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Haarlem), Gonnie & Paul, Marjan Zoon, Cees Schrama, Piet de Vries, Theo Kieboom, Ingrid 

van Koppenhoven (Posthuis), Douwe de Vries 
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1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Paul opent om 20.00 uur de vergadering, heet iedereen welkom. 

De agenda wordt vastgesteld, Marielle voegt nog twee punten aan de agenda toe i.v.m. 

recente ontwikkelingen. Paul heeft nog een aantal opmerkingen, welke tijdens de 

vergadering worden uitgelegd. De notulen van de vorige vergadering worden derhalve 

vastgesteld.  

 

2. Inbreng bewoners en actiepunten 

Er is geen inbreng van bewoners. Alle andere actiepunten zijn als agendapunt verwerkt of 

afgesloten. 

 

3. Energie verduurzaamheidsproject (Wim) 

Wim heeft inmiddels weer een gesprek met Hanno Takens gehad, het enthousiasme is 

veel groter geworden. Inmiddels hebben 268 mensen ingeschreven, zijn er 199 bezoeken 

gepland en zijn er 263 offertes uitgebracht (62 voor zonnepanelen, 54 voor spouwmuur 

isolatie, 14 voor vloer isolatie, 79 voor HR++ glas en 54 voor warmtepompen) Aart 

verbaasd zich over de warmte pompen omdat hij bij hun daarvoor niet terecht kon, 

hetzelfde gold voor Wim. Wim geeft aan dat er alleen standaard pakketten werden 

aangeboden, indien spouwmuur te klein of kruipruimte te krap was kon geen aangepaste 

offerte aangeboden worden. Dit is dus een goed punt bij de evaluatie. De informatie bus 

heeft een dag gestaan bij het Posthuis hier zijn 30 tot 40 mensen komen kijken. Hij zou er 

oorspronkelijk twee dagen staan, maar toen stormde het te hard toen is dit komen te 

vervallen. Huisbezoeken zijn er amper geweest, wellicht had hieraan meer aandacht 

besteed moeten worden op de website. Paul heeft nog vragen gesteld over ventilatie, maar 

dat zat niet in het pakket en konden ze geen advies over geven. 

 

4. Orionzone – Startnotitie Stadionplein (Ernst & Wim) 

Ernst geeft aan dat er veel gebeurd is de laatste weken, hijzelf heeft tezamen met Wim, 

Rob van Looveren, Hans Spruit en Hilde Prins (Boomridder) ingesproken op de 

Commissie vergadering van 2 december j.l.. Ernst schetst de geschiedenis van de 

Orionzone, het feit dat er anderhalf jaar geleden gevraagd is om beter overleg met de drie 

wijkraden, dat dit is gehonoreerd met een overleg wat elke twee maanden gehouden wordt 

met Hans Vriend, de gebiedsmanager van Noord. Er werd al 3 jaar gesproken over het feit 

dat Nieuw Delftweide zou gaan verhuizen naar Stadionplein, 16 maanden geleden is er 

nog een haalbaarheidsstudie gedaan, daarna is het stil geworden. Twee weken geleden 

werden ze geïnformeerd dat er een nieuwe proces manager (Willem van Sulsters) was 

benoemd voor Stadionplein, omdat er haast geboden was. Wat de reden van deze haast 

was bij de gemeente is onbekend, zijn tweede opdracht was de twee zwembaden te 

vervangen. Toen was nog niet bekend wanneer de startnotitie zou komen. Tot Ernst zijn 

verbazing werd hij geïnformeerd door Hilde Prins dat de startnotitie er al was, dat er 



helemaal geen groen- en particpatieparagraaf aanwezig was en kort daarop het besproken 

zou worden in de commissie Samenleving, waarbij er door de raad een besluit genomen 

zou gaan worden. De wijkraadleden hebben de vele stukken gelezen (zie agendapunt 8) 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/02-

december/17:10 , Ernst heeft een opzet gemaakt voor de gezamenlijke brief namens de 

wijkraad, waarop deze verstuurd is naar de Griffie tbv de gemeenteraadsleden.  

Kort gezegd komt de startnotitie hierop neer: 

Nieuw Delftweide (Sint Jacob) - heeft nog steeds interesse te verhuizen, zij hebben nu 

120 kamers en willen dat zo houden, daarnaast willen ze zorgwoningen (aantal onbekend) 

toevoegen. 

