
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

Datum: 14 april 2021 (via Zoom) 

Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Cees Schrama, Ernst Blok, Alex Kalf, Wim 

de Groot, en Mariëlle Vos (Secretaris) 

Afwezig Bestuur: Aart Louwrier en Gé Metzelaar  

Overige aanwezigen: Brigitte Kool, Piet de Vries, Ingrid van Koppenhagen, René Dalmolen, 

Douwe de Vries, Teresa van Beelen, Anton Beelen, Hans Spruit, Henny & Remco van 

Kessel. 

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 – De Wijkraad heeft een formele bevestiging gekregen van 

Ed Mense dat de Kermis van 2021 niet door zal gaan. Marielle heeft het 

Kermisplan van 2020 opnieuw opgevraagd bij Ed Mense omdat dit tot op heden 

nog niet gedeeld is met de Wijkraad. 

• Uitbreiding vleugel Schoter lyceum – Wim – Was een actiepunt voor Rene en 

Wim, om uitbreiding van het Schoter Lyceum te zullen volgen. Rene geeft aan dat 

er gevraagd is meer groen in het plan te verwerken. Actiepunt wordt gesloten, 

zodra er belangrijke ontwikkelingen zijn komen Wim/Rene hierop terug. 

• Bomenkap Schoterbos – Wim – Hij geeft aan een brief gestuurd te hebben naar 

de Groen Links fractie, omdat er 91 bomen gekapt zijn, maar er worden maar 60 

bomen voor terug geplant. Het ontbreken van deze 31 bomen wordt gegooid op 

onderhoud, indien bomen te dicht op elkaar staan mag de gemeente zomaar de 

bomen kappen zonder vergunning. De gemeente geeft aan dat er te weinig ruimte 

zou zijn in het Schoterpark, hierover heeft men genuanceerde gevoelens. Over 

twee weken heeft Wim een afspraak met de Groen links fractie. 

• Technische vragen stellen m.b.t. gereguleerd parkeren – Annemieke, blijft 

openstaan aangezien Annemieke niet aanwezig is..  

• Overige Actiepunten – zijn als Agendapunt verwerkt of gesloten. 

 

2. Penningmeester en Eindafrekening 2020 

• Penningmeester – Aart Louwrier zal de nieuwe Penningmeester worden, niemand 
van de aanwezigen heeft bezwaar, dus werd het direct geformaliseerd. Cees heeft 
Aart alvast aangedragen als nieuwe Penningmeester bij de ING, de formulieren liggen 
klaar en moeten nog getekend worden door Paul & Aart. Helaas is Aart niet aanwezig 
bij de vergadering, Cees wordt enorm bedankt voor zijn inzet.  

• Eindafrekening 2020 – De persoon die zich opgegeven had voor de kascommissie kon 
niet meer, derhalve heeft Aart deze taak op zich genomen en akkoord gegeven. Ook 
de gemeente heeft hun akkoord gegeven. Er is vorig jaar 1600 euro gebruikt van het 
budget van 6000 euro. Cees stuurt het overzicht naar de Wijkraad mail t.b.v. archief. 
Voor 2021 is ook weer ruim 6000 euro budget beschikbaar. 

 

 

 

 



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

• Cees stopt als lid Wijkraad – Cees heeft twee jaar geleden al aangegeven te willen 
stoppen, doordat hij nu voorzitter is van WBO Haarlem Noord en er vier nieuwe 
wijkraadsleden bijgekomen zijn, zal hij stoppen om de verhoudingen tussen WBO en 
Wijkraad zuiver te houden en het WBO onafhankelijk te laten zijn. Cees wordt 
bedankt voor zijn jarenlange inzet en er zal op gepaste wijze afscheid genomen gaan 
worden van hem.  

