
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 
 
Datum: 13 oktober 2021 (in Huis te Zaanen) 
Aanwezig bestuur: Paul Reinders (voorzitter), Aart Louwrier  (penningmeester), Wim de 
Groot, Ernst Blok 
Afwezig Bestuur: Gé Metzelaar, Mariëlle Vos, Alex Kalf 
Overige aanwezigen: Henny van Kessel, Jacques Amand (Trots), Annemieke Kok (OP 
Haarlem), Teus Brönings, Peter de Ruig,    Theo Kieboom, Teresa van Beelen, Guido van 
Beelen, Piet de Vries 
Notulen: Henny van Kessel 

 
1. Opening, vaststellen agenda en notulen. 

Paul opent de vergadering om 20.00. Paul vraagt of iemand punten wil inbrengen. Teresa 
van Beelen wil graag informatie over de Orionzone, het gaat om de plannen van de huizen 
van Ymere aan de Hélène de Swart straat. Paul legt uit dat dit eigenlijk onder wijkraad 
Sinnevelt valt, maar Orionzone is ook deel van de Planetenwijk. Onder het punt Orionzone 
komt dit later aan de orde. 
In de notulen van de vorige keer staat genoemd dat er een nieuwbouwplan is voor het 
IJsbaanpad. Theo Kieboom vraagt hoe dat zit. Ernst legt uit dat het om een grasveldje gaat. 
Dit punt komt later aan de orde.  
De notulen van de vorige keer worden goedgekeurd.  

 
2. Inbreng bewoners en actiepunten 

Paul geeft aan dat de wijkraad besloten heeft nog actiever te worden in de communicatie. 
Alex heeft een facebookpagina aangemaakt en de ambitie is om weer een papieren 
wijkraadkrant uit te brengen.  
De nieuwe wethouder (Rog) die verantwoordelijk is voor Haarlem Noord heeft aangegeven 
niet meer altijd aanwezig te willen zijn op overlegorgaan van de wijkraden in Noord 
(WBO). Dit maakt de communicatie wel moeilijker (zie ook punt 5). De wijkraad heeft 
daarom een brief gestuurd met onder andere de vraag, hoe hij de communicatie met de 
wijkraden ziet. 

 
3. Energietransitie project Planetenwijk (Wim) 

Iedereen kan een vrijblijvend gratis advies krijgen van een energie adviseur van de 
gemeente. Er zou een brief gestuurd zijn naar alle bewoners in de Planetenwijk. Niet 
iedereen lijkt de brief te hebben gekregen. Er zijn 185 adviesgesprekken beschikbaar voor 
onze wijk. Als er meer belangstelling is, gaat Wim in overleg naar mogelijkheden. 
[Naschrift: de mogelijkheden zijn inmiddels verruimd.] Je kunt je via de website 
aanmelden. Het is een adviesgesprek over hoe je je huis kunt verduurzamen, ook wordt er 
gekeken voor welke subsidies en/of leningen je in aanmerkingen komt. Op 25 november en 
1 december komt er een bus in de wijk te staan naast het afgebrande Posthuis waarin uitleg 
wordt gegeven bijvoorbeeld isolatiematerialen en installaties. Er zijn twee wijkbewoners 
die hun verduurzaamd huis open stellen voor buurtgenoten ter inspiratie. Data- en tijdslots 
om deze huizen te bezoeken zijn te vinden op de website van de Duurzame Huizenroute. 
 
  
 
De wijkraad heeft een zienswijze ingediend op de nota energietransitie. De wijkraad heeft 
bij de gemeente o.a. aangegeven dat er weinig aandacht is voor het isoleren van jaren 30 
woningen in de nota. Na inspreken in de commissie is wethouder Berkhout hierop 
ingegaan. De wethouder is in gesprek gegaan met de wijkraad om de bovengenoemde pilot 
te doen in de Planetenwijk. Dit is een mooie gezamenlijk initiatief waar gemeente en wijk 
op het gebied van de energietransitie samenwerken. 
Eerst zullen de huizen in onze wijk geïsoleerd moeten worden en in later stadium gaat 
gekeken worden hoe de huizen door bijvoorbeeld een warmtenet verwarmd kunnen 
worden.  

https://duurzamehuizenroute.nl/


In het Ramplaankwartier is een project gaande om een warmtenet aan te leggen, de 
gemeente staat hiervoor financieel garant. Er wordt daar gebruik gemaakt van 
zonnepanelen die naast elektriciteit ook warmte opwekken op de daken. Die warmte wordt 
dan ondergronds opgeslagen voor de winter. 
In onze wijk is het nog steeds niet mogelijk om zonnepanelen op sommige daken te leggen 
i.v.m. het beschermd stadsgezicht. Wethouder Berkhout wil opnieuw kijken naar de regels 
hierover omdat het botst met verduurzamen van de huizen. 
 
Ernst stelt voor om de data nog even te vermelden in de volgende nieuwsbrief, om te 
zorgen dat het onder de aandacht blijft.  

 
4. Werkgroep Orionzone (Ernst) 

Er is niet heel veel nieuws te melden na de vorige keer. Er zijn verschillende initiatieven, 
maar nog weinig voortgang over te vermelden.  
Ernst benoemt de initiatieven die momenteel gaande zijn:  
- De nieuwe turnhal naast het Mendel college voor HLC, grote turnvereniging.  
- Aan de oostzijde van de Delft komt een snelfietsroute, vanaf de jeugdherberg tot de 

ijsbaan. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren op het knooppunt bij het Mendel.  
- Op het terrein van de Bison bowling komt geen supermarkt, dit is vastgelegd door de 

Gemeente in een brief naar Hoorne. 
- Verhuizing Delftweide naar het terrein van het benzinestation planetenlaan: geen 

nieuws. 
- Van Gennip Sporthal: geen nieuws 
- Schoter Scholengemeenschap gaat uitbreiden richting zwembad, er is een zienswijze 

ingediend. 
- Het nova college wordt verbouwd door Heiko Hulscher architecten. Er is nieuwbouw 

gepland in de ‘voortuin’. Volgens de gemeente stroken die plannen niet met de 
monumentale status van het Nova 

- Terrein Stadionplein: Hiervoor is een externe projectmanager door de gemeente 
aangetrokken. 
 

