
UITNODIGING JAARVERGADERING WIJKRAAD DE KRIM 
25 FEBRUARI 2019, 20.00-22.00, NOORD-HOLLANDHAL 
 
Wijkraad de Krim nodigt u, bewoners van de Krim, 
uit voor het bijwonen van haar jaarvergadering. 
Zoals u van ons, maar ook uit de media, heeft 
kunnen vernemen zijn er verschillende 
ontwikkelingen gaande op ons Eiland en bestaan er 
veel plannen die een ingrijpende invloed kunnen 
hebben op het prettige woon- en leefklimaat in de 
wijk en haar directe omgeving. Voor de 
vergadering nodigen we verschillende sprekers en 
vertegenwoordigers van de gemeente en de 
politiek uit, waardoor u in de gelegenheid bent uw 
mening op de ontwikkelingen te delen met de 
vergadering. Dit past binnen de vernieuwde 
democratie in Haarlem. 
 
De agenda is nog niet vastgesteld, maar de 
volgende onderwerpen komen zeker aan bod: de 
bouw van de woontoren op Sportpark Pim Mulier, 
de scenario’s voor de Orionzone-ontwikkeling, de 

plannen voor sociale woningbouw naast de 
sporthal, plannen voor zonne-energieontwikkeling 
in de wijk, de staat van het Stuyvesanttunneltje, 
alternatieven voor de opgeheven brievenbus aan 
de vdLijnlaan, de Koffiecirkel, uitjes voor de 
ouderen uit de wijk, de wijkfeesten en een 
ontwikkeling van het Rijklof van Goensplein. 
 
Afgelopen jaar, voorafgaande aan de verkiezingen 
hielden we een debatsessie met 
vertegenwoordigers van verschillende politieke 
partijen over door de wijk aangedragen thema’s. 
Dat herhalen we dit jaar.  
 
Daarnaast moeten we uw aandacht vragen voor 
het versterken van de wijkraad. Dat is nodig en het 
zijn voor de vrijwilligers dankbare taken, die we 
het liefst met een groter team willen uitvoeren. 
 

Voorlopige notulen jaarvergadering wijkraad De Krim 20 februari 2018  

Aanwezig zijn een vijftigtal bewoners van de wijk volgens de presentielijst, en een tiental leden van gemeentelijke politieke partijen 
(VVD, D66, SP, GroenLinks, Hart voor Haarlem, TROTS, OPHaarlem, Jouw Haarlem) en het bestuur van de wijkraad:   Hans Pos, 
voorzitter  Edwin Rotscheidt, penningmeester  Ingrid Pisters, secretaris  Rob van Looveren, vicevoorzitter  Edwin Funck, 
websitebeheerder  

1. Opening en agenda. Hans Pos opent om 20.00 uur de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij spreekt zijn dank uit voor de 
steun die we uit de wijk krijgen voor ons gevecht met de gemeente Haarlem omtrent het plan om 59 appartementen te bouwen op het 
sportpark aan de Pim Mulierlaan.  Menno Evers (wijkverbinder gemeente Haarlem) is wegens ziekte niet aanwezig. De agenda wordt 
vastgesteld.   

2. Bestuurswisselingen, kandidaatstellingen, vaststelling bestuur. De voorzitter staat stil bij het overlijden van Gerard Maas, 
vicevoorzitter van de wijkraad. Hij is op 1 december 2017 overleden en heeft zich tot het laatste moment ingezet voor de wijkraad. 
Daarvoor speciale dank. Ingrid Pisters heeft gemeld dat zij terugtreedt uit het bestuur van de wijkraad en de stichting.  De voorzitter 
roept de wijkbewoners op om het bestuur te komen versterken. Ook worden mensen gezocht voor de feestcommissie (zomer BBQ, 
kerstfeest). De vergadering gaat akkoord met de nieuwe samenstelling van de wijkraad.  

3. Notulen jaarvergadering 2017. De notulen van de jaarvergadering 2017 worden ongewijzigd vastgesteld.   

4. Financiën.  De penningmeester licht de financiële verantwoording aan de gemeente toe. Grote uitgaven zijn gemaakt voor juridische 
en griffiekosten. Advertentiekosten zullen wat verhoogd moeten worden om een kleurendruk van de wijkkrant te kunnen bekostigen. 
De drukker de Lithografen wordt getipt als een goedkoper alternatief. Het digitaal verspreiden van de wijkkrant naar wie dat wil is een 
ander alternatief. De kascommissie, mevrouw Fina van der Kroef en mevrouw Henny Oosterhof, hebben op 15 februari 2018 de kas 
gecontroleerd en akkoord bevonden en stellen de vergadering voor de penningmeester te dechargeren voor het gevoerde beleid.  
Iedereen is het ermee eens. De dames van de kascommissie worden met bloemen bedankt voor hun inzet.  De heer Dries de Zwaan en 
mevrouw Elly Nijhuis nemen zitting in de volgende kascommissie.   



