuyvesant tunneltje 
en het waterprobleem in het tunneltje naar Bloemendaal. Er wordt gewacht op actie van de 
Provincie en de gemeente Haarlem heeft een noodpomp geplaatst.  
Edwin spreekt zijn zorg uit over de onduidelijke kruising bij de Stuyvesantbrug. Bij de 
verkeersschouw met Bert Bovens (gemeente Haarlem) is dat al geïnventariseerd.  
 

17. Volgende vergadering 
28 november 2018 bij van de Sande.  
 

18. Sluiting 
Om 21.45 sluit Hans de vergadering 

 


