
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

Datum: 9 juni 2021 (via Zoom) 

Aanwezig bestuur: Ernst Blok (Technisch Voorzitter),  Alex Kalf, Wim de Groot, en 

Mariëlle Vos (Secretaris) 

Afwezig Bestuur: Paul Reinders,  Aart Louwrier en Gé Metzelaar  

Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OP Haarlem), Maite Stoete, Sandra Weijens 

Notulen: Mariëlle Vos 

 

 

1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Ernst opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom, Paul is op vakantie en 

Ernst geeft aan dat wij voortaan gaan werken met een Technische Voorzitter voor de 

vergaderingen, vandaar dat Ernst nu de vergadering voorzit. Paul blijft wel formeel de 

interim voorzitter en aanspreekpunt totdat er een nieuwe voorzitter gevonden is.  

De agenda wordt vastgesteld en er zijn geen opmerkingen met betrekking tot de notulen 

van de vorige vergadering, dus worden derhalve vastgesteld.  

 

2. Inbreng bewoners en in/uitgaande stukken (Ernst) 

Sandra geeft aan aanwezig te zijn bij de vergadering omdat haar moeder in Delftweide 

woont en het onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. M.b.t. de in en uitgaande mails is er 

besloten geen grote overzichten meer te maken, maar alles is verdeeld over de 

verschillende onderwerpen die op de agenda komen, om het overzichtelijk te houden. 

 

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

• 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, aangezien Paul op vakantie is zal dit punt open blijven staan. 

• Overige Actiepunten – zijn als Agendapunt verwerkt of gesloten. 

 

3. Gevaarlijk kruispunt Steenbokstraat vs Orionweg (Ernst) 

Ernst las op Nextdoor dat er een ongeluk was gebeurt op het kruispunt Steenbokstraat vs 

Orionweg en heeft contact opgenomen met de betreffende persoon, mede omdat die had 

aangegeven dat er op dat moment van afhandeling nog twee bijna-ongelukken 

plaatsvonden. Het blijkt dat daar regelmatig ongelukken plaatsvinden, waardoor Ernst aan 

Hans Vriend heeft gevraagd een opgave te geven van alle ongelukken verdeeld over fiets 

en auto ongelukken. Ernst heeft nog geen opgave ontvangen en gaat een formeel verzoek 

indienen. Het blijkt dat er bij het kruispunt bij de hoek Orionweg vs Meteoorstraat (bij de 

skatebaan) ook regelmatig ongelukken zijn. Wim geeft aan dat zijn vrouw vorig jaar 

geholpen heeft bij een ongeluk met een fietser van het Mendel, er fietsen over de 

Orionweg grote groepen jongeren die van of naar het Mendel gaan, ook het kruispunt 

links afslaand naar de Planetenlaan is hierdoor een gevaarlijk kruispunt geworden omdat 

de fietsers midden op de weg gaan fietsen om linksaf te slaan. Hij geeft ook aan dat er 

veel te hard gereden wordt. Maite geeft aan dat vrienden daarom zijn verhuisd, zij stelt 

voor dat er ook een opgave gevraagd wordt van datum en tijd zodat je kunt zien of 

laaghangende zon een mogelijk probleem geeft. Verkeersdrempels zijn geen oplossing 

men geeft gas er tussenin en remt dan hard voor de drempel. Ernst geeft aan dat de 

hulpdiensten de Orionweg moeten gebruiken, waardoor er geen drempels kunnen komen. 

Alex geeft aan dat de gemeente bezig is met de Mobiliteitsvisie, waarbij de gebied 

ontsluiting wegen (zoals Orionweg en Planetenlaan) als 50 km weg staan aangemerkt, 

maar ze kijken wel naar mogelijkheden deze ook 30 km te maken.  



Afgesproken wordt dat Ernst deze punten zal meenemen in zijn formele verzoek. 