Dekamarkt - wil ook verhuizen naar Stadionplein, er is toentertijd een schets gemaakt 

voor supermarkt, parkeerkelder en woningen. De gemeente heeft toen de boot 

afgehouden. 

Woningen – er moeten woningen gaan komen waarvan 50% sociale huur moet gaan 

worden, hoeveel het er moeten worden, wie het gaat ontwikkelen en wanneer is onbekend. 

Betaald parkeren - voorwaarde voor deze ontwikkeling van de gemeente is dat er betaald 

parkeren Planetenwijk moet gaan komen, omdat de parkeergarage terugbetaald moet gaan 

worden. 

Mobiliteitsonderzoek – hier vraagt de wijkraad al jaren om, wie dit gaat doen en wanneer 

is onbekend. 

Bomen – er gaan 130 stuks gerooid worden, er is geen groen paragraaf opgenomen in de 

startnotitie 

Participatie – is totaal niet opgenomen in de startnotitie, informatie zou aan Orionzone en 

wijkraden toegestuurd zijn, is niet het geval geweest. 

Uitkomst – er was voor de pauze dat er geen meerderheid om goed te keuren. De 

voorzitter ging tijdens pauze pushen om te beslissen, na de pauze werd het goedgekeurd 

onder voorwaarde van een paragraaf m.b.t. groen en participatie. Het blijft Ernst dan ook 

verbazen dat het eerst 3 jaar stil is en nu ineens spoed wordt, zonder dat de wijkraad 

hierover geïnformeerd wordt door de gemeente en voldoende de tijd krijgt zich in te lezen 

en voor te bereiden. 

Wim onderschrijft de info van Ernst en geeft aan dat de omgevingswet ook behandeld is 

waarbij verdichten en leefomgeving met groen als belangrijk item is besproken, waarbij 

de volgorde zou worden: Leefomgeving / Groen / Verdichten. Direct daarna is de 

startnotitie besproken, waarbij het alleen ging om bouwen, bouwen en nog eens bouwen. 

Ienke Verhoeff (PvdA) krijgt het woord, zij snapt de verwarring en geeft Ernst een 

compliment voor de samenvatting, Zij geeft aan dat er een flink aantal aanvullingen 

moeten komen. Al vanaf eind augustus is er geroepen dat er aandacht moest komen voor 

de ontwikkeling van de Orionzone omdat er nu steeds losse projecten (Bison, Nova, 

Sporthal) aangepakt gaan worden, hetgeen niet wenselijk is. Er moest dus een goede 

procesmanager komen. Zij is het met Ernst eens dat er nog een aantal aanvullingen 

moeten komen. Een startnotitie is alleen de aftrap met hoofdlijnen, waarop budget kan 

worden aangevraagd. Dit weekend zal er weer overleg plaatsvinden en zal de notitie 

aangepast worden. De volgende fase is het belangrijkste, waarbij gekeken gaat worden of 

het een groen plein gaat worden of niet, welke bomen moeten blijven en welke niet. M.b.t. 

betaald parkeren, zou dit gereguleerd parkeren moeten zijn, zij hebben afgesproken dat bij 

het toevoegen van woningen ook een 0 tarief van gereguleerd parkeren toegevoegd moet 

gaan worden, om parkeer overlast die hiermee wordt veroorzaakt in de buurt te 

voorkomen. Dit wordt in mei of juni pas definitief bekend. 

Wim reageert dat men nu al jaren wacht en ineens in twee weken tijd alles beslist moet 

zijn, komt heel vreemd over. Zeker omdat deze betaald parkeerregel als uitgangspunt 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-ontwikkeling/2021/02-december/17:10
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wordt genomen voor het slagen van het project, terwijl dit heel veel impact op de gehele 

wijk heeft en hier veel weerstand tegen zal zijn. 

Cees geeft aan dat voor de ontwikkelvisie besproken werd voor deze startnotitie, waarbij 

de wethouder heeft aangegeven dat het weghalen van deze 130 bomen geen probleem zal 

zijn omdat de bewoners dan weer de bomen erachter kunnen zien. Het bevreemd hem dat 

een wethouder deze uitspraken doet, terwijl hij weet dat hierover veel te doen is. 

Ienke geeft aan deze deze uitspraak bij de wethouder te laten liggen, maar geeft aan dat in 

de Orionzone aangegeven staat dat er meer bomen moeten bijkomen, daar gaat zij dan ook 

vanuit. Er zal snel een zone manager voor sport en groen moeten gaan komen. Komende 

maandag komt het stuk in de raad en zal het SPVE (programma van eisen) besproken 

gaan worden. 

