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NIEUWSBRIEF DE KRIM 
Voorjaar 2019 

 

WIJKRAAD DE KRIM 
OMARMT DEMOCRATIE 

 
Wethouder Jur Botter zoekt contact met burgers om inspiratie op te doen voor nieuwe democratie in Haarlem 

Van crisis naar oververhitting. En dat in drie jaar tijd. Het is niet bij te houden als gewone 
burger. Bestookt met nep-nieuws en gebukt onder de nieuwe eisen die het klimaatpact van ons 
en de maatschappij verlangen, ploeteren we voort en moeten ons richten op de eigen wijk. 

U was afgelopen 25 februari 2019 weer in groten getale aanwezig tijdens de jaarvergadering 
en het daarbij behorende debat over thema’s die de wijk raken. Dank daarvoor. 

Als het aan ontwikkelaars en helaas ook sommige gemeentebestuurders ligt, wordt Haarlem tot 
de nok toe volgebouwd. Ook de Krim, ondanks het bestemmingsplan dat zegt dat de wijk ‘af’ is. 
De wijkraad doet wat ze kan binnen de mogelijkheden die de gemeente daartoe aanreikt. 

We participeren actief in de Pim Mulierlaan-Orionweg-Planetenlaan ontwikkelzonegesprekken 
en bestoken de gemeente letterlijk met alternatieve plannen en bezwaren tegen de door de 
gemeente verzonnen listen om naast de 59 appartementen van de woontoren nog eens een 
honderdtal woningen aan de woningvoorraad in de Krim toe te voegen. 

Daarnaast adviseren we wethouder Jur Botter om een digitale pool van honderden bewoners 
van Haarlem-Noord mee te laten denken en beslissen over plannen in dat stadsdeel. We 
zouden willen dat ook een vijftigtal wijkbewoners uit de Krim zich zouden willen opgeven om 
deel uit te maken van dat digitale platform. Bezoek onze website voor meer informatie en 
hopelijk meldt u zich aan zodat we u kunnen opgeven, mocht het zover komen. 

(Hans Pos, voorzitter) 
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Jaarvergadering 
De jaarvergadering werd door ca. 60 
bewoners bezocht. De wijkraad kreeg volle 
steun voor haar activiteiten en zoekt nu 
versterking met een secretaris en 
penningmeester. De interesse onder de 
aanwezigen leidde nog niet direct tot een 
concrete aanmelding om zitting te nemen in 
de wijkraad. De wijkraad roept hierbij 
bewoners op om zich voor de wijk in te 
zetten en aan te sluiten bij de wijkraad.  

De wijkraad vraagt aandacht voor sociale 
activiteiten (Koffiecirkel, zomer- en 
winterfeest, wandelclubje). Daarmee wil de 
wijkraad stimuleren dat wijkbewoners elkaar 
meer kunnen ontmoeten en om zo mede 
wijkbewoners te leren kennen. De wijkraad wil 
het gevoel versterken dat onze wijk fijn is om 
in te wonen. 

Door Hans van Leeuwen werd het “postcode 
roos” concept voor een zonne-
energiecentrale geïntroduceerd. Daarvoor 
zijn wel geschikte daken nodig. 
Geïnteresseerde wijkbewoners kunnen zich 
melden. 

De projectleider Hein Schouwenaar 
presenteerde de 2 scenario’s als eerste 
resultaten voor de ontwikkeling van de 
Orionzone. Tot 4 maart kon via de website 
www.haarlem.nl/orionzone reacties en 
commentaar worden gegeven. Dat zal dan 
worden meegenomen in de uitwerking van 
één scenario dat in april moet worden 
gepresenteerd. 

Het politieke forum zorgde voor een stevige 
discussie over de relatie gemeente – 
provincie, de nieuwe democratie en nieuwe 
bouwplannen in de wijk de Krim. 

 
Politiek debat tussen TROTS, SP en OPH raadsleden 

 

 

Nieuwe Democratie voor Haarlem 
Wethouder Jur Botter heeft de “maand van de 
democratie” en “stadsgesprekken” 
georganiseerd om van de bewoners en 
wijkraden te horen wat zij belangrijk vinden.  

Wijkraad de Krim bespreekt dit onderwerp ook 
met het WBO (wijkradenoverleg Haarlem- 
Noord). De wijkraad is van mening dat de 
democratie dichter bij de burgers moet 
worden gebracht. Dit is zeer van belang om 
de stad leefbaar en bereikbaar te houden nu 
de gemeente vele woningen wil bijbouwen.  

Voor deze ontwikkelingen roept de wijkraad u 
ook op om uw bijdrage en inzet hiervoor te 
willen leveren. Het gaat om uw eigen 
leefomgeving en hoe de stad wordt bestuurd. 

De Koffiecirkel 
Elke maand is er een huiskamer gezellig 
gevuld voor de Koffiecirkel. Nu zijn er plannen 
voor een dagje naar de Krim op Texel, en een 
andere leuke plek in den lande. 

