
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

 
Datum: 11 November 2020 (via Zoom) 
Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Henny van Kessel, Cees Schrama, Ernst 
Blok, Alex Kalf, Wim de Groot en Mariëlle Vos (Secretaris) 
Afwezig Bestuur: Gé Metzelaar i.v.m. familieomstandigheden 
Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OPH), Joris Blokpoel (raadslid VVD), Rizkar Parlak 
(Gebiedsverbinder), Hans Spruit (Voorzitter wijkraad Sinnevelt), Maite Stoete , Piet de Vries, 
Ank Buis, Trees van der Zee, Lukas Koning, Evert-Jan van Voorde 
Notulen: Mariëlle Vos 
 
1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Paul opent om 20.00 de vergadering. Agenda wordt vastgesteld, extra punten: 
• Ge zal stoppen met het secretariaat, heeft dit vele jaren gedaan en wil zich richten op 

Posthuis en andere projecten. Ge wordt enorm bedankt voor alle inspanningen al die 
jaren. Het bestuur zal op gepaste wijze hier aandacht aan besteden. Ge blijft gelukkig 
nog wel lid van de wijkraad, zodat deze van zijn expertise gebruik kan blijven maken. 

• Henny geeft helaas aan om te stoppen met de wijkraad, zij heeft al eerder aangegeven 
te willen stoppen, maar door gebrek aan wijkraadsleden, is ze nog door gegaan. Zij 
deed altijd de notulen en mail, maar doordat Marielle het secretariaat overneemt, kan 
zij zich nu helemaal richten op haar studie. Iedereen geeft aan dit heel jammer te 
vinden en bedanken haar voor haar inzet al die jaren. Cees geeft extra aan dat zij heel 
veel bereikt heeft in korte tijd. Ook hier zal het bestuur op gepaste wijze aandacht aan 
besteden. 

• Geen opmerkingen met betrekking tot de notulen van de vorige vergadering.  
• Rizkar vraagt waarom agenda & notulen niet op extranet (Pleio) van de gemeente 

staat? De reden is dat onze wijkraad alle informatie beschikbaar heeft op de eigen 
website. Pleio wordt alleen gebruikt voor formele vragen aan de gemeente. 

 
2. Inkomende stukken 

• 27/10 – Status update m.b.t. vernieuwing Marnixstraat (tweede gedeelte). 
• 28/10 – Status update m.b.t. Sporthal aan de Sportweg. 
• 29/10 – Persbericht m.b.t. radiotalkshow op 2/1. 
• 28/10 – Persbericht m.b.t. nieuwe wijkraad verordening. 
• 02/11 – Mail bewoner m.b.t, verhoging paden in Zaanenpark en andere aanpassingen. 
• 04/11 – Reactie Spaarnelanden op weghalen afvalcontainers. 
• 04/11 – Mail van Annemieke Blok, m.b.t. reactie gemeente op vragen over de kermis. 
• 04/11 – Status update m.b.t. verkoop Nova College. 
• 04/11 – Status update m.b.t. Bison Bowling 
• 10/11 – Formele overdracht Secretariaat Wijkraad 
• 10/11 – Status update m.b.t. Supermarkt plannen Hoorne & Gemeente 
• 11/11 – Mail van bewoner, met reactie op de agendapunten. 
 
Uitgaande stukken 
• 31/10 – Mail aan gemeente m.b.t. woningnood in Haarlem. 
Alle details worden tijdens de vergadering besproken. 
 
 
 



Marnixstraat renovatie: 
Tweede deel staat pas voor 2022 op de planning volgens Hans Vriend (gemeente), Welke 
delen er precies onder gaan vallen is nog niet vastgesteld. Dat zal medio 2021 gebeuren. 
Paul heeft aan Hans Vriend aangegeven dat het stuk vanaf de kleverlaan tot de 
Duinoordstraat heel slecht is. Cees geeft aan dat er niet gesproken is over het Marnixplein, 
deze zou bij deze renovering meegenomen moeten worden. Afgesproken wordt dat Cees 
dit zelf nogmaals zal aankaarten bij de gemeente, de wijkraad zal ook hierop t.z.t. oog 
houden. 
 
