
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

 
Datum: 9 december 2020 (via Zoom) 
Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Cees Schrama, Ernst Blok, Wim de Groot en 
Mariëlle Vos (Secretaris) 
Afwezig Bestuur: Alex Kalf, Gé Metzelaar  
Overige aanwezigen: Joris Blokpoel (raadslid VVD), Rizkar Parlak (Gebiedsverbinder), 
Jacques Armand (Trots Haarlem), Abdul Elshiwy (onze wijkagent), Maite Stoete , Ank Buis, 
Annemarie Mast, Serge Leloux, Tasmin, Douwe. Annemieke Kok (afgezegd) 
Notulen: Mariëlle Vos 
 
1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Paul opent om 20.00 de vergadering. Agenda wordt vastgesteld, er zijn geen opmerkingen 
met betrekking tot de notulen van de vorige vergadering.  
 

2. Inkomende stukken 
• 11/11 invoering Milieuzone per 1/1/2022 voor Centraal stedelijk gebied. 

Vrachtwagens moeten voldoen aan emissieklasse 6. Gebied loopt van Kleverlaan tot 
aan Schipholweg. Doelstelling is per 2025 een nul-emissie zone in te voeren. 

• 11/11 Omgevingsvisie bijeenkomsten 12 & 18/11 -  wijkraadsleden hebben 
geparticipeerd details te vinden op www.haarlem.nl/omgevingsvisie,  

• 13/11 direct contact met wijkagent via politie app, te vinden in de app store. 
• 13/11 Annoncering WBO vergadering 24/11, inclusief plan en agenda. Cees heeft het 

voorzitterschap overgenomen. WBO (Wijkraden & Belangenorganisatie Overleg 
Haarlem Noord), is een overleg orgaan waarbij punten van het algemene belang 
besproken worden. Volgende week woensdag is er weer een vergadering, waarbij 
o.a. de WBO Plan van Aanpak en het Mobiliteitsplan besproken zal gaan worden. 
Uitnodiging wordt morgen verstuurd. Tevens zal besloten worden of de mogelijkheid 
als toehoorder bij de vergadering, mogelijk zal zijn. 

• 17/11 Orionzone brief aan de heer Roduner omtrent onrust over Vomar 
• 23/11 Nieuwsbrief Mooi door Noord 
• 24/11 Afscheidsbrief Menno Evers aan wijkraden en WBO 
• 24/11 Annoncering Netwerk conferentie Coalitie Haarlem ontmoet, op 10 december.  
• 24/11 Formulieren voor verantwoording wijkraadskosten 2020 - Is Cees mee bezig. 
• 24/11 Uitnodiging Omgevingsvisie sessie 8/12.  
• 25/11 Annemiek- Terugkoppeling Technische vragen mbt afvalcontainers 
• 25/11 Ernst - Zorgen over bouw sociale huurwoningen.  
• 28/11 Wim- Brief van D66, omtrent extra bomenplant, meer en betere paden en 

herplant gesneuvelde bomen.  
• 30/11 Marielle- Notulen WBO vergadering 
• 1/12 Judith Leegwater - verzoek om samen met Rizgar door wijk te fietsen. Paul zal 

samen met Rizgar en Marco de Goede (regisseur Openbare Ruimte) dit gaan doen in 
januari. Indien speciale plekken bezocht moeten worden (b.v. i.v.m. veiligheid, of 
eenzaamheid & ouderen), graag aangeven via de mail aan 
wijkraadplanetenwijk@gmail.com of via de website wijkraadplanetenwijk.nl 

• 1/12 Marielle - flyer Digitaal Sterk trainingen in Bibliotheek - is op website gezet. 
• 1/12 Ge - Kroniek Wijkraad Bosch& Vaart 
• 2/12 Nieuwsbrief 19 - Coalitie Haarlem Ontmoet 
• 2/12 OLCO - brief aan bewoners mbt Update Sporthal Sportweg. oplevering gepland 

in december 2021. Digitale inloopavond op 7/1/2021. 

http://www.haarlem.nl/omgevingsvisie
mailto:wijkraadplanetenwijk@gmail.com


• 3/12 Marielle- Spaarnelanden nieuwsbrief niet ontvangen, onderneemt aktie. 
• 4/12 Spaarnelanden communicatie mbt oplossing paden Zaanenpark.  
• 4/12 Hans Spruit- Vervolg proces Bison Bowling/ Vomar 
• 4/12 Uitnodiging afscheidsinterview Merijn Snoek 17/12  
• 4/12 Ernst - Nieuwsbrief Planetenwijk input mbt sociale woningen en Nova college 
• 5/12 Hans Pos- vervolg proces Bison Bowling 
• 5/12 Cees - WBO werkplan 2021 
• 6/12 Spaarnelanden december nieuws - is op website gezet.  
• 6/12 Verhalenhuis- verzoek planning vergaderingen 2021 - besloten wordt t.m. maart 