2019  
 Dinsdag 16 april om 11.00 
 Woensdag 22 mei om 16.00 
 Dinsdag 18 juni om 11.00 

De organisatie is uitgebreid met Yvonne de 
Vries en bestaat nu uit: 
 Rob van Looveren,  023 5253 988 
 Arian Vuijk,   06 3989 3741 
 Yvonne de Vries,  06 5151 1244 

Gezond Natuurwandelen Fjord 
Vanaf maandag 25 maart start vanuit 
wijkcentrum de Fjord een wandelgroep. 
Wandelt u graag? Wilt u meer bewegen? En 
ontmoet u graag andere mensen? Loop mee 
met Gezond Natuurwandelen in uw buurt!  

Haarlem-Noord.  

Elke maandag om 10.30 uur wordt gestart 
vanaf wijkcentrum de Fjord, Paul Krugerkade 
6, Transvaal / Patrimoniumbuurt. Na een bak  
koffie/thee gaan we van 11.00 tot 12.00 uur 
wandelen, in de buurt en zoveel mogelijk door 
het groen. Na afloop kunt u voor een klein 
bedrag soep met stokbrood eten. Wij zoeken  
nog vrijwilligers die de wandelgroep begeleid.  

Nadere informatie:  
 Wilma Warmerdam, 06 1282 9731,  

warmerdam@haarlemeffect.nl  
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 Dorien van Bodegom, 06 5206 3620, 
dvanbodegom@haarlem.nl  

 
Wandelclub de Krim 
In de wijk willen we ook een wandelclub 
starten. De wandeling van ca. 1 uur start 
vanaf het Rijklof van Goensplein op elke 
woensdag om 10.30 uur en er zal zeker 
ergens een kopje koffie worden gedronken. 

Voor de organisatie van de wandelgroep 
zullen we een whatsapp-groep maken. Dus 
neem uw smartphone mee. Bij voorkeur nu 
graag eerst aanmelden bij Rob van Looveren, 
06 2478 0466. 

We starten op woensdag 3 april om 10.30 uur 
op het Rijklof van Goensplein. Iedereen is 
welkom om mee te lopen.  

Orionzone 
Op 12 februari presenteerde de gemeente in 
het Schoterhof de 2 scenario’s als het 
resultaat van een eerste verkenning voor 
plannen om minstens 600 nieuwe woningen te 
willen bijbouwen. De zaal was overvol en de 
slecht werkende geluidsinstallatie hielpen niet 
om duidelijk uit te leggen hoe de gemeente de 
participatie van de bewoners bij deze 
ontwikkelingen wil organiseren. 

Gelukkig zijn in diverse bijeenkomsten daarna 
nog presentaties geweest. Op de website 
www.haarlem.nl/orionzone kwamen echter 
toch reacties waarin mensen hun voorkeur 
voor een scenario uitspraken. 

Steeds meer mensen uitten hun zorgen over 
de parkeerdruk en de verkeersintensiteit die 
bij het realiseren van zoveel woningen dreigt 
te ontstaan. Dit leeft ook sterk bij de bewoners 
in de Spoorzone. 

Voor onze wijk is de Westelijke Randweg de 
enige toegang met de auto. In de laatste 5 
jaar is het verkeer daarop zeer sterk 
toegenomen. Met de verdere verstedelijking 
van de stad Haarlem is het gevaar 
levensgroot voor een verkeersinfarct.  

Landelijk is de druk ook groot doordat 
bedrijven zich in het westen gaan vestigen en 
zodoende bewoners daar in de buurt willen 
wonen. En dat merken we in Haarlem ook. 

Het is daarom belangrijk dat de bewoners 
duidelijk hun stem laten horen over wat wel en 
niet acceptabel is. 

OPROEP 
Het mag duidelijk zijn dat de wijkraad zeer 
intensief bezig is met deze zaken en daarom 
dringend versterking nodig heeft voor het 
overleg met o.a. de gemeente, gemeenteraad 
en andere wijkraden in Haarlem-Noord en met 
het organiseren van sociale activiteiten. 

Bewoners die zich willen inzetten voor de wijk 
worden verzocht z.s.m. contact op te nemen 
met de wijkraad.  

Hans Pos, 06 1101 8369 (Vz) 
Rob van Looveren, 023 5253 988 (Vice Vz) 
 
Wijkraad de Krim 

Secretariaat:  wijkraad.dekrim@gmail.com 
 06-1101 8369 

Gemeente Haarlem: 14023.  
  Spreek na de piep in: ‘Haarlem’. 

TOETS 1: Melding over leefomgeving  
   of openbare ruimte  
TOETS 2: Voor een afspraak  
TOETS 3: Voor contact met handhaving  
TOETS 4: Voor contact met sociale zaken  
TOETS 9: Voor alle overige onderwerpen 
 

(Advertenties) 
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