Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk
Datum: 21 oktober 2020 (via Zoom)
Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Henny van Kessel, Cees Schrama, Ernst Blok
Afwezig Bestuur: Gé Metzelaar ivm familie omstandigheden
Aanwezig nieuwe wijkraad leden: Alex Kalf, Wim de Groot en Mariëlle Vos
Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OPH), René Dalmolen, Martijn Nout (Zonneplaneet),
Mariette Wessels (Zonneplaneet), Philippe Vandenbroeck, Maite Stoete en Piet de Vries
Notulen: Mariëlle Vos
1. Opening, vaststellen agenda en notulen.
Paul opent om 20.00 de vergadering. Agenda vastgesteld. Geen opmerkingen met
betrekking tot de notulen van de vorige vergadering.
2. Ingekomen stukken
• Mail met complimenten dat de wijkraad vergadering digitaal wordt gehouden en
onnodige risico’s vermeden worden.
• D66 mail aan wijkraad, of er nog ideeën zijn om bomen in de wijk te planten, er is
plek voor 775 bomen. Wim biedt aan het initiatief te nemen om dit verder te
onderzoeken. Bewoners dienen zelf dit te initiëren voor hun straat en aan te vragen.
Paul stuurt mail met link door naar Wim en plaatst de link op de website.
• Brief van Hoorne Vastgoed – wordt behandeld bij punt 10 Orionzone
3. Uitbreiding van de wijkraad
Er hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld, namelijk Wim, Alex en Mariëlle. Alle drie
stellen ze zich voor aan het bestuur en aanwezigen en leggen uit waarom zij ervoor
gekozen hebben lid te worden van de wijkraad.
4. Stemming nieuwe leden wijkraad en taakverdeling
Mariëlle is bereid om de rol van secretaris op termijn over te nemen, voor nu zal zij samen
met Gé dit als duo doen. Er zijn geen bezwaren, waardoor de nieuwe leden formeel
geïnstalleerd worden als lid van de Wijkraad.
5. Wijkagent uitnodigen bij wijkraadsvergaderingen?
Wim heeft het verzoek gedaan bij de politie, maar er is nog geen reactie gekomen. Er zijn
veel zaken waarover geklaagd wordt bij de wijkraad, o.a. vuurwerk, overlast door feesten
en hang jongeren, status van autobrand en Posthuisbrand en oplichting onder mom van
goten schoon te maken. Cees stelt voor standaard uit te nodigen bij iedere wijkraad
vergadering. Is een goed idee en zal door Paul en Wim verder opgepakt worden.
6. Herbouw Posthuis
Paul heeft Gé gesproken, er is nog niet veel duidelijkheid, verzekeringsrapporten zijn
rond, De Posthuis Commissie zal plannen en ideeën verder uitwerken.
7. Zonnepanelen
Zonnestroom: Mariette Wessels is secretaris van Kennemer Kracht (is een koepel
organisatie die initiatieven begeleid m.b.t. zonnestroom), daarnaast is zij Project Manager
van het Project Mendel College. Martijn Nout, heeft het initiatief Zonneplaneet opgestart
om daken te vinden, waarop een collectief zonnedak geplaatst kon gaan worden. Door de
samenwerking met Kennemer Kracht, wordt dit nu verder uitgewerkt. Bewoners van

