
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

Datum: 12 mei 2021 (via Zoom) 

Aanwezig bestuur: Paul Reinders (Voorzitter), Ernst Blok, Aart Louwrier, Wim de Groot, en 

Mariëlle Vos (Secretaris) 

Afwezig Bestuur: Alex Kalf en Gé Metzelaar  

Overige aanwezigen: Cees Schrama, Piet de Vries, René Dalmolen, Henny van Kessel, 

Edwin Put, Dic (iemand uit Vogelenbuurt) 

Notulen: Mariëlle Vos 

 

 

1. Besloten vergadering omtrent invulling Voorzitterschap 

• Voorzitterschap - Afgesproken wordt dat Paul voorlopig formeel aanspreekpunt 

blijft, de vergaderingen worden door een technisch voorzitter geleid, Paul gaat dit 

samen met Ernst doen. Zodra Alex meer tijd krijgt zal hij zich ook aansluiten en 

Aart gaat nadenken hierover. Paul zal de vergadering van vandaag voorzitten, 

Ernst die van juni. 

• Agenda – Afgesproken is dat Marielle voortaan de agenda zal maken.  

• Kas commissie – Er moeten weer leden voor de Kas commissie gezocht worden, 

dit is normaal verantwoordelijkheid van Penningmeester. Aangezien dit punt niet 

is besproken in de vergadering zal Paul een oproep doen op de website. 

• Pleio – Er is een verzoek van de gemeente binnen gekomen om de agenda en 

notulen voortaan op Pleio te plaatsen, gaan we dit doen ? Aangezien alle 

communicatie via de website verloopt en mensen zich via de Nieuwbrief kunnen 

inschrijven en zodoende alle ontvangen is afgesproken dat Marielle contact zal 

opnemen met Judith en haar vragen of zij de zaken alsnog op Pleio zet, indien dit 

belangrijk is voor de gemeente.  

• Agenda punten – Afgesproken wordt om de punten kort te omschrijven, om de 

vergadering kort en bondig te houden. 

 

2. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Paul opent om 20.30 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: 

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

openstaan aangezien Annemieke niet aanwezig is. 

• Technische vragen stellen m.b.t. Zaanenpark paden – Moussa, blijft 

openstaan, Marielle heeft nog geen reactie gekregen en reminders verstuurd. 

• LER actie bespreken met Brigitte Kool, Paul is zelf niet aanwezig geweest bij 

de vorige actie omtrent de LER en zal vragen aan Rene Dalmolen of hij dit punt 

wilt oppakken. 

• Tip/Top tuinen, is een vrijwilligers project om balkons en tuinen op te knappen 

bij mensen die dit niet meer zelf kunnen, promotie en informatie zal op de website 

geplaatst worden. 

• Afscheid Cees, Cees heeft een mooi wijnpakket ontvangen en er is een artikel 

geplaatst in de Nieuwsbrief. 

• Bomenkap Schoterbos – Wim zou een gesprek hebben met Groen Links 

raadsleden, maar dit gesprek heeft tot op heden nog niet plaatsgevonden. 

• Overige Actiepunten – zijn als Agendapunt verwerkt of gesloten. 

 



 

 

 

 

3. IZoof – deelauto project met elektrische auto’s (Ernst) 

Ernst geeft aan dat dit project 3 jaar geleden opgestart is in de Planetenwijk, om 
deelauto’s te krijgen in de wijk voor mensen die bewust hun auto weg doen. De 
deelnemers (ongeveer 120) betalen maandelijks een bedrag en daarnaast per 
gereden kilometer. Men heeft bij de gemeente aangeklopt voor subsidie, die hier wel 
open voor stond en dit heeft laten inregelen via Spaarnelanden (zij hebben 350.000 
euro gesubsidieerd. Nu na 3 jaar is er een evaluatie geweest en hebben 
Spaarnelanden/Gemeente besloten dit project niet verder meer te subsidiëren 
omdat de resultaten niet voldoende waren en heeft het dossier geheim verklaard. 
Aan ons als wijkraad is gevraagd dit project te ondersteunen, hierover wordt 
gediscussieerd. Men is positief over dit soort bewoners initiatieven, maar willen eerst 
van IZoof een business plan en resultaten zien, ook is niet bekend of er wel een 
enquête is gedaan binnen de buurt of er wel behoefte is aan zo’n initiatief, indien het 
na 3 jaar niet loopt wat zijn dan de toekomst voorspellingen? Cees geeft aan dat het 
toentertijd als een bewonersinitiatief is opgezet en nu het ineens niet gaat, wordt de 
wijkraad gevraagd dit te ondersteunen. Ernst had al om verduidelijking gevraagd, 
maar nog niet ontvangen. Hij zal terugkoppeling geven aan IZoof en vragen of zij 
hierop actie willen ondernemen.  

