Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk

Datum: 10 februari 2021 (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: Jacques Armand (Trots Haarlem), Annemieke Kok (OPH), Rene
Dalmolen, Piet de Vries, Pepijn de Kort, Lukas Koning
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, dus worden derhalve vastgesteld.
Paul vraagt of het wenselijk is om 5 minuten pauze tijdens de vergadering te houden, dat
vindt iedereen prettig dus zal voortaan ingepland worden.
Afgesproken wordt alleen de openstaande actiepunten in de notulen te vermelden,
Marielle zal een totale lijst met alle actiepunten en hun status bij blijven houden.
Marielle bespreekt de status m.b.t. de openstaande actiepunten van de vorige vergadering:
• Bomenplan – Wim - geen nieuws en is lastig te volgen. Afgesproken wordt bij
Cees Steendam navraag te doen over de aantallen ge/herplantte bomen en hem uit
te nodigen voor de volgende vergadering – actie gaat naar Marielle
• Marnixplein - Cees – Verzoek aan gemeente om Marnixplein bij Marnixstraat
voegen m.b.t renovatie. Geen nieuws, er moet nog planvorming komen.
Afgesproken wordt dit punt te sluiten.
• Kermis - Annemieke – zij heeft de vragen gesteld aan de Gemeenteraad,
contactpersoon blijft Ed Mense en qua plan blijft het plan van 2020 als
uitgangspunt gehanteerd worden. De gemeenteraad heeft nog geen beslissing
genomen omtrent het doorgaan van de kermis, hetgeen iedereen bevreemd
aangezien Bevrijdingspop wel definitief afgelast is. Afgesproken wordt dat
Annemieke vragen gaat stellen aan de raad hierover.
• Straatraces Orionweg – Lukas Koning – Politie herkent dit niet. Het ongeluk op
de Orionweg onlangs bleek een drugsdealer te zijn, die probeerde te ontsnappen.
Afgesproken wordt dat de Orionweg in het geval van races wel meldingen gaat
maken.
• Zaanenpark – Marielle – Verbetering wandelpaden. Er was een ander plan
ingediend m.b.t. verbetering Zaanenpark, maar heeft geen details ontvangen nog,
verzoek om inzage staat nog uit bij Rizgar Parlak. Rizgar heeft wel aangegeven dat
er helemaal geen budget beschikbaar is. Marielle vraagt om advies hoe nu verdere
stappen te ondernemen. Afgesproken wordt om aan Spaarnelanden een offerte te
vragen en een formeel plan te maken onder budget van Verzoek opknappen
Openbare Ruimte en/of Bewoners initiatieven. Rizgar heeft namelijk tijdens de
WBO vergadering aangegeven n.a.v. discussie budget Nieuwe Democratie, dat er
voldoende budgetten beschikbaar zijn om plannen te realiseren.
• Glossy Haarlem – Paul heeft input aangeleverd, actie punt wordt gesloten.

2. Inbreng buurtbewoners en inkomende c.q. uitgaande stukken
• Voorzitterschap - Paul geeft aan nog t/m de jaarvergadering voorzitter te blijven,
maar daarna echt gaat stoppen, wel zal hij de Nieuwbrief en de Website blijven
beheren. Hij doet een dringend verzoek om kandidaten.
• Vergaderlocatie - Het Verhalenhuis heeft aangegeven niet op woensdag te kunnen
i.v.m. verhuur aan koor. Maandag is wel beschikbaar, maar dan kan Marielle echt
niet. Annemieke geeft aan dat zij op de website ook de data van de maandagen
vermeld zag en ook niet kan omdat dan alle raadvergaderingen zijn en derhalve dus
niemand van de Gemeente meer kan aanschuiven. Afgesproken wordt t/m de
zomervakantie de vergaderingen op woensdag via Zoom te doen, net als bij de WBO
vergaderingen en voor daarna een andere locatie te zoeken. Laatste nieuws: Locatie
per september wordt “Huis Ter Zaanen”.
3. Herbouw Posthuis
Paul heeft overleg gehad met Ingrid van Kopenhagen, voorzitter van het Posthuis en dat er
een onderzoek is gedaan onder bewoners van de Mercuriusstraat m.b.t. hun wensen.
De gemeente is akkoord met de herbouw van het Posthuis, er moet alleen nog besloten
worden wie het gaat initiëren, de Gemeente of de Stichting van het Posthuis zelf, in dat
geval zal ook alles in eigen beheer uitgevoerd moeten gaan worden.
Doelstelling is Posthuis 2.0, zelfde uiterlijk maar betere isolatie, betere indeling, iets
breder, praktische keuken.
De Stichting Posthuis heeft een architect in de arm genomen en wilt meer sociale
projecten en minder verhuur voor feesten. Jacques geeft aan dat er 348.000 euro ter
beschikking is gekomen van de verzekering, dat was niet bekend dus Paul zal Ingrid
hierover informeren. Er zal goed onderhandeld moeten gaan worden met de gemeente
over een eventuele eigendom overdracht. Het bedrag van de Crowdfunding zal gebruikt
worden voor de inrichting. Er wordt door de stichting een oproep gedaan om mee te
denken en zich hiervoor in te zetten, er wordt ook een oproep gedaan om mee te denken
over goede projecten en evenementen. Ernst en Cees geven aan, advies te willen geven
over de beheersvorm.. Ernst heeft veel ervaring door het opzetten van een buurthuis in
Schalkwijk en verwijst ook naar het opzetten van Stichting de Kweektuin. Marielle geeft
aan dat haar man Hans Vos en Cees samen met Ge de Stichting Posthuis opgestart,
waarbij de subsidie aanvragen toentertijd via de Wijkraad liepen, dat was toen een goede
constructie en werd volgens Cees door de Gemeente gezien als goed voorbeeld. Ernst doe
een suggestie om het gebouw bij Dock en of het SRO ( onderhoud sportgebouwen
gemeente Haarlem onder te brengen) Afgesproken wordt dat Paul Ingrid zal informeren
en de oproepen op de website zal zetten en een Zoom meeting inplannen met Ingrid, Ernst
en Cees.
4. Corona overlast
Paul geeft aan dat het in onze buurt meegevallen is, er zijn oproepen om niet te rellen
gezet op onze Wijkraad website.
Cees geeft aan dat tijdens het WBO overleg door Rizgar gevraagd is om extra alert te zijn
op vereenzaming, hiervoor zijn speciale budgetten beschikbaar
Marielle geeft aan dat er een speciale flyer is binnen gekomen met hulplijnen, deze flyer is
eveneens op de website gezet.
5. Wijkraadsverordering/Nieuwe Democratie
Paul geeft aan dat onze wijkraad ook zienswijze ingediend heeft omtrent de
Wijkraadverordering maar dat vrijwel niets overgenomen is door de Gemeente.