Nieuwe wijkraad verordening: 
Wijkraad zal hierover een beslissing nemen en de gemeente informeren. 
 
Video Planetenwijk: 
Piet heeft de video aan Paul laten zien, betreft een wijkfeest in 1982 en stembussen voor 
de wijkraadsverkiezingen. Er rust nu nog een embargo op aangezien stukken hiervan in 
een film over Haarlem gebruikt gaan worden, maar zodra dit rond is, zal de video getoond 
kunnen worden tijdens een sessie van de wijkraad. 
 
Wooncrisis Sociale woningen 
Ernst, de verhuurdersheffing heeft tot gevolg dat er veel betaald moet worden door 
ontwikkelaars, waardoor alles onder druk komt te staan. Voor Haarlem staan 50% sociale 
woningen ingepland, daar komt niet veel van terecht. Er is een petitie doorgestuurd aan de 
wijkraad. Cees vraagt aan Joris, of dit in onze invloedssfeer ligt? Joris antwoord dat het 
bovenstaande klopt, bij oplevering worden de gebouwen van Hoorne aan Elan 
overgedragen en verkocht, Hoorne wil dat niet onder eigen beheer houden. Zij worden 
dan 15 jaar verhuurd en daarna verkocht, er is wel verschil tussen de bouwmethodes. Bij 
sociale bouw worden andere, goedkopere, materialen gebruikt. Het klopt dat sociale huur 
onder druk staat, het aantal blijft wel gelijk, door de nieuwbouw en afbraak van oude 
woningen. Verwachting is dat in 2024 het aantal zal gaan stijgen. Voorbeelden worden 
genoemd van projecten die anders ingestoken worden, zoals Project 1828 Waardebrug en 
Gomet project, waarbij kleine appartementen worden gebouwd 25 vierkante meter, 
waarbij de projectontwikkelaar zelf de exploitatie gaat doen. Afgesproken wordt dat Ernst 
een conceptmail zal opstellen, die rondgestuurd wordt aan de wijkraad en dat alle partijen 
er scherp op blijven. 

 
3. Overlast in de wijk 

Wim heeft contact gehad met Abdul Elshiwy, onze wijkagent. Afgesproken is dat hij 9 
december aanwezig zal zijn bij de volgende wijkraad vergadering. Helaas is het lastig hem 
te pakken te krijgen en zijn er nog geen antwoorden gegeven op de vragen die gesteld 
zijn. Het betreft de volgende punten: 
• Overlast zwaar vuurwerk in de buurt (Marnixstraat, Zaanenpark, Planetenplein en 

parkeerplek Planetenlaan), speelt al vanaf september, wordt niets aan gedaan door de 
politie. 

• Problematiek rondom de feesten, hangjongeren en drugsdealers in het Zaanenpark. 
• Daders autobrand Zaanenlaan en Posthuis? 
• Diefstal van putdeksels. 
• Straat races Orionweg en Randweg tussen 1 en 4 uur s’nachts. 
• Afgesproken wordt dat Rizkar met de wijkagent gaat praten. 

 
4. Nieuwe wijkverbinder Rizkar Parlak 



Rizkar stelt zichzelf voor, hij is de vervanger van Menno Evers die met pensioen is 
gegaan. Hij is 47 jaar, heeft een Turkse naam met Koerdische roots en heeft altijd bij 
gemeentes gewerkt met Sociale Zaken als expertise. Zijn doelstelling is het inventariseren 
wat in de buurt leeft en de overheid extern gerichter maken. Hij wil de Systeemwereld 
(overheid met geld) meer samenbrengen met de Leefwereld (bewoners, MKB zonder geld 
van de overheid) Hij is niet de verbinder voor individuele gevallen, dat doet het wijkteam. 
Haarlem Noord heeft 60.000 inwoners, dus hij richt zich op de hoofdlijnen. Als bronnen 
gebruikt hij: 

• Het Ogen & Oren overleg, dat samen met veiligheid en handhaving gehouden 
wordt. 

• Het Driehoeksoverleg met alle sociale wijkteams & welzijnsorganisaties (DOC & 
Alliance). 