2021 nog via zoom te vergaderen i.v.m. Corona, Paul zal het Verhalenhuis informeren 
• 6/12 Ernst- brief over sociale woningen 
• 7/12 Ernst - mobiliteitsbeleid Haarlem 
• 8/12 Ernst - brief mbt verkeerstelling tv Orionzone 
• 9/12 Nieuwsbrief Spaar gas. 
 
Uitgaande stukken 
• 14/11 Paul – Reactie aan Gemeente i.v.m. Zienswijze wijkraden 
• 8/12 Paul – aanvulling op reactie m.b.t. zienswijze i.v.m. foutieve kaartindeling 

(Zaanenlaan en Marnixplein mist) 
 

3. Overlast in de wijk 
Abdul Elshiwy, onze wijkagent stelt zich voor, hij geeft aan dat hij al 27 jaar in dienst van 
de Politie is, waarvan een groot gedeelte in Hoofddorp, daarna in Haarlem. De laatste 3 
jaar verantwoordelijk voor Haarlem Noord. Hij geeft terugkoppeling op de door ons 
aangeleverde vragen c.q. problemen.  
• Overlast zwaar vuurwerk in de buurt (Marnixstraat, Zaanenpark, Planetenplein en 

parkeerplek Planetenlaan), speelt al vanaf september – Abdul geeft aan dat er een 
burger auto vrij gemaakt is om te surveilleren, maar dat ze lastig te pakken zijn. Wel 
hebben ze de verkopers van vuurwerk benaderd en is er veel in beslag genomen. 

• Problematiek rondom de feesten, hangjongeren en drugsdealers in het Zaanenpark. Er 
is een groep jongeren aangehouden bij het voetbal stadion. Daarnaast wordt ook op 
een bestuurlijke manier waarschuwingen gegeven, indien niet geluisterd wordt, zal een 
dwangsom gegeven worden, dit kan oplopen tot duizenden euro’s. Bij de brief wordt 
de reden hiervan uitgelegd. 

• Daders brand Posthuis? Er is onderzoek gedaan, maar er was niet voldoende bewijs 
om verdachte aan te houden.  

• Daders autobrand Zaanenlaan? Bij aangifte wordt normaal gesproken terugkoppeling 
gegeven vanuit de Politie. 

• Diefstal van putdeksels. Niets van bekend, details graag alsnog doorgeven. 
• Straat races Orionweg en Randweg tussen 1 en 4 uur ‘s nachts. Niets van bekend, 

details graag alsnog doorgeven. 
• Overlast van Campers rondom Zaanenpark. Campers mogen 3 dagen geparkeerd 

worden voor eigen voordeur, er wordt veel overlast ervaren van geparkeerde campers. 
Oplossing z.s.m. melding maken bij gemeente of wijkagent, dan wordt er actie 
ondernomen en contact opgenomen met eigenaar.  

• Districts Recherche Kennemerland – Abdul geeft aan dat de recherche nog wel eens 
contact opneemt met bewoners om camera opnames te krijgen ivm een onderzoek. 

 
4. Zaanenpark 

Marielle is via Rizgar in contact opgekomen met Marco de Goede van de Gemeente en de 
situatie m.b.t. de hele slechte paden besproken met hem. Marco heeft aangegeven dat het 
Zaanenpark een kwelgebied is, dat betekent dat er veel water onder de klei laag zit, door 



veel regenval wordt het park dan een natte bende. Om dit op te lossen/draineren is heel 
veel geld nodig, wat er niet is. Marielle heeft aangeven droge paden te willen, niet een 
complete drainage. Mede omdat het nu gevaarlijk en glad is, zeker voor mensen die slecht 
te been zijn. Volgens Marco komt het Zaanenpark voorlopig niet aan de beurt voor 
renovatie, wel is afgesproken dat hij nog gaat kijken naar andere oplossingen. Daarnaast 
heeft Marielle advies gevraagd bij Spaarnelanden, zij heeft inmiddels van Kees Steendam 
een goed advies ontvangen en vraagt tijdens de vergadering om advies welke stappen nu 
te ondernemen om dit probleem toch op korte termijn opgelost te krijgen. Joris geeft aan 
dat de Gemeente hierop actie dient te ondernemen en het niet direct via het politieke pad 
te laten verlopen. Wim geeft aan dat er onlangs bij de begrotingsbehandeling op 5 
november, een motie van de D66 en Christen Unie is aangenomen waarin het stadsbestuur 
wordt opgeroepen om te kijken op welke locaties in de stad modderige paden hersteld 
kunnen worden.  Het Zaanenpark is een perfecte locatie hiervoor. Afgesproken wordt dat 
Marielle, namens de wijkraad, het advies van Spaarnelanden naar Rizkar zal sturen en hij 
verdere stappen zal gaan ondernemen. 