• Paul stopt als Voorzitter – Paul wilt zich graag alleen concentreren op de website en 
nieuwsbrieven. Helaas zijn er geen kandidaten die dit van hem willen overnemen, 
vandaar dat besloten wordt het voorzitterschap op toerbeurt te gaan doen. Paul zal 
dit verder uitwerken. Ook neemt hij contact op met de vorige voorzitter Thomas. 

• WBO notulen op de website – Marielle is naast secretaris van de Wijkraad, ook 
secretaris van de WBO Haarlem Noord en zou graag de notulen en andere 
belangrijke stukken ook voor de bewoners ter inzage willen krijgen. Paul geeft aan 
dat hij wel een eigen WBO pagina kan maken op de website voor het WBO. 

• Orionweg aanpassingen – Er kwamen veel vragen over de plotselinge verboden 
parkeren borden op de Orionweg, hierover is de Wijkraad niet geïnformeerd. Paul 
heeft navraag gedaan, het blijkt dat er groot onderhoud in het riool gedaan moest 
worden, aangezien de aansluitingen onder de parkeervakken liggen, ,moesten de 
auto’s weg. Marielle gaat contact opnemen met Rizgar, waarom de wijkraad hierover 
niet is geïnformeerd.  

 
4. Energietransitie Zienswijze (Wim) 

 

Wim geeft aan dat de formele zienswijze vanuit de Wijkraad is verstuurd aan de gemeente 

en geeft meer achtergronden over het Energie transitie plan, aardgas draagt bij aan 

klimaatsveranderingen, gemeente Haarlem heeft besloten al in 2040 van het aardgas te 

willen zijn, terwijl landelijk 2050 wordt aangehouden. De gemeente zoekt samen met 

bewoners en partners mogelijkheden dit op te lossen. Bv in Schalkwijk wil men met 

warmte net aan de slag, Ramplaankwartier met zonnewarmte en voor de Waardepolder 

ook met warmtenet. In 2030 moet 15% van Haarlem aardgasvrij zijn en doordat er 10000 

nieuwe woningen bij komen zal dan 25% van de woningen aardgasvrij zijn. Hiervoor 

worden nog allemaal haalbaarheidsonderzoeken opgestart. De Planetenwijk is voorlopig 

nog buitenschot, maar voor de toekomst wordt gedacht aan aardwarmte. In onze wijk zijn 

er veel jaren 30 woningen die allemaal energielabel D of E hebben, niets doen betekend 

veel gas verbruik en mogelijk hogere prijzen als ontmoedigingsbeleid. Wim geeft aan dat 

er veel verschil zit met de wijk Delftwijk, zij gebruiken 40% minder gas. Dit komt vooral 

door de nieuwbouw daar. In de zienswijze wordt voor onze wijk, vooral aangedrongen de 

bewoners te helpen om hun huis naar energielabel A of B te krijgen.  

Paul geeft aan dat de gemeente te weinig instrumenten heeft om bewoners te faciliteren. 

Op de website staan hints & tips voor de bewoners om hiermee aan de slag te gaan. 

Teresa geeft aan dat haar zoon een huurhuis van IJmere heeft gekregen, wat zo slecht 

geïsoleerd is dat ze de huurcommissie ingeschakeld hebben, er zijn al diverse opzichters 

lang geweest, het wachten is nu op het rapport wat op 15/4 wordt verwacht. 

Brigitte geeft aan dat de Sterrenbuurt (gebied bij Junoplantsoen) ook groot onderhoud gaat 

krijgen en verbeterd zal gaan worden door de woningbouw vereniging. Bewoners kunnen 

ook een eigen initiatief met de straat opstarten. 

Wim geeft aan dat het zou helpen als de gemeente regie gaat nemen, er zijn nu 

verschillende ondernemers die verschillende adviezen geven en meestal de spouw van een 

jaren 30 woning,  niet willen isoleren, i.v.m. mogelijke vochtproblemen. 



Brigitte geeft aan dat in Zaanstad installateurs zich hebben verenigd, om efficiënt te 

kunnen werken en eenduidige adviezen te geven. 