Marielle geeft aan dat ook onze grens aanpassing (incl. Zaanenlaan en Marnixplein) niet
meegenomen is, hierover zou door de Gemeente contact opgenomen worden met de
voorzitter, hetgeen niet gebeurt is.
Cees geeft als reactie dat dit door de vorige wethouder voor akkoord bevonden is en ook
schriftelijk vastgelegd is.
De Nieuwe Democratie is besproken in de WBO vergadering, dit betreft een nieuwe
wijkraad opgezet d.m.v. loting die 30.000 euro als budget krijgt, alle WBO leden waren
hierover zeer verbaasd, mede omdat de bestaande wijkraden maar een hele lage bijdrage
zeer verbaasd over deze hoge subsidie, mede omdat de bestaande wijkraden een hele lage
bijdrage van de Gemeente krijgen, hun verweer is dat dit een pilot betreft waarvoor andere
budgetten beschikbaar zijn.
6. Orionzone
Bison Bowling – Nog steeds geen uitspraak over Vomar of niet, de Wethouder had Hans
Vriend opdracht gegeven om de brief te beantwoorden, hetgeen geaccepteerd wordt
wanneer de handtekening van de Wethouder er maar onder staat, zij wachten nog op
formeel antwoord van de Wethouder.
Ernst heeft ter voorbereiding van deze antwoordbrief door de Wethouder tezamen met de
andere drie wijkraden een overleg gehad met Hans Vriend, hij bevestigde dat er geen
Vomar zal komen op de plek van Bison Bowling en dat er ook geen verzoek is voor een
bestemmingsplanwijziging.
Delftweide onderzoekt nog steeds of ze willen verhuizen waardoor er een swap gedaan
wordt qua grond. Hans Vriend heeft hierbij aangegeven dat de kavel van nieuw
Delftweide dan openbaar aanbesteed moet gaan worden.
Rene geeft aan dat Hoorne vastgoed nu wel een voordeel heeft om al een goed voorstel
voor te bereiden.
Lukas geeft aan, dat indien daar een Vomar gaat komen gaat het nog meer problemen
geven, omdat bij dat kruispunt al heel veel ongelukken plaatsvinden.
Jacques adviseert een eisenplan te maken en formeel naar het College toe te sturen,
waardoor ze gedwongen worden antwoord en advies te geven.
Annemieke geeft aan ook bezorgd te zijn en dit nauw in de gaten zal houden.
Orionzone – Ernst heeft gevraagd aan Hans Vriend of er al serieuze plannen gemaakt zijn
voor het Stadionpleingebied, hij heeft bevestigt dat dit niet het geval is. Cees geeft aan dat
zolang er nog maar vage plannen zijn de Gemeente altijd er omheen kan bewegen. Wim
geeft aan dat vorig jaar de ontwikkelvisie is gepresenteerd, maar dat de ontwikkelstrategie
op hold is gezet. Nu worden er steeds losse projecten opgestart zonder strategie. Rene
geeft aan dit argument ook te hebben gebruikt in zijn beroep, maar dat dit aan de kant
werd geschoven.
Cees geeft het advies de bezorgdheid hierover tezamen met de 3 wijkraden bij de
Gemeente neer te leggen.
Schoter – vleugelaanbouw. Op 28/1 is er een bewoners overleg geweest, waarbij de
tekening gepresenteerd is, volgens de foto loopt het plan tot halverwege de
Voskuilenstraat. De uitbreiding is wel kleiner dan eerder gepresenteerd met meer groen
voorzieningen erbij. Afgesproken wordt dat Rene en Wim dit blijven volgen.
7. Mobiliteitsplan
Cees geeft aan dat, vanwege de bezorgdheid over toename van verkeer bij nieuwe
projecten, de gehele gemeente raad ingestemd had een mobiliteitsplan. De wethouder
heeft in februari 2020 aangegeven in september 2020 het plan te presenteren, maar dat is
nooit gebeurt. Nu is men bezig met het Mobiliteitsbeleid, waarbij standaard uitgegaan