Wim wilt voorkomen dat wij weer jaren moeten vechten om zaken te voorkomen, net als 

de Vomar bij de Bison bowling, toen was bij het begin al bekend dat men geen Vomar 

wilde en er geen draagvlak voor was, Toch heeft Hoorne middels co-creatie steeds 

geprobeerd hun plan door te drukken. Er zijn al sportlocaties gebouwd in de wijk, waarbij 

geen participatie is geweest, parkeren niet goed geregeld is, 20 bomen zijn omgehakt en 

de hal is twee keer groter geworden dan gepland. Ook is Op Stoom erbij gekomen met 

hun plannen en is er geen goede strategie voor de gehele Orionzone. 

Ienke geeft aan dat er over de sportlocaties al afspraken waren gemaakt voordat de 

Orionzone gerealiseerd werd. De Bison is inderdaad doorgelopen zonder dat er een 

startnotitie ooit gemaakt is. 

Cees geeft aan dat de bewoners van de Planetenlaan de inrichting met de bomen totaal 

anders wilde dan het plan van de gemeente, de wethouder heeft toen gezegd dat hierover 

later besloten zou gaan worden. Het lijkt erop dat de Stadionplein nu gaat bepalen hoe 

alles eruit gaat zien. 

Ienke is van mening dat de wens van de bewoners toen wel aangenomen is. 

Afgesproken wordt dat zij nog e.e.a. zal gaan uitzoeken. Cees zal nog e.e.a. op de mail 

zetten naar haar. 

Wim is blij dat er zoveel raadsleden aanwezig zijn bij de vergadering. 

Marjan (Hart van Haarlem) zit in de commissie voor samenleving m.b.t. de zwembaden, 

zij zouden nog meer informatie krijgen over de plannen met de zwembaden maar heeft 

nog niets ontvangen en zal daarover vragen gaan stellen. Ernst geeft aan dat zij het beste 

met Willem van Sulsters contact op kan nemen om de laatste status hierover te verkrijgen. 

Moussa (Jouw Haarlem) is van mening dat Wim de spijker op zijn kop slaat, de 

startnotitie is heel erg belangrijk om de kaders te geven, hiermee moet de Raad aan de 

slag om donderdag bij de raadsvergadering een goede beslissing te kunnen nemen. 

Betaald parkeren moet van de kaart en groen voorziening en participatie moeten 

toegevoegd worden naar zijn mening. Veel mensen in de chat zijn het met hem eens. 

Annemiek (OPH) geeft ook aan dat Ernst en Wim het goed gezien hebben. De basis in de 

startnotitie moet goed zijn, als het later aangekaart wordt, wordt dit zo van tafel geveegd. 

Elke fractie moest voor dinsdag zijn beslissing geven, volgens OPH is het nog niet 

behandelrijp.  

Afgesproken wordt dat Annemiek het de wijkraad direct laat weten indien er belangrijke 

ontwikkelingen zijn. 

Gonnie & Paul geven aan het belangrijk te vinden dat er goed gecommuniceerd gaat 

worden met de bewoners, ze geven ook de complimenten aan Ienke voor de duidelijke 

uitleg. Het zou fijn zijn als de raadsleden in Zoom aangeven van welke partij ze zijn, dat 

was nu niet helemaal duidelijk voor hun. 

 

 

 



5. WBO (Marielle) 

I.v.m. afwezigheid van Alex geeft Marielle even de stand van zaken door m.b.t. de WBO 

vergaderingen. (omdat zij ook secretaris is van de WBO Haarlem Noord & Spaarndam)  

Asielzoekers en Afghanen boten op het Spaarne bij de Florisstraat - Menno Schot van 

het COA en Ans Klippersluis van de gemeente zijn gekomen om te vertellen over de 

boten met Asiel zoekers en Afghanen. M.b.t. de Afghanen zitten er nu 41 personen op de 

boot met 10 kinderen uit 10 families. M.b.t. de Asielzoekers zitten er nu 90 mannen op de 

boot van Turkse, Jemenitische en Syrische afkomst. Zij zullen tot 1 april op deze boot 

verblijven. Het COA is nu nog voornamelijk bezig met opstarten en zullen aangeven 

indien er andere behoeftes zijn. Wel hebben wij de contact gegevens van DSS 

doorgegeven om te kunnen sporten (waarvoor dank Aart). Ze zijn op zoek naar locaties 

om taallessen te kunnen geven, daarvoor zijn ze nu in overleg met het café aan de 

overkant en het wijkgebouw bij de speeltuin. 