 

4. Energietransitie (Wim) 

Ernst geeft aan dat dit onderwerp gaat over het van aardgas afstappen per 2040 en 

overschakelen op een andere energievorm. Wim neemt het over en geeft aan namens de 

wijkraad een zienswijze ingediend te hebben hiervoor bij de gemeente. Deze heeft nu het 

overzicht met alle op- en aanmerkingen gemaakt en daarbij aangegeven of dit wel of niet 

in de zienswijze aangepast zal worden. Helaas worden de aangedragen punten van de 

Wijkraad niet overgenomen, wel zal een verduidelijking gemaakt gaan worden m.b.t. de 

visie. Jammer want wij wilden met name een goede regie vanuit de gemeente m.b.t. het 

isoleren van de huizen, mede omdat daar veel valt te verdienen, het moet aantrekkelijk 

gemaakt worden voor de bewoners. Er zijn wel energie coaches beschikbaar maar dat gaat 

meer over eenvoudige zaken als tocht strips. Het Haarlems Dagblad heeft aandacht 

besteed aan ons idee en ook Milieu Defensie vindt dit interessant. Wim heeft fractie 

voorzitter Jasper Drost van Groen Links gesproken hierover, de visie wordt donderdag in 

de Commissie beheer vastgesteld en zal daarna in de gemeenteraad (24 juni) besproken 

worden. Haarlem wilt aardgas vrij, maar hoe dat rijmt met de Europese visie die aardgas 

groen wilt maken is onbekend. Duitsland geeft zelfs subsidie om over te stappen op gas. 

Milieu Defensie heeft aangegeven dat 2040 nooit gaat lukken met 3 warmte netten voor 

10.000 woningen, dan moet er in de laatste 10 jaar nog wel heel veel gebeuren om de 

overige woningen van het gas af te krijgen. Het is belangrijk om eerst naar energie label C 

te gaan, nu staat bijna alles in onze buurt nog op D of E. Marielle geeft aan al maanden 

bezig te zijn met zonnepanelen op het dak, maar omdat het tot beschermd stadgezicht 

behoort en de panelen zichtbaar zijn op het rode dak, waardoor hiervoor geen vergunning 

gegeven zal worden. 

Afgesproken wordt een energiecoach uit te nodigen voor de volgende vergadering in 

september om een presentatie te geven. 

 

5. Kermis (Marielle) 

Paul en Marielle hebben een brief gestuurd naar de Burgemeester met het verzoek tot een 

gesprek over de kermis van 2022, dit mede i.v.m. Corona en het tijdig meedenken met de 

inrichting van de Kermis van 2022, omdat de eerste acties al in september van start gaan. 

Er wordt door de gemeente steeds verwezen naar het plan van 2020, maar tot op heden is 

dit plan, nog steeds niet verstuurd aan de wijkraad. Marielle heeft een ontvangst 

bevestiging ontvangen van Ed Mense en zal dit verder in de gaten houden en verdere actie 

ondernemen.  

 

6. Zaanenpark (Marielle) 

Marielle heeft een overzicht gemaakt van alle punten en dit naar Barbara van 

Spaarnelanden gestuurd, ivm haar vakantie heeft dit vertraging opgelopen en heeft zij 

aangegeven dat de punten doorgestuurd zijn naar de specialisten en hierop terug zal 

komen. Annemieke geeft aan hier ook achteraan te zijn gegaan, er schijnt een Motie 

aangenomen te zijn “ Motie 34 Met de voeten in de blubber”, zij heeft op 31 mei gevraagd 

aan de wethouder, wanneer deze actie nu ondernomen gaat worden, maar hierop nog geen 

reactie ontvangen. Annemieke zal deze motie naar Marielle sturen (reeds gedaan, 

waarvoor dank!). Laatste update: Spaarnelanden heeft bevestigt aan Marielle dat de 

paden van het Zaanenpark verbeterd gaan worden, maar dat dit moet gebeuren in een natte 

periode omdat de paden droog niet gefreesd kunnen worden, Marielle zal van 

Spaarnelanden geïnformeerd worden over de datum dat dit zal gaan gebeuren. 

 

 



7. Orionzone (Ernst) 

Ernst geeft aan hier al drie jaar mee bezig te zijn en dat de 3 wijkraden, De Krim, 

Sinnevelt en Planetenwijk de handen ineen geslagen hebben hiervoor. Zij hebben een 

bezoek gebracht aan de vastgoed directie van Hoorne, de vastgoeddochter van de Vomar 

supermarkten en een bezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Dekamarkt, 

Dreefbeheer. De ontwikkeling van het Stadionplein is nog een grijs gebied, de Dekamarkt 

heeft plannen laten maken door een architect m.b.t. een nieuwe supermarkt, een 

parkeergarage en de nieuwbouw van verpleeghuis Nieuw Delftweide ( Sint Jacob) aan het 

nieuwe, nog te realiseren Stadionplein, maar de gemeente heeft deze plannen in de ijskast 

gezet.  