 

5. Zaanenpark (Marielle) 

Marielle is nog steeds druk bezig om de paden verhoogd en verbeterd te krijgen, helaas is 

er geen budget en zullen andere initiatieven onderzocht moeten gaan worden. Marielle 

heeft het meer jaren onderhoudsplan voor het park bij de gemeente opgevraagd om zo 

nauw te kunnen gaan samenwerken.  

• Het blijkt dat er ook andere initiatieven voor het park zijn, Marielle heeft alleen 

nog geen details ontvangen van Brigitte (Wijklab). Brigitte geeft aan dat er nu 

gekeken wordt naar sport toestellen in het park te plaatsen en pluktuinen te 

realiseren. Iemand heeft ook een aanvraag ingediend om het onderhoud van het 

park in zijn geheel over te nemen, alleen het formulier bleek ingediend te zijn, het 

detail plan moet nu nog uitgewerkt worden. Marielle geeft aan dat het belangrijk 

is, om nauw samen te werken met de wijkraad, het park behoort namelijk tot 

Cultureel Erfgoed (dus een soort historisch park) waardoor en niet veel aan de lay-

out gewijzigd mag worden.  

• Het plan van de sporttoestellen is jarengeleden ook langsgekomen, deze zouden 

oorspronkelijk in het Zaanenpark komen, maar is door dit Cultureel Erfgoed 

afgewezen door de gemeente, vandaar dat ze toentertijd in het Schoterbos zijn 

geplaatst.  

• M.b.t. biodiversiteit, worden de grasvelden nu veel minder gemaaid om de 

aanwezigheid van kleine insecten en vlinders te vergroten. Het probleem wat 

hierdoor is ontstaan, is dat sporters en andere bewoners op het gemaaide gras gaan 

zitten en daarom in conflict komen met de hondenbezitters, aangezien dat de enige 

plek bijna is waar  de honden los mogen lopen. Een belangrijk punt van aandacht 

is het feit dat kinderen nu het park volledig plat lopen door tussen de struiken door 

te spelen, hutten te bouwen met oud sloophout en andere troep wat nu allemaal in 

het park gestort wordt en spijkers in bomen getimmerd worden, om planken te 

bevestigen en zodoende boomhutten te maken, het gevolg hiervan is dat de 

egeltjes uit het park verdreven worden en van biodiversiteit totaal geen sprake 

meer is. 

• Cees geeft aan dat in 2000, het park volledig gerenoveerd is, er een skatebaan is 

gekomen voor de jeugd, een jeugdhonk waarbij ze overkapt kunnen zitten, 

basketbal mogelijkheid, een speeltuin en voor de kleine kinderen een 

afgeschermde speeltuin, bij het Posthuis. Helaas is deze laatste nu zo verouderd 

dat hiervoor echt renovatie ingepland moet worden, net als voor de wandelpaden 

aangezien ouderen uit kunnen glijden en hun rollators totaal onder de klei komen 

te zitten.  

• Henny geeft aan wel mee te willen denken, bij de diverse initiatieven. 

 

6. Posthuis (Ingrid) 

Ingrid geeft aan niet veel nieuws over de herbouw van het Posthuis te hebben, ze is in 

gesprek met de gemeente. Indien er vragen zijn kan men met haar contact opnemen.  

 

7. Orion zone (Ernst) 

Ernst geeft aan dat op 23 maart er twee vergaderingen zijn geweest: 

