
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 
 
Datum: 10 maart 2021 (via Zoom) 
Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Cees Schrama, Ernst Blok, Alex Kalf, Aart 
Louwrier (nieuw lid), en Mariëlle Vos (Secretaris) 
Afwezig Bestuur: Wim de Groot en Gé Metzelaar 
Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OPH), Moussa Ayan (Jouw Haarlem), Gonnie & 
Paul Stoete, Andre Bruijn, Annaricht Hannema , Brigitte Kool, Rob Roeleveld, Piet de Vries, 
Douwe de Vries, Wil Schrama, Theo Kieboon. 
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. 

 
Marielle bespreekt de status m.b.t. de openstaande actiepunten van de vorige vergadering: 

• Kermis – Annemieke - Er zijn nog geen updates beschikbaar en houdt het in de 
gaten. Zodra er meer duidelijkheid is, zal zij ons informeren. Paul geeft aan het 
vreemd te vinden dat er al wel een beslissing is genomen over Bevrijdingspop die 
later gepland is en nog geen beslissing over de Kermis, iedereen beaamt dit. Cees 
geeft aan dat het kan zijn dat bewust gekozen wordt om laat af te blazen zodat de 
kermis exploitanten in aanmerking komen voor compensatie. 

• Uitbreiding vleugel Schoter lyceum – Wim – blijft openstaan omdat Wim niet 
aanwezig is. 

• Overige Actiepunten – zijn als Agendapunt verwerkt of gesloten. 
 

M.b.t. de agenda geeft Annaricht aan dat zij tezamen met Brigitte Kool en Yvonne 
Hanneman, het Wijklab gestart zijn en wilt hierover graag meer vertellen, wordt 
toegevoegd in de agenda. 

 
2. Inbreng buurtbewoners en inkomende c.q. uitgaande stukken 

• Vergaderlocatie - Het Huis Te Zaanen is gereserveerd voor de Wijkraadvergaderingen 
vanaf september dit jaar. 

• Stembureau locatie – I.v.m. afbranden Posthuis is de stemlocatie nu de Liduina 
School geworden, alleen stond een foutief adres vermeld in de stukken, heel slordig. 
Paul heeft de gemeente geïnformeerd. Alex checkt tijdens de vergadering de 
website, staat nu correct adres vermeld, Juno plantsoen 30. Via google zoeken naar 
stemlocaties Haarlem, geeft een compleet overzicht van alle mogelijkheden op 
Haarlem.nl. 

• Nieuw lid van bestuur Aart Louwrier – Paul geeft aan erg blij te zijn met het nieuwe 
lid van de wijkraad Aart, hij stelt zichzelf voor en geeft aan geïnteresseerd te zijn in 
zijn woonomgeving. Aangezien hij zijn taak als Voorzitter van DSS heeft neergelegd, 
wilt hij zich nu inzetten voor de buurt. E.e.a. zal de volgende vergadering op de 
jaarvergadering geformaliseerd worden. 

• Penningmeesterschap – Aart zal ook het Penningmeesterschap van Cees overnemen. 
Cees wordt hartelijk bedankt voor zijn werk het laatste jaar als interim 
Penningmeester. Paul geeft aan dat er nog wel mensen gezocht worden voor de kas 
commissie. Dit zal de volgende jaarvergadering verder besproken worden. 

• Vergaderlocatie - Het Huis Te Zaanen is gereserveerd voor de Wijkraadvergaderingen 
vanaf September dit jaar. 



3. Herbouw Posthuis 
Paul heeft niet veel nieuws over de herbouw, het geld is gereserveerd en de commissie 
Posthuis wilt het liefste de herbouw doen met bewoners uit de buurt, er is al een Architect 
betrokken. De bewoners hebben veel wensen, dat moet allemaal gestroomlijnd worden. 
Ernst heeft vorige week contact gehad met Ingrid Koppenhagen en zal maandag kennis 
met haar maken, ook Cees zal vanuit de wijkraad meedenken. 
Annemieke geeft aan dat er positief is gereageerd op herbouw van het Posthuis jl. 
donderdag in de commissie Ontwikkeling, zij heeft nog de vraag gesteld op verzoek van 
de Wijkraad, of er kosten door de gemeente berekend gaan worden voor advies, dat is niet 
het geval. De wijkraad is hier heel blij mee, Paul zal Ingrid informeren hierover. 