Bison Bowling - Hoorne Vastgoed is nog steeds van plan op de Bison kavel een Vomar te 

bouwen op de begane grond, dit is tot op heden tegen gehouden door de bewoners en 

wijkraden en de gemeente was het hiermee eens, maar heeft dit nergens formeel 

vastgelegd. Wijklab en Stadsmakers zijn nu door Hoorne ingehuurd om co-creatie sessies 

te organiseren, er is door het Wijklab iemand als afgevaardigde van de drie wijkraden 

gevraagd. Na uitgebreid overleg is besloten niet mee te werken met Hoorne Vastgoed, 

omdat dit anders wellicht  tegen ons gebruikt gaat worden. Wij willen heel graag 

meedenken in de verdere ontwikkeling maar niet over de Vomar. Mobycom heeft vorig 

jaar een uitgebreid Mobiliteitsrapport gemaakt, waarbij ook participatie sessies gehouden 

zijn, daar is dor de wijkraden wel aan mee gewerkt.  

 

De Omgevingswet komt eraan die andere wetten m.b.t. ruimtelijke ordening gaat 

vervangen, bewoners moeten meer betrokken worden bij nieuwe projecten, deze wet gaat 

1/7/2022 formeel in werking, Hoorne handelt hier nu al.  

Hans Spruit heeft donderdag 3 juni ingesproken bij de Commissie ontwikkeling, samen 

met Ernst, waarbij hun visie is gegeven hieromtrent. Ernst geeft aan dat Hans later door 

een journalist is benaderd om meer onderbouwing te geven, ook heeft hij Hoorne 

benaderd en is er item van gemaakt bij radio/TV Noord Holland, ook Haarlm105 en Nu.nl 

hebben dit item overgenomen. Hoorne heeft aangegeven bereidt te zijn 60/70% van de 

woningen Sociale woningbouw van te maken, indien er geen Vomar mag komen ‘zal dit 

verlaagd worden naar 40%’. 

Nova College – Ernst geeft aan dat er een rondleiding en presentatie georganiseerd zou 

worden door de ontwikkelaar van het Nova College, maar er is nog geen datum bekend. 

Delftweide – De gemeente heeft een voorstel gedaan tot nieuwbouw van Delftweide bij 

het Stadionplein, maar daarover is nu inmiddels 2 jaar vergaderd en nog geen beslissing 

genomen, maart 2021 is de deadline verlopen, het is onbekend wat er nu gaat gebeuren. 

Sandra geeft aan dat er niets bekend is bij de bewoners, het gebouw voldoet niet meer aan 

de eisen van nu, de badkamers zijn heel klein en val gevaarlijk, dat is nu opgelost door 

een badkamer op de gang te plaatsen die groter is. Indien Delftweide gaat verhuizen naar 

Stadionplein, zal er kavel ruil komen en is het zeer waarschijnlijk dat Hoorne dit stuk erbij 

zal willen kopen. Sandra geeft aan dat bij de ingang van Delftweide het nu ook al heel erg 

druk is, hetgeen het gevaarlijk maakt voor de bewoners die daar lopen.  

 

Wim geeft aan dit item (de Bison bowling ontwikkeling) ook besproken te hebben met 

Jasper Drost van Groen Links, mede omdat zij toen in de visie niet wilde laten vastleggen 

dat er geen supermarkt mocht komen toentertijd, hij had wel gehoord van het Wijklab, 

maar niet dat deze door Hoorne ingehuurd waren. Hij was ervan overtuigt dat er geen 

supermarkt zou komen en zal dit ook gaan inbrengen bij de gemeenteraad. Maite vraagt 

hoe die kleine Dekamarkt naar deze ontwikkelingen kijkt, Ernst geeft aan dat zij daar 

uiteraard niet blij mee zijn er een advocaat erop zullen gaan zetten, indien het toch 

doorgezet zal gaan worden. 



