
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

Datum: 9 februari 2022 – Huis Ter Zaanen 

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

Reinders, Alex Kalf en Mariëlle Vos (Secretaris) 

Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OPH), Cees Schrama, Johan Sliggers en Maartje 

Tempelaars  

Notulen: Mariëlle Vos 

 

1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Aart opent om 20.00 uur de vergadering, heet iedereen welkom. Als eerste wordt een 

minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Ge Metzelaar, ons bestuurslid die eind 

januari overleden is. 

De agenda wordt vastgesteld, Paul vraagt hoe het zit met de presentatie van Sjoerd Andela 

onze Stadsecoloog, Marielle geeft aan dat het niet lukte en dat hij deze week overleg zou 

hebben met Spaarnelanden. Marielle gaat hem uitnodigen voor 13 april.  Cees vraagt 

waarom het Groenplan van de gemeente niet op de agenda staat, zal voor de volgende 

vergadering op de agenda komen. De notulen van de vorige vergadering worden 

goedgekeurd en vastgesteld.  

 

2. Inbreng bewoners en actiepunten 

Er is geen inbreng van bewoners. Op de actielijst stond nog een punt voor Annemieke 

Kok m.b.t. technische vragen over de verbetering van de paden in het Zaanenpark, zij 

heeft navraag gedaan, er komen geen verdere verbeteringen. 

Alle andere actiepunten zijn als agendapunt verwerkt of afgesloten. 

 

3. Financieel jaarverslag (Aart) 

De jaarcijfers worden besproken en duidelijk bevonden . Wim & Cees zullen de kas 

commissie vormen om ze te controleren en definitief vast te stellen.  

 

4. Wijkblad onderwerpen (Aart) 

Er zijn veel complimenten binnen gekomen over lay-out en inhoud van ons nieuwe  

Wijkblad, Johan geeft aan mede hierdoor zich te willen inzetten voor de wijkraad. 

Onderwerpen voor nieuwe wijkblad in juni: 

• Evaluatie Verduurzaamheidsproject 

• Stadionplein 

• Vergroenen 

• Evaluatie Kermis 2022 

• Internationale School 

• Mobiliteit – ontsluiting Orionzone 

• Betaald Parkeren eis gemeente voor Planetenwijk 

• Jeugd betrekken bij de wijk en wijkraad 

• Coalitie akkoord en wat betekend dat voor onze wijkraad 

Aart zal dit weer verder oppakken 

 

 

 

 

 

 

 



5. Energie verduurzaamheid Project (Wim) 

Het project is op 31-12-2021 afgesloten, de komende 3 maanden zullen er evaluaties 

gehouden gaan worden. Gevraagd wordt aan iedereen die deel heeft genomen om mee te 

werken aan de evaluatie. Gevraagd wordt naar het uiteindelijke aantal deelnemers. Er zijn 

geen recente cijfers bekend bij Wim, dat zal meegenomen worden in de evaluatie. Wim 

wil graag dat er adviezen komen die meer toegespitst zijn op deze jaren 30 wijk. Nu is er 

niet uitgekomen wat veel deelnemers gehoopt hadden. Johan geeft aan graag te willen 

meedenken met Wim. Afgesproken wordt dat Wim & Johan een plan hiervoor gaan 

maken. 

 

6. Orionzone – Startnotitie Stadionplein (Ernst) 

Ernst geeft aan dat er met de 3 wijkraden het 2 maandelijkse overleg heeft 

plaatsgevonden, waarbij zelfs Floor Rodunner aanwezig was. Annemieke geeft aan dat de 

raad hierom gevraagd heeft, zodat er duidelijkheid gegeven kon worden over de processen 

omtrent het Stadionplein.  

Stadionplein - Het volgende proces wat nu opgestart gaat worden is het 

Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE), dit zal in derde kwartaal beschikbaar komen. 