• Overleg van georganiseerde bewoners (Wijkraden, WBO) 
• Gesprekken met bewoners 

      
5. Verdwijnen afvalcontainers 

De gemeente heeft na een korte brief aan de bewoners afvalcontainers weggehaald, met 
als reden dat er veel meer afval gescheiden wordt en derhalve er halfgevulde bakken staan 
die ongedierte aantrekken. De wijkraad geeft aan bevreemd te zijn over de slechte 
communicatie, De telefonische helpdesk van Spaarnelanden was niet op de hoogte van de 
eigen actie en het in de brief genoemde emailadres was fout, daarnaast was een foutieve 
straat genoemd waar het afval dan naar toe gebracht moest worden. Normaal gesproken 
heeft een buurt de tijd om bezwaar aan te tekenen, nu werd de container vrijwel direct uit 
de grond gehaald en afgevoerd.. Henny geeft aan dat er in de Krim ook bakken 
weggehaald zijn. De Wijkraad heeft nog steeds geen antwoord ontvangen van de 
gemeente welke andere containers er in de wijken weg gehaald zijn en waarom specifiek 
deze moesten verdwijnen. Afgesproken wordt dat Rizkar deze klacht meeneemt naar zijn 
overleg met de gemeente.  Annemiek zal een technische vraag stellen in haar overleg 
(i.p.v. rondvraag), zodat er schriftelijk antwoord door de gemeente gegeven moet worden. 
 

6. Orionzone (Ernst) 
Deze week was het 2-maandelijks overleg met de gemeente.  
Nova College - het Nova is zelf verhuisd naar nieuwe gebouw achter het oude gebouw 
aan de Planetenlaan nummer 5. Twee projectontwikkelaars hebben het gekocht voordat 
het een monumentale status had. Zij doen ook de renovatie van de Brinkman Passage en 
Oude gerechtsgebouwen aan de Jansstraat). Hans Vriend (Gemeente Haarlem) heeft 
inmiddels geregeld dat er overleg komt tussen bewoners en dat Wagenhof 
Vastgoedbeheer inmiddels heeft aangegeven, dat er units te huur zijn voor € 350,- per 
maand, tbv ZZPérs en kunstenaars. Je mag aanwezig zijn van 6 tot 23 uur. Maite stuurt de 
link door naar de wijkraad en Ernst. (is inmiddels gedaan). Ank maakt zich zorgen over de 
parkeerproblemen die gaan ontstaan bij ontwikkeling van het Nova College. Formeel 
moet op eigen grond geparkeerd worden, maar gemeente regelt dit niet strak in. Het is nog 
onbekend of er een parkeergarage onder het oude gebouw komt. Afgesproken wordt dat 
Ank zich aansluit bij de Orionzone werkgroep en dit nauwgezet in de gaten houdt. 

 
Bison Bowling – Hans Spruit geeft de ervaring weer van zijn acties omtrent het 
tegenhouden van een supermarkt bij de Bison. Is al 9 maanden bezig, kreeg nu te horen 
dat gemeente toch wel positief was over supermarkt, terwijl aangetoond was dat er geen 
goede grond was hiervoor. Het lijkt erop dat de Bison verkocht is aan Hoorne met als 
voorbehoud dat het een supermarkt zou worden, dat zou het draaien van de gemeente 
verklaren. Lukas geeft aan, de verkeersveiligheid als hoofpunt te maken, de kruising is al 



een van de meest gevaarlijke kruisingen, gevolgen zijn groot bij oversteken van 
leerlingen. Afgesproken wordt dat Ernst contact gaat opnemen met het Mendel om dit met 
hun te bespreken. (Heeft momenteel 1700 leerlingen)  
 
Zorgcentrum Delftweide is een nieuwe plek aangeboden bij het oude stadion aan de 
Planetenlaan, dit zal gedaan worden d.m.v. kavelruil. Plek bij Delftweide komt dan 
beschikbaar en kan door Hoorne opgekocht worden. Joris bevestigd de vraag of de 
gemeente deze kavel onderling aan Hoorne zou kunnen doorverkopen, Westergracht is 
hiervan een goed voorbeeld. Gezien de tijd wordt afgesproken dat over dit onderwerp nog 
op een ander moment verder gediscussieerd wordt. 