• De eerste vergadering was met Hoorne Vastgoed, Bison Bowling, Elan wonen, het 

Wijklab en de drie wijkraden. Hoorne en Elan hebben al in Heemstede 

samengewerkt, waarna een deel van de sociale huurwoningen doorverhuurd zijn 

aan zorgbalans. Voor de Bison locatie heeft men 75 tot 100 woningen in gedachte, 



2 of 3 kamer woningen met oppervlakte van 45-60 vierkante meter. 50% wordt via 

“mijnwoningnet” toegekend aan ouderen en starters, de rest wordt vrije sector. De 

onderkant van het gebouw, ook wel Plint genoemd zal gebruikt gaan worden voor 

andere doeleinden, hiervoor wordt nu bekeken waar behoefte aan is. De gemeente 

heeft in 2018 een quickscan gedaan, Hoorne gaat dit nu zelf nogmaals opstarten 

via Goudappel-Coffeng. Hoorne heeft het Wijklab ingehuurd om te inventariseren 

wat bewoners belangrijk vinden. De wijkraad heeft aangegeven graag mee te 

kijken bij het bepalen van de vragenlijsten zodra er weer een enquête wordt 

opgestart. 

• De tweede vergadering ging over de laatste status m.b.t. de ontwikkeling van het 

Stadionplein. St. Jacob (verzorgingshuis Delftweide) is nog bezig met 

inventarisatie, deze zou in maart afgerond zijn, maar is vertraagd. Het bevreemd 

Ernst dat zij nu 120 woningen hebben en het zelfde aantal woningen willen op het 

Stadionplein, terwijl daar veel meer ruimte is en er voor de toekomst veel meer 

behoefte aan seniorenwoningen zal zijn. Er wordt aan een start notitie gewerkt die 

in juli klaar moet zijn, dan moet er een besluit over genomen worden en zal de 

buurtparticipatie pas eind van het jaar verwacht worden. Het lijkt erop dat het een 

grondruil wordt met gemeentegrond, waarbij Ernst bang is dat het via de gemeente 

als eigenaar, alsnog bij Hoorne Vastgoed toegevoegd wordt. Ernst heeft 

voorgesteld om Delftweide om te bouwen tot jongeren- of seniorenwoningen, dit 

idee zal meegenomen worden. Ook heeft Ernst gevraagd of er nog meer 

ontwikkelaars zich gemeld hebben voor het gebied Stadionplein, dat blijkt nog niet 

het geval te zijn. Ernst heeft via via gehoord dat er wel een grote partij is, maar dit 

is nog niet gecommuniceerd door de gemeente. 

• Flyer Bison Bowling, Hoorne heeft de flyer Orion400 verspreid in de drie wijken, 

om de mening van de wijkraden te ventileren hebben de drie wijkraden ook een 

nieuwsbrief gemaakt en verspreid in de wijken. (5000 stuks) 

• Online vergadering met Hoorne en Wijklab, hierbij waren Ernst, Hans en Wim 

aanwezig. De supermarkt is uit de visie gehaald, de project manager heeft dit 

nogmaals bevestigd. Ernst heeft gevraagd waarom er geen woningen gebouwd 

gaan worden op de begane grond, mede door de grote woningnood. Hier staat 

Hoorne niet onwelwillend tegenover. Op 15 april is de tweede sessie, er zullen 

notulen gemaakt worden van deze sessie met een Q&A (antwoord op alle 

mogelijke vragen) 

• De Omgevingswet zal wellicht een jaar uitgesteld worden, gezien de grote 

verantwoordelijkheid die projectontwikkelaars hebben om de ontwikkeling van het 

gebied in de plannen mee te nemen. 

• Henny vraagt wat nu het bestaansrecht is van de Wijklab, omdat het niet duidelijk 

is wat het verschil is tussen de Wijkraad en de Wijklab. Brigitte geeft aan dat zij 

dit samen met anderen opgestart heeft, zij is ZZP’er en wordt ingehuurd door 

bedrijven op Sociale projecten, het Wijklab doet zij naast haar baan erbij, zo 

werken ze nu ook samen met het Posthuis. De gemeente heeft te weinig mankracht 

om de bewoners goed te informeren, de Wijklab wilt dat samenbrengen en grote 

thema’s verder uitwerken. Henny geeft aan dat het als bewoner heel verwarrend 

overkomt en adviseert om complementair te zijn aan de Wijkraad, die alom 

bekend is en dit ook allemaal op vrijwilligersbasis doen. Het Wijklab is bezig om 