 

4. Kermis 2022 (Paul) 

• Paul geeft aan bezorgd te zijn over de gevolgen van Corona op de kermis van 2022 en 
wil dat wij hierop actie gaan ondernemen. Marielle heeft bij Ed Mense aangegeven 
dat zij het Kermis dossier over ging nemen en graag het plan van 2020 wilt ontvangen 
om zodoende direct bij het begin van de organisatie betrokken te zijn. Tot op heden 
heeft zij geen reactie ontvangen van Ed Mense en heeft een reminder gestuurd. Men 
geeft aan dat het wellicht beter is om nog af te wachten op de ontwikkelingen, maar 
in september gaat de aanbestedingsaanvraag er al weer uit naar de kermis 
exploitanten. Gezien het feit dat Corona niet weg zal zijn, is een gestructureerd 
beleid hieromtrent noodzakelijk.  Cees geeft aan dat de gemeente zou moeten 
aangeven hoe zij met dit grote evenement willen omgaan de komende jaren. 
Afgesproken wordt dat Paul en Marielle brief maken naar de Burgemeester met het 
verzoek om een afspraak in te plannen, zodat hierover gesproken kan worden, 
aangezien de wijkraad en de bewoners volledig betrokken willen zijn bij de 
voorbereidingen voor 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. Zaanenpark (Marielle) 

 

Marielle heeft uitgebreid gesproken met Marco de Goede de contactpersoon van de 

gemeente hiervoor. 

• Onderhoudsplan – Er blijkt geen meerjarig onderhoudsplan te zijn, wel een 

prestatiecontract met Spaarnelanden. Marielle heeft gevraagd wat hier dan in staat 

aangezien er al 20 jaar geen onderhouden is gepleegd aan de paden, maar ook geen 

zichtbaar onderhoud aan het park. Marco heeft aangegeven dat het park een 

recreatieve status heeft en derhalve de paden blubberig mogen zijn. Marielle heeft 

haar verbazing aangegeven, mede omdat Spaarnelanden met hun vrachtwagentjes 

de paden vernielen als het geregend heeft. Marco heeft beloofd dit weer 

bespreekbaar te maken binnen de gemeente. 

• Biodiversiteit park, de gazons worden minder gemaaid in het kader van bio 

diversiteit. Hierdoor ontstaat er nu vaker discussies tussen de sporters, honden 

bezitters en mensen die willen picknicken op het gemaaide gras voor huis Te 

Zaanen. Marielle heeft gevraagd of dit nu een bezuiniging is of dat dit door 

Spaarnelanden zelf is beslist, het wordt bevestigd dat het minder maaien een 

bezuiniging is vanuit de gemeente is. 

• Pluktuin, Marielle heeft gehoord dat er plannen zijn voor een pluktuin in het 

Zaanenpark maar dat de wijkraad nog niets ontvangen heeft. Marco heeft ook niets 

ontvangen. Henny geeft aan dat er op Nextdoor een oproep heeft gestaan om te 

sparren hierover op Hemelvaartsdag in het park. 

• Ander plan m.b.t. indeling Zaanenpark, hiervoor is wel aanvraag gedaan maar 

nog geen details ontvangen, zodra dit wel het geval is zal Marco Marielle hierover 

informeren. 

• Afvoeren van vuil, Marielle maakt steeds meldingen aan gemeente over vuil en 

troep in het park, dit wordt na veel reminders wel opgepakt. Een buurvrouw gaat 

regelmatig met vuilniszak het park in om op te ruimen, dit zou niet de bedoeling 

moeten zijn, het park moet meer aandacht krijgen van Spaarnelanden/Gemeente 

hiervoor en men zou standaard de oude takken en troep bij hun ronde in het park 

moeten opruimen. 

• Grafitti, Marielle heeft al diverse meldingen gemaakt, maar is niet opgelost, wordt 

door gemeente verwezen naar de eigenaar van de gebouwtjes. Dit probleem ook 

bij Marco neergelegd. 

• Opknappen van kinderspeeltuin bij Posthuis, wordt meegenomen in het overleg 

met de gemeente/Spaarnelanden. 

• Vuilnisbakken, er zijn te weinig vuilnisbakken in het park en die in december 

vernield zijn, worden niet vervangen. Ook de deksels op de vuilnisbakken, wat 

door Corona erg onhygiënisch is, worden niet verwijderd. Gemeente geeft aan dat 

je maar handschoenen aan moet doen. 