postcode 2023 en 2024 kunnen hieraan deelnemen. 200 mensen hebben zich voorlopig
aangemeld, Kennemer Kracht is nu bezig met voorlopige prijs vast te stellen. Hierna
kunnen de juridische stukken verstuurd worden naar de deelnemers. Over 2 weken wordt
de inschrijving afgesloten. Paul vraagt wat het maximale aantal deelnemers is, ze zitten nu
al aan de max, maar er vallen altijd mensen af. Bewoners die zich nu nog aanmelden
komen op de wachtlijst te staan. Ernst vraagt hoeveel zonnepanelen er op het dak van het
Mendel College komen te staan, dat zullen er 700 worden. De gehele installatie wordt in
stukken gehakt en verdeeld over de deelnemers. Greenchoice is de leverancier waarmee
alles geregeld wordt, op de website staat vermeld welke leveranciers allemaal meedoen.
Indien jouw leverancier niet vermeld staat, zal men over moeten naar een andere
leverancier die wel vermeld staat. Belangrijk is goed te controleren of de postcoderoos
regeling van toepassing is, zodat je voor alle subsidieregelingen in aanmerking komt. Alex
vraagt of je ook met beide initiatieven kan meedoen (Zonnestroom en Kweekzon), ja dat
is mogelijk.
Kweekzon: In 2017 is er een coöperatieve vereniging opgezet om een zogenaamde
PostCodeRoos zonnestroom project op te zetten. De aanleiding hiervoor was een intentie
verklaring van de gemeente om zonnepanelen op de kweektuin kassen te leggen. Drie jaar
geleden is daaruit de coöperatie Kweekzon opgericht door een aantal enthousiaste
buurtgenoten. Gedurende het traject zijn er de nodige tegenslagen geweest, zoals de
stevigheid van de kassen. Dat is nu opgelost en inmiddels is de ledenwerving van start
gegaan. Het gebied omvat de postcodes 2011, 2013, 2015, 2021, 2022, 2023, 2024, 2051
of 2061. Sinds de inschrijving op 1 oktober is geopend, zijn er al 70/80%
zonnestroomdelen verkocht. In totaal zullen er ongeveer 700 zonnepanelen gelegd
worden. (=850 zonnedelen). De energie wordt verkocht aan Greenchoice , 1x per jaar
worden de opbrengsten verdeeld onder de deelnemers met aftrek van de gemaakte kosten.
Kweekzon levert de opwek informatie aan de energieleveranciers die de energiebelasting
voor de leden inhouden, dit is het grootste voordeel. Projecten die gestart zijn voor 1
januari 2021 kunnen nog gebruik maken van de huidige regeling. De nieuwe, minder
gunstige, regeling gaat in op 1 april 2021.
Binnen 10 jaar is de investering eruit, daarna kan winst gemaakt worden. Er is met de
gemeente overeengekomen dat de zonnepanelen 15 jaar mogen blijven liggen.
Indien je al zelf zonnepanelen hebt, kun je ook instappen, je mag alleen niet over jouw
eigen gebruik heen gaan. Max ligt op 10.000 kWh (opbrengst is ongeveer 5 cent per
kWh).
Maite vraagt wat er gebeurt als er een stroomstoring is, indien er geen synchronisatie met
50 hertz mogelijk is, dan wordt er geen stroom afgegeven. In het noorden van het land zijn
er kleinere kabels waardoor het netwerk het niet aankan, dat is in het westen niet het
probleem, wij hebben dikkere kabels. Via de website www.kweekzon.nl zijn verdere
details te verkrijgen en kunnen mensen zich inschrijven en/of zich inschrijven voor de
nieuwsbrief.
8. Heksenbos / Sporthal Schoter
René geeft aan dat zowel hijzelf als Parkzicht bij de Raad van State in beroep zijn gegaan,
omtrent het onderstaande bezwaar:
• Sporthal was oorspronkelijk kleiner gepland
• Parkzicht heeft een probleem met plaats van de ingang
• Er gaan 6x per jaar evenementen georganiseerd worden voor 2500 man
• Er zijn maar 76 parkeerplekken ingepland, voor regulier gebruik en niets voor de
evenementen, waardoor parkeerproblemen ontstaan.
• Parkeren op eigen terrein is uitgangspunt, alleen niet bij de Sporthal.

•
•

Verkeerstellingen zijn gebaseerd op laatste info van 2012, inmiddels zijn er 2
basisscholen bij gekomen en het Schoter is uitgebreid.
Het honkbalpad richting Schoterbos was niet ingetekend.