 
7. Wegdek problemen Planetenlaan 

Aangezien Maite veel trillingen van vrachtwagens ervaart, heeft Alex andere bewoners 
gevraagd. Alex heeft geen last, bij de ventweg ook niet, maar bij de appartementen bij de 
Zonnewijzer wel. Gemeente gaat niets aan de weg doen, aangezien dit opgenomen is in de 
Orionzone visie. Omdat deze visie sterk vertraagd is, zal dit niet op korte termijn opgepakt 
worden. Afgesproken wordt, dat de bewoners zelf blijven klagen en dat Rizkar dit zal 
meenemen in zijn overleg met de gemeente.  
 

8. Zaanenpark 
Slechte conditie paden: Marielle geeft aan dat de paden in het park zeer slecht zijn, bij 
regen hele grote plassen, waar niet fatsoenlijk door/omheen gelopen kan worden. Paul 
geeft aan dat er bij Ge ook vele klachten zijn binnengekomen. De gemeente heeft 10 jaar 
geleden dit aangepakt, waarbij verkeerde grondstof gebruikt is om het pad te maken, 
daarna is er niets meer mee gedaan.  
Extra prullenbak - Daarnaast is het verzoek een extra afvalbak te plaatsen bij de ingang 
van de Zaanenlaan (middenpad), hondenpoep kan daar niet weggegooid worden, terwijl er 
twee prullenbakken voor het huis ter Zaanen staan.  
Maaibeleid gras. – Het gras in het Zaanenpark wordt ineens hoog gehouden, hierover is 
niet gecommuniceerd met de buurt. Na overleg met bewoner Huis ter Zaanen bleek dat dit 
gedaan worden om meer insecten te verkrijgen. Alleen het veld voor het Huis ter Zaanen 
wordt gemaaid omdat dit een losloop gebied is voor honden, het vreemde is dat bij de 
ingang van de Zaanenlaan (middenpad) ook een losloop gebied is, maar niet gemaaid 
wordt. Gevolg ballen en poep zijn onvindbaar geworden. De mensen die een verjaardag 
willen vieren, picknicken of sporters doen dat nu op het gemaaide stuk, hetgeen irritaties 
geeft met hondenbezitters, omdat dit de enige plek is waar honden los mogen lopen.  
Verzoek – maak van het gehele Zaanenpark een losloop gebied, er zijn al zo weinig 
mogelijkheden en zorg ervoor dat er meerdere velden gemaaid worden, zodat er meer plek 
ontstaat voor recreatie.  
Zaaigoed wilde bloemen – voorstel zaai net als op de randweg ook de randen van het park 
in met wilde bloemen, staat veel gezelliger dan het onkruid nu wat bijna niet onderhouden 
wordt en trekt meer insecten en vlinders aan. 
Afgesproken wordt dat Marielle dit nogmaals als klacht gaat aangeven bij de gemeente 
met foto’s erbij. Rizkar zal deze punten meenemen in zijn overleg. 

           
9. Sporthal 

Rene is niet aanwezig, mail aan wijkraad bevestigd dat alles nu rond is en er verdere 
implementatie stappen door gemeente ondernomen gaan worden. 
    

10. Kermis 



Annemieke heeft vragen gesteld het overleg met de gemeente, hierbij is alleen bevestigd 
dat Ed Mense inderdaad het aanspreekpunt weer is, terwijl met de bewoners is 
afgesproken dat een onafhankelijke contactpersoon van toepassing zou zijn.  
Daarnaast gaan de plannen van 2020 gebruikt gaan worden voor 2021, terwijl de wijkraad 
nooit inzicht heeft gekregen van de daadwerkelijke plannen van 2020, kan dus zonder 
inzicht ook niet zomaar goedgekeurd worden. Annemiek en Joris gaan nu voor deze twee 
punten alsnog technische vragen stellen, zodat de gemeente gedwongen wordt hier serieus 
naar te kijken en schriftelijk antwoord te geven.  
 