wordt van minder auto’s en meer fietsen en OV, zonder dat hiervoor een nul meting
gedaan is, m.b.t. de huidige situatie. Op 9 februari zal het Mobiliteitsplan naar B&W
gestuurd worden en op 11 maart naar de Commissie Beheer, daarna komt het voor 6
weken beschikbaar voor inspraak en commentaar.
Annemieke geeft aan dat dit plan enorm belangrijk is voor alle ontwikkelzones en zal ons
direct informeren zodra er meer bekend is.
Volgens Rene wordt gebruikt gemaakt van verkeersmodel Haarlem, gebaseerd op
tellingen in 2012. Alle cijfers zijn nu al totaal veranderd door Corona, er gaan meer
mensen met de auto en minder met OV.

8. Rondvraag & sluiting
• Lukas – heeft het gevoel dat er veel achter de coulissen gebeurt, maar dat wij hier
weinig mee kunnen.
• Ernst - Ernst geeft aan dat er problemen waren met het legen van de groenbakken,
indien er spullen in zaten wat niet mocht, werd de groenbak niet geleegd en er een
flyer opgeplakt, deze actie is bij andere wijkraadleden niet bekend.
• Ernst – geeft aan met Hans Vriend gesproken te hebben over het Heksenbosje (het
terrein achter de Zonnewijzer wat een prachtige natuurlijke speelplaats was voor
kinderen). Waarschijnlijk wordt dit stuk grond verkocht aan Hero, maar is er een
probleem met de uitgang aan de Schotervlielandstraat, dit is wellicht ook de reden
dat Op Stoom gaat afhaken. Rene geeft aan dat de wens van de bewoners is dat het
groen blijft, er is een petitie opgestart die al door 200 man is getekend.
• Cees – vraagt hoe het zit met de Internationale School, volgens Paul wordt er
steeds geschoven met de locatie, maar wordt de wijkraad niet geïnformeerd.
• Marielle – wilt graag het huisreglement krijgen tbv de WBO. Cees gaat kijken in
zijn archief. Ge graag ook kijken in jouw archief.
• Marielle – Paul zou aan Rizgar Parlak (Gebiedsverbinder) een rondleiding door de
wijk geven op de fiets, maar deze is door Corona niet doorgegaan. Judith zal een
nieuwe afspraak inplannen met Paul en Rizgar.
• Marielle – Deel scooter klacht, ingediend bij Ernst. Klachten moeten via internet
bij de Gemeente ingediend worden, of direct zelf bij de bedrijven Go en Felyx.
• Paul – geeft aan fase 2 van Schoterbos is gestart met de kap van bomen voor een
brug en een fietspad richting Noord /Zuid, met aansluiting aan Generaal
Spoorstraat en Plesmanplein en de Oost/West route vanaf Stay Okay, dwars door
het park richting het Schoter. Wim geeft aan dat er veel protesten ingediend zijn,
er is wel herplant maar met struiken en niet met bomen zoals beloofd was, hetgeen
geen CO2 verbetering geeft. Annemieke geeft aan dat er twee groepen zijn die
protest aantekenen, dat zijn de Bomen Wachters en de Bomen Ridders.
• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen.
Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40 uur.

Aktielijst
Datum

Aktie

Naam

Status

10/10/2021

Contact opnemen met Cees Steendam m.b.t. herplant
bomen, uitnodigen volgende vergadering en kostenplan
voor Zaanenpark.

Marielle

Open

10/10/2021

Annemieke stelt vragen omtrent laatste status Kermis
2021
Vergaderlocatie regelen per september 2021, is
geregeld wordt Huis Ter Zaanen
Paul zal Ingrid informeren over budget Posthuis, oproep
plaatsen op website en in nieuwsbrief en zoom
vergadering inplannen voor Ingrid, Ernst, Cees en Paul
Schoter vleugel uitbreiding volgen

Annemieke

Open

Marielle

Gesloten

Paul

Open

Rene/Wim

Open

10/10/2021
10/10/2021

10/10/2021