Wijkraden Conferentie – Rob van Looveren heeft verslag gedaan van de wijkraden 

conferentie, belangrijke uitkomst is dat hij tezamen met andere wijkraden een manifest 

aan het opstellen is over participatie, dit stuk zal ter review bij de wijkraden worden 

neergelegd zodat er een gezamenlijk stuk hieromtrent zal komen. 

Moussa vraagt wat hij bij een manifest moet voorstellen.  

Marielle geeft aan dat er nu veel gepraat wordt over Nieuwe Democratie, dat voorheen 

alles via de wijkraden liep naar en van de gemeente, maar dat er nu heel veel buiten de 

wijkraden om beslist wordt, door nieuwe processen en systemen bij de gemeente. Dat is 

geen goede ontwikkeling, vandaar dat er m.b.t. een goede participatie dit manifest 

opgesteld gaat worden. 

Notulen WBO vergadering – alle agenda’s en notulen van de WBO vergaderingen staan 

gepubliceerd op de website van onze Wijkraad Planetenwijk. 

 

6. Posthuis en Posthuis Buiten (Marielle) 

Posthuis - i.v.m. ziekte van Ge zal Marielle de zaken m.b.t. van Posthuis van Ge 

overnemen.  

Henk Jansma is benoemd als voorzitter van Stichting Posthuis, Hans Vos zal op verzoek 

van Ge zijn honneurs waarnemen in het stichtingsbestuur. 

Marielle geeft het woord aan Ingrid om de laatste ontwikkelingen aan te geven. 

Ingrid geeft aan niet zo bezig te zijn met het stichtingsbestuur, zij houdt zich bezig met de 

twee werkgroepen die gestart zijn, namelijk de werkgroep Bouw en Exploitatie. Er wordt 

een verkenning gedaan wat mogelijk en wenselijk is. Wel is duidelijk dat nieuwbouw niet 

haalbaar is met het budget van de gemeente, er zal dus gebouwd gaan worden met de 

restanten van het Posthuis. Volgende week zal er weer overleg met de gemeente 

plaatsvinden. Ze geeft aan dat ze er een buurtcoöperatie van willen maken, waarbij de 

doelstelling is dat het dagelijks open gaat en er een buurtontmoetingscentrum van te 

maken. Het gebouw moet beter geïsoleerd worden, de uitstraling aan de straat en zijkant 

blijft gelijk, om aan de eisen van beschermd stadsgezicht te voldoen. Aan de parkkant zal 

het vergroot worden om aan de isolatie eisen te voldoen en meer ruimte en mogelijkheden 

te creëren. Het wordt niet grootschalig opgezet (inhoudt voor max 50 man), maar het 

gebouw wel intensiever te willen gebruiken.  

Posthuis Buiten – Marielle heeft tezamen met Alex een gesprek gehad met Minouche en 

Brigitte van Posthuis Buiten, hierbij zijn ervaringen uitgewisseld en goede afspraken 

gemaakt. Er is helaas nog geen overzicht van nieuwe activiteiten omdat dit door de corona 

regels onduidelijk is geworden. In de volgende wijkraadvergadering van februari zal 

Posthuis Buiten uitgenodigd gaan worden om de laatste ontwikkelingen te bespreken. 

M.b.t. de minibiep is afgesproken dat dit verplaatst gaat worden naar een plek vlak voor in 

de kinderspeeltuin bij de rozen, om de zichtlijnen van het Huis ter Zaanen zuiver te 



houden. Hierover waren bij de wijkraad klachten gekomen van de omwonenden. Paul 

geeft aan dat het belangrijk is dat er wel een termijn gesteld wordt aan deze verplaatsing, 

omdat dit nu voor de omwonenden niet duidelijk is. Daarnaast staat er op het bord nog 

steeds vermeld dat er een kleedjes middag komt in oktober, hetgeen nogal slordig is. Het 

verzoek is dan ook dit actueel te houden, om het effect goed te houden.  