budget te krijgen voor hun activiteiten. iZoof is een goed voorbeeld van 

samenwerking tussen bewoners en zo kennis delen. Gedacht kan worden aan zorg 

op maat in eigen huis, waarbij door bewoners een klusdienst opgezet wordt om 

oudere bewoners te helpen met hun tuin onderhoud etc. Henny geeft aan dat het 

heel belangrijk is samen te werken met de Wijkraad. Rene geeft aan dat de 



Wijkraden zich met name bezighouden met het gemeentelijke beleid. Cees geeft 

aan dat de Wijkraad ook een budget heeft voor initiatieven, dus dat het inderdaad 

belangrijk is goed samen te werken. Wij zijn niet alleen reactief bezig, zoals 

gesuggereerd wordt. Paul geeft aan dat het heel lastig is om actieve wijkraadsleden 

te vinden, wij hebben beperkt aantal mensen en middelen, maar de Wijkraad staat 

zeker open voor goede samenwerking. 

.  

8. WBO Haarlem Noord (Alex) 

Alex geeft aan dat de laatste WBO vergadering een uitgebreide vergadering is geweest 

met twee presentaties door gemeente, namelijk het Mobiliteitsbeleid, waarvoor de 

inspraak op 23/4 zal aflopen en de Woonvisie, welke reeds is vastgesteld maar waarover 

nog heel veel vragen waren bij de wijkraden van Haarlem-Noord.  

Voor het Mobiliteitsbeleid is de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) als uitgangspunt 

genomen en zijn nu gekomen in de verkennende fase waarin de gemeente wilt vaststellen 

en gaan invoeren. Haarlem wilt groeien door: 

• Gereguleerd parkeren in heel Haarlem, dit betreft betaald parkeren met een 

eventuele parkeer plafond om het aantal auto’s te verminderen. Details moeten nog 

verder uitgewerkt worden. 

• Fietsers en voetgangers gaan voorrang krijgen, door omgekeerd te gaan 

ontwerpen, dus fiets en voetganger eerst, dan pas kijken naar de auto’s. 

• HOV (Hoofd Openbaar Vervoer) routes (bv Rijksstraatweg) wordt veel directer 

naar gekeken en ook alle andere OV wordt meegenomen in de scan. 

• Haarlem wordt een 30 km gebied, behalve de ontsluitingsroutes, maar ook daar wil 

de gemeente eigenlijk 30 km introduceren. 

• Men wilt het autoverkeer gaan bundelen en bv de Velser route weer introduceren, 

(Afslag van de A9 direct door naar Velsen), zodat de route langs Haarlem-Noord 

ontzien gaat worden. 

De Woonvisie wordt elke 5 jaar vastgesteld, hierbij wordt gekeken naar: 

• Beschikbaarheid en betaalbaarheid 

• Doelgroepen 

• Samenwerking 

Er komt meer aandacht voor de senioren en starters, er komen geen eengezinswoningen 

meer bij. Doelstelling is 10.000 gelijkvloerse appartementen die zowel door senioren als 

starters gebruikt kunnen worden en zo de doorstroming van de eengezinswoningen te 

bevorderen. Paul vraagt of er ook krasse knarren hofjes ingepland zijn, dat is niet het 

geval. Wim vraagt hoe de gemeente dit dan gaat regelen, nu komen er heel veel mensen 

uit Amsterdam naar Haarlem. Alex geeft aan dat dit inderdaad lastig zal zijn en dat de 

gemeente hierop zal moeten gaan sturen. René vraagt zich af of ouderen wel in deze 

appartementen willen gaan wonen, dat is onbekend. Cees geeft aan dat het nog een visie 

betreft en nog helemaal uitgewerkt moet gaan worden, de wijkraden zullen hierbij nauw 