 

8. WBO (Alex) 

Alex geeft aan dat de WBO een overkoepelende samenwerking is tussen alle wijkraden 

van Haarlem Noord, maandelijks wordt er een vergadering gehouden, Cees Schrama is de 

voorzitter hiervan, Marielle is secretaris en Alex vertegenwoordigd de wijkraad. Er 

worden veel presentaties georganiseerd, om belangrijke onderwerpen meer te 

verduidelijken voor de wijkraden. Aangezien hij afwezig was de vorige keer, doet 

Marielle verslag van de WBO onderwerpen die besproken zijn. Er zijn twee presentaties 

gegeven, Impact Ondernemerschap en Gebiedsanalyse Haarlem Noord. 

Impact Ondernemerschap – doel is sociaal ondernemen te promoten d.m.v. 

• Samenwerking met de Stadgarage 

• Oprichten van kennemer Inkoop Platform, waarbij 44 Impact Ondernemers 

aangesloten zijn 

• Initiatieven Café is opgericht, waarbij ondernemers hun plannen kunnen pitchen 

• LOL trainingen gegeven worden (Learning On Line) 

• Social Enterprise Route gehouden wordt, waarbij bedrijven die hierin al verder 

zijn bezocht worden. 

• Financiële sessie gehouden worden, om de ondernemers te helpen met alle 

subsidies etc. 

• De impact in de wijk, inmiddels is er een eenzaamheid project voor Schalkwijk en 

Haarlem Oost opgezet. Daarnaast is er een “warme maaltijd op school” project 

waarbij diverse bedrijven samenwerken om warme maaltijden op school te 

verzorgen voor kinderen uit arme gezinnen, maar ook voor werkende ouders die 

daarvoor betalen. ( zie https://www.tommytomato.nl/) 

 

• Gebiedsanalyse Haarlem Noord presentatie – er worden veel bronnen gebruikt 

om deze analyse samen te stellen, hieruit zijn nu 4 projecten opgezet waaraan extra 

aandacht besteed gaat worden, deze analyse is een langlopend project en wordt 

iedere 2 jaar bijgewerkt en aangepast. Aandachtsgebieden: 

• Vergroten van de zelfredzaamheid en sociale binding in Delftwijk 

• Kwalitatief wonen in Haarlem Noord borgen 

• Ruimte creëren voor spelen, groen en water in versteende wijken van Haarlem 

Noord 

• Revitaliseren van het Lelie gebied (Transvaal en Frans Hals buurt) 

 

De complete notulen van de WBO vergadering zijn op de website van de wijkraad 

Planetenwijk gepubliceerd.  

 

9. Rondvraag & sluiting 

• Wim –  geeft aan een gesprek met Jasper Drost van Groen Links te hebben gehad 

over het kappen van de bomen in het Schoterbos, er blijken 91 bomen te zijn 

gekapt en 60 worden er weer terug geplaats, voor de rest worden er heesters 

geplant waarvoor geen kapvergunning nodig is om weg te halen.  Indien de bomen 

te dicht op elkaar stonde mogen ze gewoon weg gehaald worden en niet 

vervangen. Er waren 1700 bomen beloofd voor de periode gedurende het college 

van Groen Links maar nog niets van terecht gekomen, ook de 750 bomen actie 

voor Haarlem 750 van D66 is nog niets van terecht gekomen. Ook bij de nieuwe 

sporthal zijn 11 bomen weg gehaald maar niest terug geplant. Jasper heeft beloofd 

hier achteraan te gaan. 

https://www.tommytomato.nl/


• Maite – geeft aan het weer leuk te vinden aanwezig te zijn en heeft drie 

eikenboom stekjes beschikbaar voor het park als herplant.  

• Overige aanwezigen – hebben geen verdere vragen. 

 

Ernst bedankt iedereen voor de aanwezigheid en geeft aan heel blij te zijn met de 

aanwezigheid van Annemieke vanuit de politiek, hij sluit de vergadering om 21.35 uur. 

 

I.v.m. de vakantieperiode zal in juli en augustus niet vergaderd worden.  

Volgende vergadering is 8 september om 20 uur in Huis Te Zaanen in het 

Zaanenpark 

 

Actieoverzicht, zie volgende pagina. 

 

 

 

 

 
Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 

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 

12/05/2021 Contact opnemen met IZoof om verdere informatie 

te verkrijgen. 

Ernst Open 

09/06/2021 Energie coach uitnodigen voor wijkraadvergadering 

september 

Wim Open 

 