Afgesproken wordt dat Marielle dit zal doorgeven aan Minouche 

 

7. Zaanenpark (Marielle) 

Marielle heeft eergisteren een rondleiding gehouden in het Zaanen park met Sjoerd 

Andela onze stadsecoloog om te praten over het maai regime, de vele brandnetels en 

mogelijkheid m.b.t. wildbloemen in de borders van het park. Sjoerd heeft aangegeven dat 

het geen zin heeft om wildbloemen te zaaien dat zal niet gaan werken, het gras heeft een 

paar jaar nodig om de wilde bloemen en kruiden kans te geven zich te ontwikkelen. Het 

maaibeleid was niet helemaal conform de afspraken en zal worden aangepast, zodat er ook 

meer ruimte komt om te picknicken en de overgang naar de struiken beter zal verlopen. Er 

zullen sleedoorns geplant gaan worden om het platlopen van de borders te voorkomen, 

waardoor wilde bollen en egels de kans krijgen zich weer te vestigen. Hij was het eens 

met et feit dat er veel teveel brandnetels zijn, deze dienden door Spaarnelanden gemaaid 

en weggehaald te worden omdat het anders totaal overwoekerd gaat worden. Sjoerd zal 

begin januari alles in de plannen naar Spaarnelanden aanpassen en ons op de hoogte 

houden. Paul vraagt of er geen wilde bloemperken aan de Mercuriuskant kunnen komen 

omdat er door het andere maairegime nu toch hoog onkruid staat. Mariëlle antwoord dat 

de Sjoerd dat niet wil, Paul begrijpt dat niet. Afgesproken wordt dat wij hem voor de 

vergadering van februari uitnodigen om hier meer over te vertellen. 

 

 

8. Uitbreiding Internationale School - Steenbokstraat (Marielle) 

Marielle is door Cees Schrama & Rizgar Parlak geïnformeerd over het feit dat de 

Internationale School aan de Steenbokstraat wilt gaan uitbreiden in het Junoplantsoen.  

Marielle heeft met Ge hierover gesproken, het blijkt dat hier een aantal jaren geleden ook 

plannen voor waren, dat is toen door de bewoners tegen gehouden, mede ook omdat er 

een historisch oude boom staat. Marielle heeft op 9 december een overleg met de directeur 

van de school om meer duidelijkheid te krijgen over de plannen en heeft aan Paul 

gevraagd om bewoners te vragen voor overleg tussen gemeente, school en wijkraad welke 

op korte termijn gepland gaat worden door de gemeente. 

Paul – geeft aan dat het hem bevreemd, dat de school zelf niet de omwonenden heeft 

geïnformeerd en de gemeente dit via de wijkraad doet.  

Marielle geeft aan juist heel blij te zijn met het signaal en de actie van de gemeente omdat 

zowel de omwonenden als de wijkraad hierdoor anders overvallen waren geweest en er nu 

sprake kan zijn van goede participatie. 

Paul geeft aan dat er al eerder een werkgroep is geweest die zich bezig heeft gehouden 

met de uitbreiding van de Lidwina School, wat door de vele weerstand niet door is 

gegaan, hij heft nu ook al veel weerstand vernomen, mede omdat er niet over is 

gecommuniceerd. 

Afgesproken is dat Paul contactgegevens van omwonenden aan Marielle doorgeeft voor 

gesprek met gemeente. 

Laatste status Marielle heeft contact gehad met de directeur van de Internationale School, 

is in oktober in de school getrokken en heeft de omwonenden toen een brief gestuurd.  

Er is geen sprake van een uitbreiding, zij zouden graag gebruik willen maken van de 

groenzones bij het Juno plantsoen. Marielle heeft een afspraak met haar gemaakt op  

20 december om alle details te bespreken, tezamen met Paul en de gemeente. 



 

 

 

9. Rondvraag & sluiting 

Cees  heeft vernomen dat men van plan was informatie van politieke partijen op onze 

website te plaatsen, hij raadt dit af om belangen verstrengeling te voorkomen.  

Paul geeft aan dat dit een interne discussie betrof, waarover niet gecommuniceerd zal 

worden op de website. 

 

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 

Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.34 uur. 

 

Volgende vergadering is 9 februari om 20 uur in Huis Te Zaanen in het Zaanenpark, 

tenzij de coronaregels anders voorschrijven. 

 

Vergaderdata 2022 

9 februari 

13 april 

8 juni 

7 september 

9 november 

 

 
Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 

8/12/2021 Geeft belangrijke info door aan wijkraad omtrent 

startnotitie 

Annemieke Open 

8/12/2021 Bespreekt met Minouche verplaatsing minibiep en 

updates bord 

Marielle Open 

8/12/2021 Geeft contact gegevens door t.b.v. gesprek met 

Internationale school 

Paul Open 

8/12/2021 Sjoerd Andela de stadsecoloog uitnodigen voor de 

februari vergadering 

Marielle Open 

 