      
5. 30 km zone in de wijken 

Cees geeft aan dat volgende week de gemeente zal beslissen of alle wijken voortaan een 
30 km zone zullen worden, waarbij tevens aangegeven werd alle stoplichten dan ook maar 
te verwijderen. Cees is heel bezorgd hierover, mede omdat er veel gevaarlijke kruisingen 
zijn. Joris geeft aan dat het hier gaat om een principe besluit, een eerste stap dus. Tevens 
is besloten dat de hoofdwegen 50 km blijven. Hij geeft aan dat er momenteel geen budget 
is om drempels en versmallingen aan te leggen. De aanwezigen geven aan dat drempels 
veel overlast veroorzaken, mede ook door schade aan gebouwen, trillingen e.d. 
 

6. Bomen kap en aanplant 
Wim geeft aan dat een aantal  wijkraden zich druk maken over het afnemende bomen 
bestand in Haarlem, de stichting “de Bomenridders” voeren ook actie hiervoor. De 
afgelopen 2 jaar zijn er meer bomen gekapt dan de 5 jaar ervoor, terwijl dit toch een groen 
B&W moet zijn. Alleen in Schalkijk zijn al 1200 bomen gesneuveld. Haarlem behoort tot 
de gemeentes met het minste groen, zo is gebleken uit onderzoek van de Universiteit 
Wageningen. In het Schoterbos worden bij fase 2, weer 80 bomen weggehaald om een 
fietspad te realiseren. Tijdens de begrotingsbehandeling van 5/11 is het college van B&W 
gevraagd een serieus plan te maken voor extra aanplant. Toegezegd in het college akkoord 
was namelijk 1700 nieuwe bomen erbij te planten, dit is nog steeds niet gerealiseerd. 
B&W heeft wel gekeken naar het beschermen van bomen die 50 jaar of ouder zijn, deze 
hebben nu tijdelijk een speciale status gekregen (dezelfde als voor Monumentale bomen). 
Helaas heeft dit voor het Schoterbos wellicht geen nut meer, omdat daarvan de plannen al 
goedgekeurd zijn. Spaarnelanden is wel bezig sinds 30/11 met her-planten van bomen in 
diverse wijken. Dit valt onder het reguliere onderhoud. Soms wordt daarbij herplant 
vergeten. Afgesproken wordt dat Wim hierover een stukje zal schrijven voor de website.  

 
7. Restafval bakken verwijdering 

Annemiek heeft technische vragen gesteld aan de Gemeenteraad, het antwoord is dat deze 
afvalbak, de enige is die verwijdert is in onze wijk. In Haarlem Noord zijn er in totaal 3 
bakken verwijderd. Rizgar geeft aan dit ook bij Marco de Goede aangekaart te hebben, 
waarbij aangegeven is dat er vooraf een betere communicatie had kunnen zijn naar 
bewoners en wijkraad toe.  

 
8. Sociale huurwoningen 

Ernst geeft aan dat er een brief verstuurd gaat worden naar de Gemeente vanuit de 
wijkraden Planetenwijk, de Krim en Sinnevelt, welke volgende week in de WBO 
vergadering behandeld zal gaan worden en dan wordt verstuurd. Het probleem is dat 
onbekend is hoe de percentages voor de nieuwe sociale huurwoningen (40% en voor 



Orionzone 50%) gerealiseerd gaan worden. Criteria is 743 euro per maand en minimaal 40 
vierkante meter groot. Pre wonen, Ymere en Elan schitteren van afwezigheid, hetgeen 
iedereen bevreemd. Er worden nu woningen ingepland met 25 vierkante meter, welke niet 
tot de categorie Sociale Huurwoningen behoren, daarbij is hierbij een tijdelijke huur van 2 
jaar van toepassing. Ernst heeft het project Gonet (bij het station) onderzocht, hierbij 
worden 80 woningen opgeleverd waarvan 30 woningen, onder de 30 vierkante meter 
liggen en derhalve niet tot de categorie behoren. Jacques geeft Ernst helemaal gelijk, 
Ymere heeft geen eigen grond meer en mag alleen nog maar verbouwen. Joris geeft aan 
dat de grond positie van Haarlem steeds lastiger is geworden door de hoge grond prijzen. 
Bij de torens gebouwd bij de Waardebrug, is een verkeerde eigendomsconstructie 
verkocht, waardoor en na korte tijd met veel overwaarde verkocht kon worden. 