betrokken gaan worden. Alex geeft aan dat het ook veel impact heeft op de huidige 

wijken, wij hebben geadviseerd om de LER (Leefbaarheids Effect Rapportage) hiervoor te 

gaan gebruiken, maar daar staat de gemeente niet voor open, er is wel een gebiedsanalyse 

gemaakt, welke ook op onze website gezet zal gaan worden. Wim geeft aan dat dit een 

statisch verhaal is, de LER geeft de gevolgen aan van de toekomstige veranderingen in de 

wijk. René geeft aan dat het uitwerken van de LER wellicht een goed project kan zijn 

voor de Wijklab (kosten zijn 15000 euro), geld en beheer bij Wijklab en data van 

gemeente, hier is iedereen het mee eens. Hans ondersteunt dit ook vanuit wijkraad 

Sinnevelt, zij hadden i.v.m. Orionzone al eerder een presentatie vanuit Den Haag 

geregeld, maar deze werd afgewezen door de gemeente. 

Afgesproken wordt dat Paul dit zal gaan bespreken met Brigitte. 



Cees geeft aan dat de Omgevingsvisie en Cultuurtuinen voor de volgende WBO 

vergadering van 28/4 op de agenda staan en er ook weer presentaties gegeven gaan 

worden door de gemeente. 

 

9. Rondvraag & sluiting 

• Hans – geeft de complimenten aan de dames van het Wijklab voor de goede 

Hoorne sessie, is nog wel voorzichtig met de bevestiging dat er geen Vomar zal 

komen, eerst zien dan geloven.  

• Ernst – heeft het zelfde gevoel bij de Vomar, maar ze zullen alles goed in de gaten 

blijven houden. M.b.t. een gat in de Planetenlaan, heeft Ernst een melding gemaakt 

omdat de echte klinkers gewoon op het gras gegooid waren en de straat op witte 

stenen heel lelijk dichtgelegd was, hij kreeg als antwoord van de gemeente dat hij 

maar zelf met het PWN contact op moest nemen… Ernst had dit eerder gemeld bij 

Rizgar Parlak, onze gebiedsverbinder, die verwees echter naar de gemeente. 

• Marielle – geeft aan dat zij een melding had gemaakt over de graffiti in het park, 

het kunststuk werd schoongemaakt door een speciaal bedrijf wat alle kunststukken 

in Haarlem onderhoudt, daar hoort dit gebouw niet bij. De gemeente geeft aan dat 

ik maar bij de eigenaar van het gebouw moet klagen, het gebouw staat in het park 

en is totaal onduidelijk wie de eigenaar is, zou een taak moeten zijn van de 

gemeente om hierop actie te ondernemen. Marielle gaat dit ook melden bij de 

gemeente. Cees geeft aan dat er nu zelfs een graffiti project opgestart gaat worden 

voor hangjongeren, Marielle zal details navragen bij Rizgar. 

• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen. 

 

Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.05 uur. 

 

 
Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 

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

parkeren 

Annemieke Open 

10/03/2021 Technische vragen stellen m.b.t. verhogen en 

verbeteren paden in het Zaanenpark en verbeteren 

van kinderspeeltuin 

Moussa/Annemieke Open 

14/04/2021 Voorzitterschap op toerbeurt inplannen Paul Open 

14/04/2021 WBO pagina maken op website voor WBO notulen 

en belangrijke stukken 

Paul Open 

14/04/2021 Contact opnemen met Brigitte en bespreken of zij als 

Wijklab de LER rapportage etc willen overnemen 

Paul Open 

14/04/2021 Contact opnemen met Rizgar i.v.m. gebrek aan 

communicatie m.b.t. Orionweg 

Marielle Open 

14/04/2021 Agenda naar Griffie sturen, voor iedere vergadering Marielle Open 

14/04/2021 Melding Graffiti in Zaanenpark doorsturen naar 

gemeente ter actie en navraag doen over graffiti 

project. 

Marielle Open 

 


