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Uitgenodigd zijn de wijkraad Planetenwijk en alle bewoners van de straten Planetenlaan (oostzijde tussen
de Korteweg en van Nesstraat, Marsstraat (tussen Van Nesstraat en Ambachtsstraat), Van Wickevoort
Crommelinstraat, Korteweg, Ambachtstraat, Schotervlielandstraat, Rijksstraatweg (westzijde tussen
Korteweg en Ambachtstraat) Vorster van Oyenstraat en Rechthuisstraat die verzocht werden zich vooraf
aan te melden voor de klankbordgroep bijeenkomsten.
Vooraf hebben zich 4 bewoners (zoals verzocht) aangemeld. Aanwezig waren:
Buurtbewoners uit de Schotervlielandstraat (2 personen zelfde adres), de Van Wickevoort
Crommelinstraat (1 persoon) en de Ambachtsstraat (1 persoon).
Cees Schrama namens de wijkraad Planetenwijk
Hanneke Beelen en Menno Evers namens de gemeente Haarlem
Rob Dinklo, namens kinderopvang Op Stoom
Jaap Puister, namens Puister Deneke architecten
____________________________________________________________________________________
Van de informatieavond op 17 december 2018 is door Op Stoom een verslag gemaakt. Dit verslag is op
21 december 2018 aan de aanwezigen en anderen die dat aangegeven hebben per email toegestuurd.
____________________________________________________________________________________
Rob Dinklo heet allen welkom op de 2e avond van de klankbordgroep.
Hij legt uit dat deze avond gaat over de ontsluiting en de inrichting van het terrein.
Tevens zal aan het eind van de avond, alhoewel formeel geen onderdeel van de casus, een
toelichting gegeven worden op de keuze voor de projectlocatie en het onderzoek naar
alternatieve locaties dat daaraan vooraf is gegaan.
In de volgende klankbordgroep gaat het over het groen.
De hand out van de 10 dia’s van de Power Point presentatie wordt aan allen verstrekt. Naar
aanleiding van de presentatie worden opmerkingen gemaakt en vragen gesteld. Onderstaand
een overzicht.
Terrein en toegankelijkheid:

Opm:
Antw:

Vraag:
Antw:

Rob Dinklo legt uit dat het speelterrein van het kinderdagverblijf aan de zuidzijde van het
gebouw ligt en alleen bedoeld is voor kinderen van 0-4 jaar. Er zijn voor veiligheid en inrichting
wettelijke eisen waaraan moet worden voldaan. Daarom kan de buitenspeelruimte van het
kinderdagverblijf niet door andere kinderen mede gebruikt worden tijdens of na de
openingstijden van het kinderdagverblijf. Het overig speelterrein van de school is bedoeld voor
kinderen van de basisschool en de buitenschoolse opvang (4 – 12 jaar).
De inrichting van het kinderdagverblijf wordt groen en natuurlijk met minimale verharding. Het
aangezicht zal warm en verzorgd zijn in tegenstelling tot de huidige kale onverzorgde vlakte.
Er komt geen toegang aan de Schotervlielandstraat en het hekwerk blijft ongewijzigd. De
ontsluiting van het kinderdagverblijf is via de Planetenlaan.
De nieuwbouw en de buitenspeelruimte van het kinderdagverblijf onttrekt speelruimte aan de
buurt. De buurt beleeft het schoolterrein als speelterrein van de buurt. Je kunt dat niet zo maar
afpakken.
Het speelterrein van de school is niet openbaar. Het speelterrein is privéterrein. Er staat een
hek omheen en er hangen bordjes ‘verboden toegang’. Er wordt geen kinderspeelterrein aan de
buurt onttrokken. Het spelen door kinderen uit de buurt wordt slechts gedoogd door de school
omdat handhaving te personeelsintensief is. De school heeft (grote financiële) last van rommel
en vernielingen veroorzaakt door hangjongeren en (sommige) kinderen uit de buurt.
Waarom wordt het probleem niet nu al aangepakt door de school maar pas als het
kinderdagverblijf is gebouwd?
In overleg met de buurt wil de school, onder voorwaarden, onderzoeken of het mogelijk is om
het speelterrein (voor en achter) open te stellen voor kinderen uit de buurt en samen met de
buurt afspraken maken over gebruik, beheer en toezicht. Belangrijk onderdeel van het overleg
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is dat partijen elkaars ambities respecteren en daar ruimte voor geven. Voor de school en
kinderopvang de realisatie van een Integraal Kindcentrum (IKC) en de voor buurt speelruimte
voor de kinderen en minimale overlast van verkeer.
Voor de eenzijdige actie van buurt om kinderen, zonder overleg, een ontwerp te laten maken
voor het schoolterrein en de wijze waarop dit in de publiciteit is gebracht heeft de school weinig
begrip.
In het Zaanenpark is een buurtspeelterrein dat voor kinderen van alle leeftijden toegankelijk is
daar zijn geen problemen, behalve na tien uur ’s avonds.
Geopperd wordt om het hek rond het speelterrein van basisschool de Zonnewijzerschool
overdag na schooltijd open te laten en te sluiten voor zonsondergang.
Menno Evers geeft aan dat het traject van de inrichting van het speelterrein van de school
parallel moet lopen aan de planvorming van het kinderdagverblijf. Voorgesteld en afgesproken
is een werkgroep te starten waarin de school, de kinderopvang, de gebiedsverbinder (Menno
Evers), de procesmanager (Hanneke Beelen), handhaving, de wijkagent en de buurt de
mogelijkheid onderzoekt het schoolterrein open te stellen voor kinderen uit de buurt en een plan
te maken voor de inrichting van het deel tussen de school en het kinderdagverblijf. Het voorstel
om ook de groenstrook langs de Ambachtstraat in de werkgroep te betrekken wordt afgewezen.
Hanneke Beelen heeft voorgesteld hierin de leiding te nemen