Verder heeft de Gemeente geen capaciteit om het Orionzone project aan te pakken. 
Verschillende initiatiefnemers in het gebied, hebben te horen gekregen dat de gemeente de 
komende 6 maanden geen tijd en capaciteit heeft. De Orionzone is niet interessant omdat 
de gemeente er geen subsidie voor kan krijgen, omdat het <500 woningen betreft.  
 
Kinderopvang Op Stoom: Schotervlielandweg/Ambachtstraat: 
Het besluit is gevallen. Het terrein waar kinderopvang Op Stoom aan de Planetenlaan zit, 
mag verkocht worden aan Op Stoom. René en Michiel hebben ingesproken in de 
commissie, maar dit heeft geen effect gehad. De wethouder wil geen nieuw 
verkeersonderzoek doen. Jouw Haarlem dient morgen nog een motie in. De vrees is de 
toename van de parkeeroverlast en het verdwijnen van groen en speelplaats in dit deel van 
de wijk door deze beslissing.  
 
Theo vraagt of er naast een snel fietspad ook een wandelpad komt. Momenteel is het 
fietspad ook een wandelpad, maar fietsers en wandelaars hebben regelmatig last van elkaar. 
Een apart wandelpad zou dit kunnen oplossen. Ernst gaat dit navragen. 
 
Teresa vraagt of er in het WBO ook over de Orionzone wordt gesproken. Ymere heeft 
onderzoeken gedaan in de woningen naar asbest, lood, schimmel etc. Er schijnen 3 
rapporten te zijn, Teresa heeft ze opgevraagd, maar krijgt ze niet. De woningen zijn erg 
slecht geïsoleerd. Jacques geeft aan dat Ymere geldgebrek heeft, maar dit mag geen reden 
zijn om de huizen niet te onderhouden. De huizen achter het Junoplantsoen zijn ook van 
Ymere, die worden komend jaar gerenoveerd.  
Teresa vraagt als een woningbouwvereniging geen geld heeft, waarom is er dan geen 
subsidie voor deze verenigingen om huizen te isoleren. Annemiek en Jacques raden aan dat 
Teresa komt inspreken om aandacht hiervoor te vragen en de raadsleden uit te nodigen om 



te komen kijken in het huis. Dit is ook in Schalkwijk gedaan en heeft wel geleid tot actie. 
Teresa gaat kijken of ze medebewoners hiervoor kan vinden. Ernst zal Teresa in contact 
brengen met wijkraad Sinnevelt.  

 
5. Nieuws uit WBO (Aart) 

Door afwezigheid van Alex, geeft Aart terugkoppeling van het laatste WBO. Er is weinig 
nieuws, behalve dat de gemeente een onderzoek in Haarlem laat doen naar 
woonwagenplaatsing. Dit wil echter nog niet zeggen dat deze er gaan komen.  
De nieuwe wethouder heeft aangegeven niet bij het WBO te willen komen als er raadsleden 
bij zijn en mits hij de agenda van tevoren krijgt. Hij is verantwoordelijk voor de noord, dus 
hoe gaat hij ‘feeling’ houden met de wijk. Het WBO is hier verontwaardigd over. Het hoort 
bij de functie van wethouder om te communiceren met de wijk zonder voorbehoud en dus 
ook met raadsleden.  

 
6. Posthuis en Posthuis Buiten (Paul) 

Nog geen nieuws over herbouw Posthuis. Jacques heeft vragen gesteld in de commissie, 
er zijn nog geen antwoorden. 
Er is een groep Posthuis Buiten die initiatieven neemt, waar niet alle omwonenden aan 
het Zaanenpark, achter staan. De wijkraad heeft geprobeerd contact te leggen, maar dit 
gaat moeizaam. De wijkraad blijft open staan voor contact en hoopt dat Posthuis Buiten 
de verbinding wil zoeken met de wijkraad.  
 
 

7. Rondvraag & sluiting 
Annemieke heeft technische vragen over het circus in het Zaanenpark gesteld. De 
vergunning is niet naar de wijkraad gestuurd. Het was netjes geweest als de gemeente het 
wel had gemeld bij de wijkraad, dan was de buurt tenminste op de hoogte.  
Annemieke meldt dat een deel van de paden in het Zaanenpark zijn verbeterd, maar nog 
niet alle paden. Er was niet genoeg geld. Onduidelijk is wanneer de rest gedaan wordt.  
Ernst vraagt wat de status is over de kermis. Paul geeft aan dat er geen nieuwe informatie is 
over een contactpersoon. De gemeente geeft aan dat het onderwerp niet aan de orde is, 
omdat het niet bekend is wat tegen die tijd de regels zijn. Andere gemeenten hebben wel 
verschillende scenario’s gemaakt voor dit soort evenementen, maar de gemeente Haarlem 
niet.  
 
Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20.  

 
 
Volgende vergadering is 10 november om 20 uur in Huis te Zaanen in het Zaanenpark 

 
 
 

Aktielijst 
Datum Aktie Naam Status 

13/10/2021 In nieuwsbrief data energietransitie activiteiten 
vermelden 

Ernst/Paul? Open 

13/10/2021 Ernst brengt Teresa in contact met wijkraad 
Sinnevelt 

Ernst Open 
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