 
4. Wijklab 

Annaricht geeft aan dat het Wijklab initiatief is van Brigitte, Yvonne Hanneman en 
haarzelf, waarbij ze op dit moment betrokken zijn bij Bison Bowling en herbouw 
Posthuis. Doelstelling is alle betrokken partijen goed met elkaar te laten samenwerken en 
participatie te verbeteren, momenteel is alles versnipperd eigendom en worden eigen 
participatie projecten opgezet, er is nergens verbinding met elkaar. Door dit onder te 
brengen in het Wijklab kunnen meer ervaringen gedeeld worden en kan er meer invloed 
uitgeoefend worden. Paul vraagt of zij onderdeel zijn van Hoorne Vastgoed, Brigitte geeft 
aan dat zij inderdaad samenwerken met Hoorne, maar dat het Wijklab hier los van staat. 
Ze zijn bezig met sponsoring en cofinanciering, waarbij de Rabobank ook interesse 
getoond heeft en zij bezig zijn met het VSB fonds om geld te krijgen en bewoners te 
kunnen leren hoe participatie projecten werken. Paul geeft aan dat de Wijkraad niet met 
Hoorne wilt samenwerken, dus dat dit echt een onafhankelijk project moet zijn. 
Maite vraagt of dit project gekoppeld is aan Ground Aid van Yvonne, Brigitte geeft aan 
dat iedereen een eigen bedrijf heeft en voor dit project samenwerken. 
Afgesproken wordt, dat deze optie eerst intern met het wijkraadsbestuur besproken wordt, 
indien akkoord, wordt het als agendapunt van de volgende vergadering toegevoegd, om 
over de gedetailleerde plannen van Wijklab. Verder geïnformeerd te worden. 

 
5. Energie Transitie 

Paul geeft aan Wim hiervan compleet op de hoogte is, maar dat hij toch gezien het belang 
hierover e.e.a. zal vertellen. De gemeente Haarlem heeft als doelstelling voor 2040 van 
het gas af te zijn (i.p.v. 2050) Er zijn nog veel blinde vlekken, er wordt gestart met 
Molenwijk (Schalkwijk) en het Ramplaankwartier hebben een eigen initiatief opgestart 
van het gas af te gaan. Voor onze wijk staat het warmtenet ingepland, wat nog een vage 
invulling heeft. Waarschijnlijk zal het dan gaan om een middentemperatuur warmtenet 
(55-75°C). Volledig van het gas afgaan is lastig bij jaren 30 woningen. Gemeente heeft 
aangegeven dat de bewoners eerst zelf moeten gaan isoleren tot een label C of zelfs B en 
op natuurlijke momenten (verbouwing of verhuizing) dan in de komende 20 jaar 
verbeteringen aanbrengen. Er zijn geen plannen om bio massa te gaan gebruiken, wel voor 
warmte opslag en geothermie. Molenwijk gaat starten met restwarmte vanuit data centers. 
Cees geeft aan dat er net een stuk in het Haarlems Dagblad heeft gestaan, dat vooral alle 
leidingen moeten blijven liggen, voor het geval het project mislukt. 
Paul geeft aan dat op onze website een verslag van hem staat, met daarin hints en tips 
t.b.v. huis verbeteringen. Afgesproken wordt dat Paul ook de link naar de Transitievisie 
daarbij zal toevoegen, zodat bewoners zelf kunnen onderzoeken wat deze visie van de 
gemeente inhoudt en voor hun zal kunnen betekenen. 