Vraag:

Antw:

Hoe kan voorkomen worden dat er vanuit de Schotervlielandstraat een toegang komt in het
hek? Kan bij de verkoop van de grond niet een strook van een meter langs de
Schotervlielandstraat eigendom van de gemeente blijven? Dan kan de kinderopvang nooit een
toegang maken.
In de vergunning en/of in de koopovereenkomst kan de toegankelijkheid van het terrein worden
vastgelegd, bijvoorbeeld dat een toegang aan de Schotervlielandstraat niet is toegestaan.
Alternatieve locaties:
De alternatieve locaties die onderzocht zijn geen onderdeel van het klankbordproces omdat de
gemeenteraad de nota van uitgangspunten voor de Planetenlaan 168 heeft vastgesteld. Omdat
er toch vraag is naar deze informatie deelt Op Stoom deze informatie slechts ter informatie.
Door Hoekstra architecten is medio 2010 gezocht naar mogelijkheden om de school en de
kinderopvang te huisvesten op de locaties Planetenlaan 9 en 168. Binnen de beschikbare
financiering door gemeente is gekozen voor renovatie van de bestaande gebouwen. De wens
om een IKC te realiseren is dan alleen mogelijk als het kinderdagverblijf zijn eigen huisvesting
realiseert.
Onderzocht is locatie Planetenlaan nr. 9. Als het kinderdagverblijf inclusief de buitenspeelruimte
wordt geprojecteerd op het bestaande schoolplein blijft te weinig ruimte over voor de kinderen
van de school. Een optie had kunnen zijn om de bestaande tijdelijke huisvesting te vervangen
door nieuwbouw in 2 bouwlagen met het kinderdagverblijf op de begane grond. De school heeft
deze ruimte echter zelf nodig voor toekomstige klaslokalen.
Vervolgens is onderzocht of het kinderdagverblijf op het speelplein aan de voorzijde van
Planetenlaan 168 gebouwd kan worden. Op het voorplein is echter te weinig ruimte om zowel
het kinderdagverblijf te bouwen als de buitenspeelruimte aan te leggen. Bovendien is de veel
smallere entree vanaf de Planetenlaan naar de hoofdingang van de school die daardoor
ontstaat niet acceptabel voor de school.
De locatie op het terrein aan de achterkant van de school biedt voldoende ruimte voor het
kinderdagverblijf en bijbehorende buitenspeelruimte. Er blijft meer dan voldoende ruimte over
voor het speelplein van voor de school.
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Vraag:

Moet het nieuwe kinderdagverblijf niet afgestemd worden op de nieuwe ontwikkelzones in de
wijk?

Antw:

Hanneke Beelen legt uit dat initiatiefnemers zoals de school en het kinderdagverblijf een plan
kunnen indienen (informatieverzoek) dat door de gemeente beoordeeld wordt. Vervolgens is
voor dit initiatief is een nota van uitgangspunten opgesteld waarin de voorwaarden zijn
aangegeven waaronder dit initiatief gefaciliteerd zou kunnen worden. Deze nota is vastgesteld
door de raad. Afgesproken is dat de verkoop en de verkeersonderzoeken terugkomen bij het
bestuur.
Voor het plan wordt door de initiatienemers een ruimtelijke onderbouwing gemaakt waarin alle
relevante zaken worden onderzocht. Er is nu en blijft in de komende jaren een grote vraag naar
kinderopvang in deze buurt.

Bijlage: presentatie van de avond
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