5. Ontwikkelingen IBIS Sporthotel. Er is deze week gesproken met de hotelmanager over de zorgpunten van de niet afgeschermde 
vijver, het parkeren en de verkeerssituatie ter plekke op de van Idenburglaan. De hotelmanager is akkoord om in gezamenlijk overleg 
te gaan met de Sporthal, IJsbaan en CIOS over de coördinatie van de parkeer- en verkeerssituatie bij evenementen (o.a. honkbalweek). 
Een suggestie wordt gedaan om tegen het spoor aan bij de ingang van de van Idenburglaan nog extra parkeerruimte te (laten) maken. 
De waterloop bij het spoor is ook nog niet gereed.  

6. Ontwikkeling woontoren. De voorzitter laat de gang van zaken de revue passeren van de beroepsgang van de Stichtingen de Krim en 
Mendel. Er is een hoger beroep ingesteld bij de Raad van State. De advocaat heeft een beroepschrift opgesteld en een voorlopige 
voorziening aangevraagd. Dit laatste, omdat rondom het terrein nu een hek is geplaatst ter voorbereiding op de bouwwerkzaamheden. 
Op 21 februari 2018 vindt de 1e zitting plaats. Daar heeft de advocaat een pleitnota voor opgesteld. De heer Banus, Orionweg 97, 
spreekt in op onze vergadering over zijn zorgen aangaande de bouwplannen op de locatie van de Bowling en Zorgtehuis Delftweide. Hij 
wordt geadviseerd ook zijn eigen wijkraad hierover te benaderen.  

7. Beheers verordening de Krim. Een vernieuwing van de bestemmingsplannen van de wijk de Krim is in voorbereiding bij de gemeente 
Haarlem. Invoering van de beheers verordening wordt verwacht in 2020.  

8. Koffiecirkel  Elke maand zitten we met 8 tot 10 mensen gezellig bij elkaar. Er worden nieuwtjes uitgewisseld en over actuele 
onderwerpen gediscussieerd. Arian Vuijk en Rob van Looveren zorgen dat de bezetting wisselend is. Sinds kort krijgen we hulp van Fina 
van der Kroef. Iedereen die wil aanschuiven is welkom (melden bij Rob, 023-5253 988 of Arian, 06-3989 3741). In juni zal de jaarlijkse 
grote koffiecirkel plaats vinden.   

9. De nieuwsbrieven, website en adres wijkraad De Krim. Edwin Funck heeft de website bijgewerkt en nieuwsbrieven en verslagen zijn 
nu online in te zien. http://www.dekrimhaarlem.nl/   

Er wordt een nieuwe secretaris gezocht voor de wijkraad en de stichting. Ingrid wordt met een bloemetje bedankt voor haar inzet.  

10. Rondvraag en sluiting. De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur en introduceert nu de leden van de politieke partijen voor 
de forum discussie.  

Politiek Forum.  Van de politiek partijen zijn aanwezig:  Bas van Leeuwen (D66)  Jasper Drost (Groen Links)  Anne Feite Bloem (SP)  
Marjan Zoon (Hart voor Haarlem)  Jacques Amand (TROTS)  

Discussiepunten: 

 1. Straatnamen vermeld naar onze helden uit de VOC tijd (16e, 17e, 18e eeuw).  Jan Pieterszoon Coen is een van onze prominente 
gouverneurs in Nederlandsch Indië geweest alwaar hij met zijn optreden het verre gewest bestuurde. Volgens de forum leden is een 
naamsverandering pas aan de orde wanneer de daarmee verbonden activiteiten echt niet bij elkaar passen.  

2. Veiligheid in de wijk bewaken met camera’s bij de ingangen van de wijk. Inzetten van actieve camerabewaking is alleen zinvol in een 
omgeving waar ook echt sprake is van ongeregeldheden en actie door de politie noodzakelijk is.   

3. De woontoren. De forumleden realiseren zich nu terdege hoe zij door onvolledige en foutieve informatie op het verkeerde been zijn 
gezet. De coalitie en oppositie blijven echter van mening verschillen. De behoefte aan woningen in Haarlem is groot versus waar ga je 
dan woningbouw plegen. Het was en is een lastig en chaotisch dossier.  

Na elk onderwerp worden de forumleden 5 minuten bevraagd door de toehoorders in een levendige discussie.  

Om 22.10 wordt de forumdiscussie afgesloten en nodigt de voorzitter eenieder uit voor een informele borrel.  
 

MAAK 25 FEBRUARI 2019 VRIJ VOOR HET BIJWONEN VAN DE 
JAARVERGADERING. U ZULT ER GEEN SPIJT VAN HEBBEN!! 
 

WWW.DEKRIMHAARLEM.NL 