6. Zaanenpark verbeteringen 
Marielle geeft aan uitgebreid contact te hebben gehad met Kees Steendam van 
Spaarnelanden, hij is sinds 1 maart met pensioen gegaan. Marielle heeft alle belangrijke 
contactpersonen van hem door gekregen. Helaas is het voor Spaarnelanden niet mogelijk 
om een offerte te maken, omdat zij aangestuurd worden door de gemeente. Bij het 
aanbrengen van de paden 20 jaar geleden, hadden zijkanten bij de paden gemaakt moeten 
worden om te voorkomen dat het materiaal weg zou lopen. Dat is niet gedaan i.v.m. 
bezuinigingen, ook blijkt het materiaal veel te glad te zijn en is het de laatste 20 jaar niet 
onderhouden. Een oplossing om grof grit op de paden aan te brengen om op te hogen en 
de gladheid weg te halen (eventueel via een bewoners initiatief), wordt afgewezen door 
Spaarnelanden omdat het grit dan weer wegloopt en in het gras belandt, met alle gevolgen 
voor de grasmaaiers. Marielle geeft aan al veel mensen gesproken te hebben, maar nog 
geen ingang gevonden heeft tot een oplossing. Rizgar Parlak van de gemeente heeft 
aangegeven dat er geen budget beschikbaar is voor verbeteringen. Het blijkt dat het park 
de stempel heeft van “Recreatiepark”, waardoor onderhoud niet verplicht is. Marielle 
vraagt aan Moussa en Annemiek of er geen standaard onderhoudsplannen behoren te zijn 
voor de parken. Moussa en Annemiek zullen dit direct bespreken in het vragenuurtje op 
donderdag in de gemeenteraad. 
Wil Schrama geeft aan dat zij ook vaak in het park komt en het opvalt dat het 
kinderspeeltuintje bij het Posthuis erg oud is en er water onder de toestellen ligt, ook dit 
moet nodig opgeknapt worden. In de Tetterodestraat is een speeltuintje met zachte matten 
eronder, waardoor alles droog en veilig blijft. 
Cees geeft nog aan dat het Zaanenpark in 2018 als beschermd stadsgezicht is aangemerkt 
en derhalve ook onderhouden moet worden hierdoor. 
Afgesproken wordt dat Moussa en Annemieke deze punten ook direct meenemen. 
Brigitte geeft aan dat een groepje bewoners bezig is met een Biodiversiteitsplan in het 
Zaanenpark. Marielle heeft van Rizgar vernomen dat er een plan ingediend is, maar geen 
details van ontvangen. Brigitte zal aan Marielle de contactpersoon doorgeven. 
Paul geeft aan al eerder zo’n plan te hebben ingediend, maar dat er niet voldoende 
draagvlak voor was. 

 
7. Orionzone 

Ernst geeft aan dat op 23/3 weer een twee maandelijks overleg zal plaatsvinden tussen de 
drie betrokken wijkraden en Hans Vriend van de gemeente, hierbij zal het gebrek aan 
strategie besproken gaan worden, daarnaast de verdere ontwikkeling van het Stadionplein. 
Bison Bowling - Er is vanuit de drie wijkraden een brief aan de wethouder gestuurd, 
hierop heeft de gemeente bevestiging gegeven dat er voorlopig geen Vomar gebouwd kan 
worden door Hoorne Vastgoed, Ernst houdt dit wel in de gaten. 
Delftweide – Er is een nieuwe projectmanager aangewezen t.b.v. de verhuizing van 
Delftweide naar het nieuwe Stadionplein. 
Sociale woningbouw – Via Pleio zijn zorgen geuit over de sociale woningbouw, vanuit 
de gemeente zal nu een beleidsmedewerker hier tijdens de vergadering met Hans Vriend 
meer uitleg over geven. 
NOVA college – Heiko Hulsker de architect is bezig met de voorbereiding van de 
werkzaamheden, ondertussen worden units tijdelijk verhuurd aan ZZP’ers. Gemeente 
heeft aangegeven geen mankracht te hebben voor dit project. 
Orionzone Facebook pagina – is beschikbaar en heeft inmiddels 980 volgers, het blijkt 
een goed podium te zijn om nieuws te delen, zie 
https://www.facebook.com/groups/haarlemorionzone 

https://www.facebook.com/groups/haarlemorionzone


Schoterbos – M.b.t. het omhakken van de bomen is in de diverse wijkraden veel ophef 
ontstaan, Ernst geeft aan dat er een officiële reactie vanuit de gemeente hierover gekomen, 
waarbij ze aangeven alles volgens de richtlijnen en inspraak procedures gedaan te hebben. 
Sociale woningen – Jan Joost Bloemendal is de nieuwe projectleider, die samen met Elan 
Wonen een co creatie aangaat voor Sociale Woningbouw. Hoorne vastgoed gaat de 
woningen bouwen en verkoopt ze aan Elan, waarna de woningen gedurende 25 jaar 
verhuurd gaan worden. De drie wijkraden worden uitgenodigd om te praten over de 
invulling, hierbij is al direct aangegeven dat er naast jongeren ook veel behoefte is aan 
ouderen woningen. 
Algemeen - De gemeente heeft beslist dat de Orionzone geen prioriteit meer heeft, 
Haarlem Nieuw Zuid heeft deze prioriteit gekregen. Ernst is bezorgd dat er dan weer 
kleine appartementen gebouwd gaan worden, terwijl jonge gezinnen ook veel behoefte 
hebben, aan iets grotere woningen. 
Annemiek herkent wat Ernst zegt en zit daar ook bovenop, zij heeft vragen gesteld, maar 
alleen een kort lijstje gekregen met projecten, verder geen visie/plan of strategie. 
Brigitte geeft aan dat er aanspreekpunten nodig zijn binnen de specifieke ontwikkelvisies, 
die de processen gaan stroomlijnen, rekening houdende met de omgevingswet en dat zij 
deze rol als Wijklab willen gaan vervullen. 
Annemiek geeft aan dat Hans Vriend deze rol voor Haarlem Noord vervult. 

