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BURGERPARTICIPATIE? JA! 
 

 
Fraaie herfsttinten sieren enkele bomen langs de Delft. Hoe lang nog? 

De contouren van onze wijk vormden zich tachtig jaar geleden. Achter de meest westelijke weg van 
Haarlem, die afsluitend en tegelijk verbindend was voor doorgaand verkeer dat zich begon te ontwikkelen, 
werd in het interbellum een oversteek richting station Bloemendaal gebouwd. Een rustige buurt waar tussen 
1985 en 1995 zelfs de burgemeester woonde, aan de Cornelis van der Lijnlaan. 

Aan het einde van diezelfde periode werden de contouren van de sportboulevard Haarlem zichtbaar: 
opleiding en binnensport ten zuiden van de woonwijk, buitensport ten noorden van het Mendelcollege. Het 
leek op detaillering na af, zoals duidelijk verwoord in het bestemmingsplan de Krim van 2011. 

Dank aan de 90 wijkbewoners die deelnamen aan de ingelaste wijkraadvergadering van 24 september jl. 
Door regelmatig met elkaar en met belanghebbenden te spreken, moet het lukken bij te dragen aan een 
leefbare buurt voor ons en volgende generaties. Gelukkig beginnen werkgroepjes zich te vormen. Ondanks 
de individualistische tijd waarin we leven, moeten we de momenten pakken waarop we in gezamenlijkheid 
invloed kunnen uitoefenen. Het te magere wijkraadsteam doet het graag, maar blijft vragen om versterking.  

We gaan alweer richting 2020. Maar eerst genieten we van een kleurrijke herfst met vele uitdagingen. 

(Hans Pos, voorzitter wijkraad de Krim en stichting bewonersbelangen de Krim Haarlem) 
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Ingelaste wijkraadvergadering van 
24 september jongstleden 

Enkele keren per jaar en met een frequentie die 
afhankelijk is van ontwikkelingen, belegt de 
wijkraad een vergadering. Die is openbaar, 
maar in de praktijk is het vaak een avondje bij 
de voorzitter thuis.  

De vergaande plannen van de gemeente om 
woningen toe te voegen, ook in onze wijk, zijn 
ingrijpend en waren reden om u uit te nodigen 
voor een vergadering in de NH-hal. Op 24 
september vond de vergadering plaats. 

 
Vertrouwde vergaderzaal van Kinheim in de NH-hal 

Drie onderwerpen passeerden de revue: de 
woontoren, de Orionzone ontwikkelvisie en de 
voorgestelde herontwikkeling van de 
IJsbaanlaan bij het Kennemer Sportcenter. 

Met een negentigtal bezoekers was het een erg 
succesvolle vergadering. Naast bewoners 
waren enkele vertegenwoordigers van politieke 
partijen, Honkbalvereniging Kinheim, 
Turnvereniging TLC, SRO en het 
Mendelcollege aanwezig. Het was een 
constructieve bijeenkomst die de wijkraad 
vaker wil organiseren als ontwikkelingen 
daarom vragen. In het kort belichten we de 
thema’s en conclusies, die in PowerPoint ook 
op de website van de Krim te vinden zijn.  

Woontoren ‘The Umpire’ 
Er is al veel gezegd over de woontoren op 
sportpark Pim Mulier. De eerste bewoners 
worden in november verwacht. Vanaf de 
volgende nieuwsbrief zal onze oplage daarom 
vergroten en zullen we de nieuwe bewoners 
van harte welkom heten. 

Enkele bewoners hadden gehoopt om mogelijk 
in aanmerking te komen voor een appartement, 
maar de condities zijn absoluut niet super 
aantrekkelijk. Desalniettemin zullen er zeker 
mensen kwalificeren als potentiële huurders. 