• Contactpersoon Spaarnelanden, Marielle had eerder nauw contact met Kees 

Steendam van Spaarnelanden en werd het direct opgepakt, hij is alleen met 

pensioen gegaan. Zij heeft wel andere contactpersonen gekregen maar die reageren 

niet. Marco heeft beloofd aan Marielle dat Barbara contact met haar gaat opnemen, 

voor een structureel overleg. 

 

 

 

 

 

 



6. Orionzone (Ernst)  

• Wijklab - Door het Wijklab zijn er participatie bijeenkomsten geweest, de vragen 

zijn verzameld en men zou terugkoppeling hierover krijgen, maar tot op heden nog 

geen antwoord op de vragen gekregen. Ernst houdt dit in de gaten. 

• Hoorne -  Ernst is uitgenodigd door de directeuren van Hoorne, deze afspraak zal 

over 2 weken plaatsvinden, tezamen met de andere twee wijkraden Sinnevelt en de 

Krim. Ernst zal de volgende vergadering feedback geven. 

• Dekamarkt -  Hans Spruit (Sinnevelt) heeft contact opgenomen met de directeur 

van de Dekamarkt, het blijkt dat zij goed op de hoogte zijn van de situatie en zijn 

al jaren in gesprek met de gemeente omtrent invulling van Stadionplein. Ernst 

heeft nu een afspraak met deze directeur en zal op de hoogte gebracht worden van 

alle ontwikkelingen. Ernst zal de volgende vergadering feedback geven. 

• Nova College – Ernst heeft aanstaande maandag met de architect van het Nova 

College een afspraak staan, zij hebben tot op heden nog geen contact gekregen met 

de gemeente ondanks dat Ernst ze gekoppeld heeft. Ernst zal de volgende 

vergadering feedback geven. 

• D66 – Via Facebook heeft een delegatie van D66 contact met hem opgenomen, is 

nog geen overleg geweest. 

• Woningbouw -  Op de Spaarndamseweg 13 (bij de Schoterbrug – rechts), wordt 

een project opgestart (Project 1828) met starters appartementen, dit betreffen 

kleine startersappartementen met hoge huren en contract voor 2 jaar. Helaas betreft 

het geen Sociale Woningbouw omdat het Vrije Sector is geworden. Vastgoed 

investeerder Wibaut mag op deze toplocatie bouwen, woningcorporaties hebben 

hier tot verbazing van velen geen rol gekregen van het gemeentebestuur. Ernst 

gaat vragen binnen de Inspraak stellen.  De parkeernorm in 0,28 per woning, 

terwijl de huidige norm voor een sociale huurwoning 0,8 is. Reacties konden tm 

Hemelvaartsdag ingediend worden. Cees geeft aan dat bij de Koepel toentertijd 

ook te weinig parkeerplekken ingeregeld waren en dat de gemeente toen terug 

gevloten is door de Raad van State. Ernst ziet dit als testcase van de gemeente om 

zo ook de Orionzone verder in te richten en zal dit nauw in de gaten houden. 

• Bison Bowling – De directe bewoners rondom de Bison Bowling zijn nu met 

elkaar in contact gebracht, om zo snel informatie te kunnen delen als tegenhanger 

van het Wijklab. 

• Bomenkap Schoter Lyceum – René geeft aan dat er weer een kapvergunning 

aangevraagd is voor bomen bij het Schoter Lyceum i.v.m. hun uitbreiding. Hij 

geeft tevens aan dat herplant zal plaatsvinden in de vorm van struiken, hiervoor 

hoeft geen kapvergunning ingediend te worden in de toekomst. Aangezien het nog 

in opstart fase en nog niet ter inzage ligt kan er nog geen bezwaar worden 

aangetekend. 

 

7. WBO  (Marielle) 

• Omgevingsvisie - Allereerst was er een presentatie van een van de planologen van 

de gemeente over de Omgevingsvisie. De visie is een leidraad voor alle andere 

plannen die de gemeente maakt m.b.t. wonen en mobiliteit. 

De presentatie die gegeven is was bondig en ook gericht op Haarlem Noord.  

Uit de presentatie komt naar voren dat er geconcentreerder gebouwd gaat worden 

in onze wijk. Daarbij wil de gemeente de openbare ruimte meteen aanpassen aan 

de eisen m.b.t. groen, energietransitie en ook klimaatverandering. Dus 

bijvoorbeeld meer boezemwater opslag in de wijken. De gemeente had al wat 

straten op het oog, waarbij de parkeerplaatsen werden vervangen door groen, voor 

de auto’s moest dan een andere plek gekozen worden. Voor de energietransitie 



volgt de gemeente de landelijke- en provinciale plannen. Ze kijken wel 

nadrukkelijk naar windmolens bij de Waarderpolder en zonneparken in de 

omgeving van Haarlem.  

