Wijkraad de Krim
Wijkraadvergadering op woensdagavond 19 februari 2020
Aanwezig:
Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz), Edwin Funck (website beheerder)
Agenda:
1. Opening, welkom
Hans opent om 20.05 uur de vergadering.
2. Agenda (allen)
Agenda wordt vastgesteld.
3. Notulen vorige vergadering (Rob)
Het verslag van 09-12-2019 is akkoord.
4. Financiën (Hans)
Voor 2019 is de financiële verantwoording ingediend. De subsidie voor 2020 van € 3.600
is toegekend. Voor volgend jaar zal deze 20% lager zijn.
5. Jaarvergadering 3 maart 2020 (Hans)
Voor de jaarvergadering zijn de fracties uitgenodigd voor de forum discussie. Louise van
Zetten en Moussa Aynan hebben al toegezegd.
De uitnodiging voor de bewoners gaat deze week uit.
6. Stand van zaken Haarlems Honkbalweek (Hans)
De honkbalweek is gepland van 26 juni tot 5 juli. De gemeente zal de parkeerkaarten
toesturen en wij zullen deze in de wijk bezorgen (2 parkeerkaarten per adres).
Gerrit Ligtenberg, vz Honkbalweek zal op 7 april 2020 een vergadering in de Backstop
beleggen voor de bewoners van de woontoren. Zij zullen 1 parkeerkaart per adres krijgen.
Gerrit zal ook aansluiten bij de werkgroep Pim Mulierlaan.
7. Stand van zaken Orionzoen visieontwikkeling (Hans)
Met de werkgroep Orionzone is nu een brief opgesteld voor de fracties waarin aan de
fracties wordt gevraagd om in de raadsvergadering van 27 februari de wethouder te vragen
de Ontwikkelvisie Orionzone nog aan te passen. Komende maandag zal dit bij de fracties
Groen Links, VVD, CDA en D66 nader worden toegelicht. Hans Spruit (Sinnevelt)
organiseert dit.
8. Stand van zaken IJsbaanlaan herontwikkeling (Hans))
Hanneke Beelen heeft een brief gestuurd waarin de informatieavond voor de bewoners op
9 maart bij het CIOS (Kennemer Sport Centre) wordt aangekondigd.
9. Mogelijkheden Tiny Forest, bomen sportpark (Hans)
De gemeente heeft gevraagd locaties in de wijk aan te wijzen die geschikt zijn als “Tiny
Forest” en waar bomen kunnen worden geplat.
De groenstrook in de J.P. Coenlaan en de omgeving vlak bij het spoor op de Pim
Notulen Wijkraadvergadering 20200219.docx

1

Wijkraad de Krim
Mulierlaan zullen worden voorgesteld.
Voor extra bomen aanplant is er behoefte op de weg tussen de tennisbanen en de
atletiekbaan op het Pim Mulier sportpark.
Aktie. Edwin zal een boomexpert benaderen voor de keuze van boomsoorten op die plek.
10. Stand van zaken werkgroep Pim Mulierlaan (Hans)
In december 2019 is de werkgroep Pim Mulierlaan geformeerd. Gerrit van de
Honkbalweek zal zich ook aansluiten.
11. Renovatie fietstunnel station Bloemendaal
De Provincie heeft een subsidieregeling opgesteld voor kleine infrastructurele projecten.
Hans heeft aan gemeente Bloemendaal en gemeente Haarlem voorgesteld om de
fietstunnel naar Bloemendaal hiermee op te knappen.
12. Ontwikkeling geluidsschermen JP Coenlaan (Rob)
Aan Cor Weel is vandaag bericht gestuurd met de vraag wat de status is van het raadsstuk
voor de gemeenteraad. Na goedkeuring kan Prorail worden geïnformeerd.
13. WBO (Rob)
De vz, Hans Kamerling, heeft voorgesteld om meer tijd te plannen voor het besloten deel
van de vergadering. Hiervoor was onvoldoende draagvlak. We blijven een
belangenorganisatie en een “wijkraad” status is niet aan de orde.
Voor de komende WBO vergadering staat voor het besloten deel een gesprek met Jur
Botter in het kader van de nieuwe democratie gepland. Hans Pos is bij de voorbereiding
hiervoor betrokken.
14. Zomerfeest (Rob)
Plannen voor het zomerfeest zullen rekening moeten houden met de geplande
Honkbalweek. In de volgende nieuwsbrief kan een aankondiging voor het zomerfeest
worden opgenomen. Aktie. Rob zal hiervoor de “meisjes van de Krim” benaderen.
15. Koffiecirkel (Rob)
De Koffiecirkel loopt nog, maar er haken wel mensen af door verslechtering van hun
gezondheid. In juni zal de jaarlijkse grote Koffiecirkel worden gepland.
16. Laadpalen in de wijk (Rob)
Vanuit de wijk is geen reactie gekomen voor behoefte aan een extra laadpaal.
17. Nieuwsbrief (Hans, allen)
De nieuwsbrief is gepland voor eind maart begin april.
18. Website (Edwin)
Voor de website is behoefte aan een nieuwe foto van de wijkraad.
Notulen Wijkraadvergadering 20200219.docx

2

Wijkraad de Krim
19. Rondvraag
Het teruglopen van deelnemers aan de Koffiecirkel is een zorgpunt.
De taak van penningmeester moet wel ingevuld gaan worden.
20. Vaststellen volgende vergadering
xx april 2020
21. Sluiting om 22.05 uur
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