 

 
Gefotoshopte voorstelling van de woontorenomgeving 

Met huurprijzen tussen 1300-1500 euro/maand, 
1 parkeerplaats, een minuscule kelder en 
overlast van de Randweg, de sportvelden en 
het gebrek aan voorzieningen in de wijk 
moeten er andere overwegingen zijn, die 
mensen ertoe zetten toch te huren op die 
locatie. Ze zullen uitgenodigd worden voor het 
Kerstfeest op de Krim dat traditioneel enkele 
dagen voor de Kerst wordt georganiseerd.  

Orionzone concept ontwikkelvisie  

De huidige coalitie van GroenLinks, CDA, D66 
en PVDA maken haast en pogen tot 2025 
10000 woningen binnenstedelijk toe te voegen. 

We rapporteerden over het participatieproces. 
Velen uit de wijk dachten mee. Dat heeft 
geresulteerd in een conceptvisie die op punten 
aansluit bij wensen uit de wijk. Ook werd een 
mobiliteitsstudie uitgevoerd waarvoor  een 
klankbordgroep werd gevormd met deelname 
van de wijkraad. Dat was positief constructief. 

Het resultaat van de slechts 5 weken durende 
studie, uitgevoerd in de schoolvakantie, laat te 
wensen over en baart ons zorgen. 

Het WBO, de drie wijkraden van de Orionzone, 
de wijkraden afzonderlijk en ook individuele 
bewoners hebben zienswijzen ingediend. 

In de laatste nieuwsbrief van het jaar zullen we 
u berichten over de definitieve ontwikkelvisie. 

Volg de website voor meer details. Eén weetje 
willen we u niet onthouden: de mobiliteitsstudie 
legt een buslijn aan door de Stuyvesanttunnel!! 

 
De voorgestelde onmogelijke buslijn 
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IJsbaanlaan Herontwikkeling 
De gemeente heeft haar oog laten vallen op de 
parkeerplaats tussen de ijsbaan en onze 
woonwijk ten behoeve van sociale 
woningbouw. Peter Heida en Marije Raap zijn 
daar als  direct omwonenden samen met de 
wijkraad nauw bij betrokken. Ze lichtten de zaal 
in over de stand van zaken. Woningbouw op 
deze locatie is niet per se verkeerd maar kent 
grote haken en ogen op het gebied van groen, 
parkeren, financiën en kwaliteit. Wijkraad, 
direct omwonenden, CIOS, IJsbaan en het 
Kennemer Sportcenter willen intensief 
betrokken worden bij de uitwerking om te 
komen tot een plan dat klopt en past bij de wijk 
en de sportvoorzieningen. De presentatie is 
terug te vinden op de website van de wijkraad. 

 
Het onderzoeksgebied zoals die in de startnotitie staat 

 
Alternatief: onderzoeksgebied met behoud groen 

Uitje met Ouderen uit de wijk 

In de vorige nieuwsbrief berichtten we over het 
afgewezen verzoek om net als in 2018 een uitje 
te kunnen organiseren. Ook zonder die bijdrage 
van de gemeente heeft wijkraad de Krim een 
reservering gemaakt uit haar operationeel 
budget, waardoor een uitje kan plaatsvinden. 
De organisatoren van de Koffiecirkel zullen met 
een plan komen en polsen wie er mee zouden 
willen gaan. Een dagje de Krim op Texel is al 
geopperd. De vraag is of er begin november, 
als het al wat kouder is, belangstelling bestaat. 

Koffiecirkel 
 
Elke maand zitten een tiental wijkbewoners 
gezellig bij elkaar en nemen de laatste 
ontwikkelingen met elkaar door. Bel ons 
wanneer u ook een keer wilt aansluiten.  
 

2019  
 

 Dinsdag 12 november om 11.00 
 Woensdag 11 december om 16.00 
 Dinsdag 14 januari 2020 om 11.00 

Rob van Looveren, 023-5253 988 
Arian Vuijk,  06-3989 3741 
Yvonne de Vries,  023-5258 495 

 
 
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 

 

 

 

 

MENDELCOLLEGE HAARLEM 

TTO, Gymnasium, Atheneum, Havo en Mavo 

Pim Mulierlaan 4, 2024 BT Haarlem 

023-525 8421, info@mendelcollege.nl 
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