Ook de kwaliteit van de buurten moet niet verslechteren met verdichten, dus 

voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken. 

De auto moeten we meer laten staan en meer gebruik maken van OV en fiets. Er 

komen regionale fietspaden en een nieuw OV knooppunt op het Delftplein. Door 

meer banen te creëren in Haarlem zelf,  moet ook het woon/werk verkeer afnemen. 

Gemeente denkt bijvoorbeeld aan kantoor ruimtes bovenop fabrieken in de 

Waarderpolder. Dit zal verder uitgewerkt gaan worden in het uitwerkingsplan 

Omgevingsvisie. Wim geeft aan dat er op de website van de gemeente ook twee 

visies vermeld staan, dat hierop door Haarlemse bewoners reactie is gegeven, maar 

vanuit de gemeente er geen reactie op is gegeven. Marielle geeft aan dat alle 

reacties en zienswijzes worden verwerkt door de gemeente en in het totale plan 

aan de gemeenteraad aangeboden wordt, hierop wordt dan de definitieve beslissing 

genomen en wordt de input gebruik bij het uitwerkingsplan. René geeft aan dat 

70% van de bewoners buiten Haarlem werkt, dus dat het lastig wordt dit probleem 

op te lossen, hij had verwacht dat de uitgaande routes verbeterd zouden worden. 

De uitgebreide notulen van WBO vergadering en presentatie zijn te vinden op de 

website van Wijkraad Planetenwijk onder het kopje Informatie/WBO.  

• Cultuurtuin - Na deze presentatie was er iemand aan het woord over het 

Cultuurtuin, dit is een initiatief van oa het Verhalenhuis om in Haarlem ook 

kleinere podia de kans te geven zich te ontwikkelen. Zij hebben zich verenigd en 

subsidie aangevraagd bij de gemeente. De spreker nodigde iedereen uit om kleine 

podia aan te melden bij het Cultuurhuis zodat er een diverser aanbod ontstaat.     

De uitgebreide notulen van WBO vergadering en presentatie zijn te vinden op de 

website van Wijkraad Planetenwijk onder het kopje Informatie/WBO. 

 

 

8. Rondvraag & sluiting 

• Cees –  geeft aan een gesprek met Wethouder Rog te hebben gehad tezamen met 

Rizgar Parlak, waarbij hij aangegeven heeft dat de Wijkraad en bewoners altijd 

reactief reageren op visies, maar dat hij graag wilt dat wijkraden en bewoners 

actief met plannen gaan komen in de toekomst. 

• Rene – vraagt of de andere leden ook veel last van hangjongeren hebben, waarbij 

passanten bekogeld werden met eieren. Paul geeft aan dat er bij hem voor in het 

park veel jongeren hangen maar dat de overlast redelijk beperkt blijft. Henny geeft 

aan dat ze vaak pizza’s bestellen die dan bij haar geleverd worden, uit de bosjes 

komen dan jongeren om het op te halen, heel vervelend. Marielle geeft aan dat er 

jl. maandag kratten bier en lege AH mandjes op de stoep stonden.  

• Ernst – geeft aan dat de zonnepanelen bij de Kweektuin geplaatst zijn en opgestart 

zijn. Daarnaast had hij een melding gemaakt bij de gemeente over reparatie van de 

Planetenlaan, deze is later door een stratenmaker alsnog gerepareerd, hetgeen maar 

weer aangeeft dat je moet blijven melden en aandringen om dingen opgelost te 

krijgen.  

• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen. 

 

Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.58 uur. 

Actieoverzicht, zie volgende pagina. 

 

 



 

 

 
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 Contact opnemen met Rene Dalmolen of hij met 

Brigitte wilt bespreken of zij als Wijklab de LER 

rapportage etc willen overnemen, hij heeft daar veel 

ervaring mee. 

Paul Open 

14/04/2021 Contact opnemen met Judith, of zij de agenda van de 

wijkraad op Pleio wilt zetten. 

Marielle Open 

14/04/2021 Contact opnemen met IZoof om verdere informatie 

te verkrijgen. 

Ernst Open 

14/04/2021 Brief maken aan Burgemeester m.b.t. betrokkenheid 

plannen Kermis 2022. 

Marielle/Paul Open 

 