11. Aktielijst Bomenplantplan D66 
775 bomen plantplan i.v.m. 775-jarig bestaan Haarlem. Wim heeft brief gestuurd aan de 
fractie van D66, omdat in hun plannen 1700 bomen gepland zouden worden in de periode 
tot 2022, waar nog niets van terecht is gekomen, er worden alleen maar bomen gekapt. 
Joris geeft aan dat vorige week, de begroting van het aanplantplan is besproken, conclusie 
mooie ambities van D66 maar geen budget beschikbaar.  
 

12. Rondvraag en sluiting 
• Ernst – vraagt of herbouw van Posthuis op de agenda kan komen van de volgende 

vergadering van 9 december  
• Cees – geeft aan dat volgende vergadering van WBO op 24/11 zal gaan 

plaatsvinden via Zoom.  
• Ank - wil graag van de ontwikkelingen m.b.t. ondergrondsparkeren bij Nova 

College op de hoogte blijven.  
• Maite - geeft aan dat 23/11 Haarlem 775 jaar bestaat, dus graag de Haarlem vlag 

uithangen dan. Ze vindt de vergadering interessant en online ook een goede 
manier. 

• Lukas - geeft aan dat het wellicht slim is een onafhankelijk onderzoek m.b.t. de 
supermarkt te laten doen. Onze wijkraad heeft dat gedaan m.b.t. de kermis door 
Motivaction. Orion zone werkgroep zal dit verder moeten oppakken.. 

• Overige leden – geen op of aanmerkingen verder. 
• Paul sluit de vergadering om 22.15 

 
Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 
21/10/2020 Mail doorsturen naar Wim en link op website zetten 

m.b.t. bomen plaatsing 
Paul Gesloten 

21/10/2020 Boom plaatsingsproject promoten en volgen Wim Open 
21/10/2020 Wijkagent uitnodigen en contact onderhouden Wim/Paul Open 
21/10/2020 Mail naar Hans Vriend sturen m.b.t. hervatting 

renovatie 2de deel Marnixstraat 
Paul Gesloten 

21/10/2020 Navragen bij appartementencomplex of zij ook last 
hebben van slecht wegdek 

Alex Gesloten 

21/10/2020 Vragen stellen bij Commissie van Bestuur m.b.t., 
kermiscontact Ed Mense 

Annemiek Gesloten 

21/10/2020 Afspraak maken t.b.v. overdracht historische gegevens 
Planetenwijk 

Paul/Piet Gesloten 

21/10/2020 Wijkraad promoten Allen Open 
21/10/2020 Info aanleveren m.b.t. situatie Zaanenpark Marielle Gesloten 
21/10/2020 Mail doorsturen aan Annemiek m.b.t. afval containers Henny Gesloten 
21/10/2020 Vragen stellen bij Commissie van Bestuur m.b.t. 

afvalcontainers 
Annemiek Gesloten 

    
01/11/2020 Gemeente verzoeken Marnixplein mee te nemen bij 

renovatie Marnixstraat in 2022 
Cees Open 



01/11/2020 Conceptmail maken m.b.t. woningnood en rondsturen 
aan Wijkraadsleden 

Ernst Open 

01/11/2020 Technische vragen stellen m.b.t. Kermis contactpersoon 
Ed Mense 

Annemiek/Joris Open 

01/11/2020 Technische vragen stellen m.b.t. details Kermisplan 
2020 

Annemiek/Joris Open 

01/11/2020 Technische vragen stellen m.b.t. overzicht weghalen 
afvalcontainers 

Annemiek/Joris Open 

01/11/2020 Punten m.b.t. overlast bespreken met wijkagent Rizkar Open 
01/11/2020 Punten m.b.t. Zaanenpark bespreken met gemeente Rizkar Open 
01/11/2020 Punten m.b.t. afvalcontainers bespreken met gemeente Rizkar Open 
01/11/2020 Punten m.b.t. slecht wegdek Planetenlaan bespreken 

met gemeente  
Rizkar Open 

01/11/2020 Punten m.b.t. Zaanenpark nogmaals adresseren aan 
gemeente 

Marielle Open 

 
 

 