 
8. WBO 

Cees is de voorzitter van het WBO, dit betreft een overleg orgaan van alle (actieve) 
wijkraden vanuit Haarlem Noord (7x actief en 7x inactief). Doelstelling is elkaar op de 
hoogte te houden van de zaken die spelen en gemeenschappelijke belangrijke standpunten 
te versturen naar de gemeente. Er bestaat een groot verschil qua kennisniveau en diepgang 
tussen de verschillende wijkraden, dus een van de doelstellingen is ook om elkaar te 
helpen hiermee. Elke vergadering wordt nu een belangrijk onderwerp geagendeerd, 
waarvoor een specialist van de gemeente komt om een presentatie te geven en vragen van 
de wijkraden te beantwoorden, waarbij toegespitst wordt op de gevolgen voor de 
wijkraden in Haarlem Noord. De komende vergadering staat Mobiliteit visie en 
Woonvisie op de agenda. De Transitievisie komt de maand erop op de agenda, hierover is 
al wel een aparte vergadering geweest om te brainstormen. Hiervan zal een samenvatting 
gemaakt worden en aan de wijkraden verstuurd worden. Bij de WBO vergaderingen is 
ook wethouder Michiel Rog aanwezig en gebiedsverbinder Rizgar Parlak. 
Annemieke geeft aan dat er jl. maandag een technische sessie geweest is met de raad en 
dat er toen een film getoond is. Hierbij is ook aangegeven dat er gereguleerd parkeren 
komt in heel Haarlem. Cees geeft aan dat het beleid altijd geweest is dat meer dan 50% 
van de bewoners uit de straat het hiermee eens moet zijn. Moussa geeft aan dat indien 
wijziging van beleid hiervoor noodzakelijk is dat inderdaad ook eerst goedgekeurd moet 
worden door de raad. Afgesproken wordt dat Annemiek de link naar deze film aan 
Marielle zal versturen zodra hij beschikbaar is en dat zij tevens technische vragen zal 
stellen. (update 13/3 film is nog niet beschikbaar) 

 
Alex geeft aan dat hij Planetenwijk vertegenwoordigt in de WBO en dat Marielle Vos ook 
aanwezig is bij de WBO vergaderingen, als secretaris van WBO en notulist. Het valt hem 
het op, dat er heel veel visies gelanceerd worden door de gemeente, vaak met grote 
hoeveelheden pagina’s die ook een grote samenhang hebben met elkaar. Zo is de deadline 
van de Transitievisie al 12 april en van Mobiliteitsvisie op 18 april, waarbij de auto 
vanaf 2030 in de ban wordt gedaan. De Omgevingswet bepaalt hoe en waar er gebouwd 
gaat worden, hierover zijn nu twee visies beschikbaar Spaarne (verdichting van Haarlem) 
en Spoor (Woontorens bij Station Spaarnwoude). Het is een enorme opgave om al deze 