           
9. Orionzone 

Ernst geeft aan dat er zorgen zijn bij de bewoners, over de verkeerstoename door de 
Orionzone, met name bij de afslagen vanaf de Randweg. Zij willen graag weten wat het 
percentage aan verkeer is op de Randweg, Planetenlaan en Orionweg en hebben Hans 
Vriend om uitleg gevraagd. Deze gaf aan dat er allerlei onderzoeken zijn geweest en de 
resultaten in het Mobiliteitsrapport opgenomen zal worden. Gemeente heeft aangegeven 
dat in februari 2021 dit document ter inzage zal komen, terwijl de wethouder had beloofd 
dit voor eind december dit jaar rond te hebben. M.b.t. de Bison Bowling is een brief aan 
de gemeente gestuurd met de vraag wat nu concreet de visie en plannen zijn hieromtrent. 
Wim vraagt hoe het met de enquête gaat die Hoorne Vastgoed heeft opgestart. Ernst geeft 
aan dat de wijkraden deze actie niet gefaciliteerd hebben. 
    

10. Rondvraag & sluiting 
• Maite - vraagt of er geen winkelpanden gebruikt kunnen gaan worden voor de 

woningnood, nu door Corona veel bedrijven omvallen. Joris geeft aan dat er wel 
een lichte verschuiving plaatsvind, door van nieuw te bouwen hotels, nu woningen 
te maken, maar het is nog onzeker hoe het werkelijk zal zijn na de Corona crisis. 
In de Waardepolder mag überhaupt niet gewoond worden.  

• Ank - voorziet veel parkeerproblemen nu gebleken is dat er 60 tot 90 woningen 
gebouwd gaan worden bij de Queridostraat. Ernst geeft aan dat ze met een 
achteringang bezig zijn, hetgeen in september rond moet zijn. Hiervoor moeten 
dan wel weer veel bomen gekapt worden die 75 jaar of nog ouder zijn 

• Wim – geeft aan dat hij, na de presentatie van Kennemerkracht (zonnepanelen op 
Mendel College) nog wel een mail heeft gekregen, maar de laatste maand, niets 
meer gehoord heeft. De tijd begint te dringen i.v.m. het aflopen van de 
Postcoderoosregeling eind dit jaar. Ernst geeft aan dat zij wellicht een aanvraag 
hebben ingediend bij de Belastingdienst, zodat zij van de overgangsfase tm 
1/4/2021 gebruik kunnen maken, maar weet ook niet waarom er niet 
gecommuniceerd wordt. 

• Ernst – geeft aan dat bij hun project Kweekzon alles uitverkocht is en zij deze 
route ook gaan nemen. M.b.t. het Nova College hangt er nu een grote banner aan 
het gebouw, dat er ruimtes te huur zijn voor ZZP’ers. 

• Paul – geeft aan dat Stadglossy contact heeft opgenomen om content aan te 
leveren voor het blad. Afgesproken wordt dit wel te gaan regelen omdat het wel 
relevant voor de buurt kan zijn. 

• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen. 
 
Paul bedankt voor ieders aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40 uur. 

 
 
 
  



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 Gesloten 
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 Gesloten 

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 Gesloten 

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

met gemeente  
Rizkar Gesloten 

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

Marielle Gesloten 

09/12/2020 Details aanleveren m.b.t. straatraces Orionweg en 
diefstal putdeksels 

Alex ? Open 

09/12/2020 Advies Spaarnelanden m.b.t. verbetering paden 
Zaanenpark doorsturen naar Rizgar 

Marielle Open 

09/12/2020 Verdere akties oppakken nav aangenomen motie D66 
ter verbetering van de paden. 

Rizgar Open 

09/12/2020 Tekst aanleveren t.b.v. website m.b.t. herplanting 
omgehakte bomen. 

Wim Open 

09/12/2020 Tekst of nieuwsbrief aanleveren bij Glossy ter promotie 
van de wijk 

Paul Open 

 