Helaas heeft de Raad van State alle bezwaren aan de kant geschoven, zij hebben alleen
naar het proces gekeken niet naar de inhoud. Project zal dus verder doorgang vinden.
Hans Vriend heeft aangegeven dat e.e.a. in de vergunning voor het evenement geregeld
gaat worden, volgens René alleen is voor deze evenementen geen vergunning benodigd.
(Een evenement is afwijkend gebruik van de sporthal en is wel vergunning plichtig, tenzij
het een sportevenement is) Men zal ook gaan kijken naar betaald parkeren, om het zo te
reguleren. Mariëlle geeft aan dat het gevolg voor de rest van de wijk ook enorm is,
niemand zit op parkeervergunningen te wachten. Cees geeft aan dat de bewoners hiervoor
toestemming moeten geven, dus wij moeten als wijkraad dit ook goed in de gaten houden.
Hoe zit het met een parkeergarage? Alles hangt of staat met de verplaatsing van het
zwembad, naar de plek waar nu de softbal velden zijn. Aangezien de Orion Zone nu
vertraagd is, heeft dit ook vertraging opgelopen. Mariette geeft aan dat bewoners nu met
initiatieven moeten komen om overlast te voorkomen, bv parkeren bij schaatsbaan en met
busjes naar het evenement. (De wijkraad, bewoners moeten aandringen op een
mobiliteitsplan van de organisatie waarin het parkeerprobleem wordt opgelost. Dit kan
dan getoetst worden. Satelliet parkeren kan een onderdeel daarvan zijn. De organisatie
moet dit bedenken en oplossen, niet de wijkraad of bewoners)
Kinderdagverblijf Op Stoom: René geeft aan dat de ingang nog steeds gepland staat aan
de Planetenlaan, de gemeente heeft nog geen zekerheid gegeven dat er geen ingang komt
aan de andere kant bij de Schotervlietlandstraat, welke voor veel overlast zou zorgen. Op
Stoom heeft daar ook een ingang aangevraagd voor leveranciers, bewoners zijn bang dat
dit de sluipender wijze de definitieve ingang zal gaan worden.
9. Wijkraad overleg – Cluster 2
Ernst is aanwezig geweest bij een Zoom vergadering met diverse wijkraden, m.b.t. de
onderstaande punten:
• Evaluatie reparatie van de weg Zaanenlaan 69 t/m Marnixplein aan de huizenkant.
Men moest twee keer terugkomen, is slecht gerepareerd en zijn nog stukken
overgeslagen. Gemeente geeft toe dat het achteraf in een keer machinaal had moeten
worden gerepareerd, dat is niet gebeurt. Het project is gesloten en moet nu nog 10/15
jaar mee. Mariëlle vraagt wijkraad mee te denken, welke acties nu nog verder kunnen
worden ondernomen.
• Marnixstraat, eerste gedeelte is jaren geleden gerenoveerd, volgens Paul had Hans
Vriend anderhalf jaar geleden aangegeven dat dit opgepakt zou gaan worden, maar
heeft er daarna niets meer over gehoord. Gemeente geeft aan dat er niets over bekend
is, dat er niets op internet staat en derhalve niet ingepland is. Paul gaat een mail sturen
naar Hans Vriend.
10. Orionzone
NOVA College - Ernst geeft aan dat het gebouw verkocht is, terwijl hij hierover geen info
van Hans Vriend heeft ontvangen, gemeente zegt niet te mogen zeggen wie de koper is.
Het gebouw is nu als monument gedefinieerd, waarbij er Penthouses gaan komen i.p.v.
starters woningen.
Bizon Bowling - zal een Supermarkt (Vomar) gebouwd gaan worden met daarboven
woningen. Gelet op het feit dat omwonenden tegen zijn, heeft Hoorne Vastgoed een

extern bureau ingehuurd als intermediair en om draagvlak te creëren. Bezwaren van de
bewoners en winkeliers zijn:
• Er zijn al genoeg supermarkten in de buurt
• Verkeersoverlast
• Veiligheidsproblemen door vele fietsers van Mendel en oversteken van jongeren in de
pauzes
• Volgens de Orionzone doelstellingen moet er 40% Sociale woningbouw komen, Elan
zal moeten gaan samenwerken met Hoorne Vastgoed. Men is bang dat er kleine
appartementen komen die 15 jaar verhuurd gaan worden en daarna verkocht, terwijl
doelstelling moet zijn dat er 30 jaar Sociale huur blijft. Maite vraagt waar Elan
Woningbouw naar toe zal gaan. Zij hebben door de gemeente een kavel aangeboden
gekregen bij de Badmintonhal, dit was een voorwaarde voor de verkoop van het pand.
Delftweide - Er ligt een intentieverklaring dat zij in maart/april volgend jaar gaan
verhuizen naar Stadionplein.
Planetenlaan wegdek – Maite vraagt wanneer dit aangepakt gaat worden, zij heeft veel
overlast van trillingen door zwaar verkeer. René geeft aan dat dit ligt aan de plek waar je
woont. Hij zal ook navraag doen bij het appartementencomplex omdat daar ook veel
kuilen liggen. In principe zal dit pas aangepakt gaan worden, zodra Orionzone uitgevoerd
gaat worden, dus voorlopig nog niet.
11. Kermis
Wijkraad heeft een brief ontvangen van de gemeente waarbij aangegeven wordt dat
Ed Mense weer de communicatie met de bewoners zal gaan doen en dat er geen
onafhankelijk persoon aangesteld zal gaan worden. Dit is tegen de afspraken in die
gemaakt zijn en hetgeen beloofd was door de Burgemeester, i.v.m.
belangenverstrengeling.. Besloten wordt dat Annemieke Kok in Commissie van Bestuur
zal vragen wat de reden is dat de gemeente zich niet aan de gemaakte afspraak houdt.
12. Schoterbos
Paul geeft aan dat de laatste fase eind dit jaar zou gaan starten:
• Er zouden dammen weggehaald gaan worden waardoor een rondvaart met kano’s
mogelijk zou worden.
• Er komt een nieuwe brug bij de Stay Oké
• Er komt een betere aansluiting op de fietstunnel bij de randweg.
• Er komen duidelijke fietspaden
• Er komt asfalt in het bos waardoor het meer toegankelijk wordt maar minder
natuurgevoel behoudt.
• René geeft aan dat er een omgevingsvergunning aangevraagd is om 80 bomen weg
te halen, dit is niet conform de plannen die gepresenteerd zijn. Er zouden bomen
weggehaald worden, maar weer ergens anders in het bos terug geplant worden.
13. Rondvraag en sluiting
• Piet - heeft materiaal over de geschiedenis van de Planetenwijk en een film van
een buurtfeest uit 1982 waarop de voorzitter Dhr Linders vermeld staat. Paul zal
een afspraak met Piet maken t.b.v. de overdracht.
• Alex - vraagt iedereen aan te geven hoe deze manier van vergaderen bevallen is en
aanvullingen en ideeën door te geven via planetenwijk@gmail.com
• Annemiek - aan dat het zeer goed georganiseerd is op deze manier.
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•