stukken door te nemen en goed te interpreteren en dan ook nog zienswijzes in te dienen. 
De bezorgdheid hierover vanuit de diverse wijkraden is meegegeven aan Rizgar Parlak. 
Alex geeft ook aan dat er in Den Haag een Leefbaarheid Effect Rapportage (LER) 
bestaat die een snel inzicht geeft in de gevolgen van alle plannen m.b.t. mobiliteit, stikstof 
en groen, maar dit kost geld. Marielle geeft aan dit met Rizgar besproken te hebben, hij 
gaat dit verder uitzoeken, maar hiervoor moet wel draagvlak zijn bij het complete WBO. 
Dit punt zal derhalve op de agenda van de volgende vergadering gezet worden. 
Moussa geeft aan dat het inderdaad wel heel veel plannen zijn, die gelijktijdig vrijkomen 
en waarover beslissingen genomen moet gaan worden, dit heeft inderdaad te maken met 
het overlap, maar daarnaast ook met de wettelijke regels hieromtrent. De raad heeft een 
Mobiliteitsplan geëist, dus zal dit dan ook goed moeten bestuderen. Hij geeft aan 
technische vragen te kunnen stellen om meer duidelijkheid te krijgen en onafhankelijk 
advies te kunnen vragen en vraagt of een wijkraad geen juridische of specialistische 
bijstand kan krijgen. Dit is een goede suggestie, welke nader uitgewerkt zal gaan worden. 
Aart geeft aan de Mobiliteitsvisie gelezen te hebben, maar het lastig te vinden hieruit voor 
de wijkraad een mening te destilleren, dat wordt beaamt door de anderen. 
Ernst geeft aan dat het wellicht slim is de stukken onderling te verdelen en 
samenvattingen van te maken voor de anderen, dit zal door het bestuur verder uitgewerkt 
gaan worden. 
Cees adviseert dan alleen de stukken die voor Haarlem Noord van belang te zijn te lezen 
en analyseren. 

 
9. Rondvraag & sluiting 

• Maite – bedankt de wijkraadsleden voor al het werk wat zij doen. 
• Annemieke – vraagt waar Jacqueline is gebleven, Ernst geeft aan dat zij niet in de 

wijkraad zat, maar wel in de Orionzone werkgroep, zij is gestopt. 
• Moussa – bedankt iedereen voor de goede vergadering zo via zoom en zal vaker 

gaan aanschuiven. 
• Ernst – geeft aan dat alle zonnepanelen van Kweekzon verkocht zijn en ook die 

van Kennemerkracht op het Mendel College. Er is nu wel een nieuw project 
gekomen https://www.haarlemnoorderlicht.nl/ 
die nog zonnepanelen beschikbaar heeft op twee daken voor mensen in Haarlem 
Noord, die ze niet op hun eigen daken kwijt kunnen. 

• Aart – geeft aan het belang te adresseren voor de politieke partijen, aangegeven 
wordt dat Trots en VVD ook vaak aanschuiven. Indien er specifieke punten te 
bespreken zijn, wordt contact opgenomen met de betreffende ambtenaar of via 
Annemieke Technische vragen gesteld. Moussa geeft aan dat er ook een verzoek 
gedaan kan worden aan de Griffie, zodat alle partijen geïnformeerd worden over 
de wijkraadsvergadering en de agenda, zodat dit nog meer gepromote wordt. 
Paul zal dit voortaan regelen, zodra hij het op de website zet. 

• Gonnie/Paul – Is het een idee om een brief te sturen aan de wethouder m.b.t. de 
staat van het Zaanenpark, het blijkt tijdens de vergadering dat nog steeds Merijn 
Snoek vermeld staat op de website. 
Marielle zal dit nogmaals doorgeven aan de gemeente (gedaan, wordt aangepast), 
Moussa en Annemieke gaan eerst vragen stellen, daarna worden vervolg acties 
gedefinieerd. 

• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen. 
 

Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.40 uur. 

https://www.haarlemnoorderlicht.nl/


 
 
 
 
 

Aktielijst 
Datum Aktie Naam Status 

10/03/2021 Wijkraad informeren zodra meer bekend is over start 
Kermis 

Annemieke Open 

10/03/2021 Aart formaliseren als lid en penningmeester in jaar 
vergadering 

Paul Open 

10/03/2021 Nieuwe mensen zoeken voor kas commissie 2021 Cees Open 
10/03/2021 Wijklab bespreken Bestuur Open 
10/03/2021 Link naar Transitie visie gemeente op website 

zetten, bij verslag van vergadering. 
Paul Open 

10/03/2021 Link naar film over Mobiliteit versturen naar 
Marielle 

Annemieke Open 

10/03/2021 Technische vragen stellen m.b.t. gereguleerd 
parkeren 

Annemieke Open 

10/03/2021 Vragen stellen m.b.t. verhogen en verbeteren paden 
in het Zaanenpark en verbeteren van kinderspeeltuin 

Moussa/Annemieke Open 

10/03/2021 Contactpersoon doorgeven aan Marielle, m.b.t. 
biodiversiteit plan voor Zaanenpark 

Brigitte Open 

10/03/2021 Agenda van vergadering standaard naar Griffie 
versturen met verzoek dit te distribueren onder 
raadsleden. 

Paul Open 
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