•

Philip - geeft aan het heel interessant te vinden en dit ook een goede manier van
vergaderen te vinden.
Wim - geeft de complimenten voor de organisatie.
Cees - vindt dit ook een goede manier van vergaderen
Ernst - bedankt Annemiek voor het aanwezig zijn vanuit de politiek en vraagt aan
allen deze wijkraadsvergaderingen te promoten, zodat er nog meer wijkraadsleden
kunnen aansluiten.
Mariëlle - vraagt of voor de volgende vergadering, de slechte paden van het
Zaanenpark op de agenda gezet mag worden. Paul geeft aan daarover ook
geïnformeerd te zijn door Gé en het met eigen ogen geconstateerd heeft. Gemeente
heeft toegegeven verkeerd materiaal gebruikt te hebben. Daarnaast ook graag een
discussie over losloop gebied van honden versus de gemaaide velden, waardoor
verwarring ontstaat. Mariëlle zal meer details aanleveren t.b.v. volgende
vergadering.
Henny - hebben andere bewoners ook een brief gekregen van de gemeente m.b.t.
vervallen van afvalcontainers? Paul geeft aan dat door minder restafval, een aantal
containers weggehaald gaan worden en derhalve de bewoners heel ver weg hun
afval moeten brengen, in deze gevallen zelfs naar de Zaanenstraat hetgeen 1 km
weg ligt, dit kan niet de bedoeling zijn. Paul en Henny hebben navraag gedaan bij
Spaarnelanden, maar zij waren niet op de hoogte. Paul heeft een mail gestuurd
naar info@spaarnelanden.nl, maar nog geen reactie gekregen. Wijkraad wil graag
weten welke bakken het concreet betreft. Besloten wordt dat Annemiek deze vraag
zal stellen aan de Commissie Beheer, Hennie stuurt de brief door.
Link naar Richtlijnen

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj8keP
o1MjsAhVIx4UKHZxuBwgQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fgemeentebestuur.ha
arlem.nl%2Fbestuurlijke-stukken%2F2018386054-2-Bijlage-1-Richtlijnen-voor-plaatsinginzamelmiddelen-en-voorzieningen.pdf&usg=AOvVaw0fWXJkskeyp5aYpIGdvsbf
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Aktielijst
Datum
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020
21/10/2020

Paul sluit de vergadering om 22.09
Aktie
Mail doorsturen naar Wim en link op website zetten m.b.t.
bomen plaatsing
Boom plaatsingsproject promoten en volgen
Wijkagent uitnodigen en contact onderhouden
Mail naar Hans Vriend sturen mbt hervatting renovatie 2de
deel Marnixstraat
Navragen bij appartementencomplex of zij ook last hebben
van slecht wegdek
Vragen stellen bij Commissie van Bestuur m.b.t.,
kermiscontact Ed Mense
Afspraak maken t.b.v. overdracht historische gegevens
Planetenwijk
Wijkraad promoten
Info aanleveren m.b.t. situatie Zaanenpark
Mail doorsturen aan Annemiek mbt afval containers
Vragen stellen bij Commissie van Bestuur mbt
afvalcontainers

Naam
Paul

Status
Open

Wim
Wim/Paul
Paul

Open
Open
Open

Alex

Open

Annemiek

Open

Paul/Piet

Open

Allen
Marielle
Henny
Annemiek

Open
Open
Open
Open