Ernst heeft gevraagd wanneer het Participatie en Inspraak Proces (PIP) gestart gaat 

worden, Wethouder Rodunner gaf aan dat dit proces alleen voor de gemeente intern is. 

Ernst heeft wel een blauwdruk hiervan opgevraagd. Binnenkort worden de stakeholders, 

zoals Dekamarkt, Zwembad en Wijkraden uitgenodigd voor een vervolg overleg. De 

Project manager doet onderzoek naar de mogelijkheden om het zwembad te verplaatsen, 

dit moet voor de zomer klaar zijn omdat het van belang is voor het SPvE van het 

Stadionplein. 

Betaald Parkeren eis gemeente - Cees geeft aan dat m.b.t. het betaald parkeren er altijd 

eerst een enquête in de buurt gehouden moet worden, hier moet 50% aan meedoen en 50% 

akkoord geven anders is het niet rechtsgeldig. Wij moeten hier als wijkraad goed over 

communiceren met de buurt. Nu wordt er gedacht dat andere buurten niet in hun buurt 

mogen parkeren, dat is niet het geval! Haarlem bestaat aan verschillende parkeerzones, 

héél Haarlem Noord valt onder zone C, dus iedereen uit Noord mag overal parkeren!  

Dit lost dus de parkeer problemen niet altijd op, zo is gebleken. Cees geeft een paar 

voorbeelden hiervan. 

Verder ontwikkeling van de Orionzone ligt nu stil. 

Snelfietspad -  Men is bezig met een snelfietspad te ontwikkelen aan de andere kant van 

de Randweg, Wijkraad de Krim is hier druk mee bezig. 

Volgende week is er weer overleg met Hoorne Vastgoed, Ernst zal hierover de volgende 

vergadering terugkoppeling geven. 

 

7. Woon oproer (Ernst) 

27 februari zal er een manifestatie gehouden gaan worden in het Reinaldapark, gevraagd 

is of wij onze steun willen geven aan dit initiatief. Afgesproken wordt dat wij dit 

inderdaad gaan doen gezien de slechte woning mogelijkheden voor jongeren en ouderen 

in Haarlem. 

 

8. Wijkraden Manifest (Ernst) 

Rob van Looveren heeft hiervoor het initiatief genomen, er is een werkgroep mee aan de 

slag. Doelstelling is samenwerking met gemeente sterk te verbeteren en eerder in het 

proces betrokken te worden. Cees zit ook in de werkgroep en geeft aan dat men volgende 

week naar de fracties gaat om dit voorstel te promoten, zodat het voor de verkiezingen bij 

B&W aangeboden kan worden, daarna zal het nog verder in detail uitgewerkt gaan 

worden. Afgesproken wordt dit initiatief te steunen en het manifest te ondertekenen. 



 

9. WBO Haarlem Noord & Spaarndam (Alex) 

Alex doet verslag van de WBO (overkoepelende wijkraden) overleg.  

• Nagedachtenis aan Ge Metzelaar 

• Bomenkap - Hilde Prins (boomridder) had op het laatste moment afgezegd, de lijst 

met 1700 bomen plaatsingen zal door de gemeente aangeleverd gaan worden. Op de 

Orionweg zijn n.a.v. onze acties wel extra bomen gepland. 

• Betaald Parkeren is besproken. In dit geval waren er 2 bewoners uit de Indische 

Buurt, die om parkeer vergunningen gevraagd hadden, waardoor de enquête is 

opgestart. Cees geeft aan het wel vreemd te vinden dat dan ook direct alle wijken 

rondom het Centrum een enquête hebben gekregen, doelstelling van de gemeente is 

duidelijk heel Haarlem vergunningen gebied te maken.  

• Uitbreiding 30 km straten – Er is vergunning afgegeven om 57 straten in Haarlem op 

30 km te zetten, informatie hierover staat vermeld op de website. Gemeente vraagt 

bewoners nog meer straten aan te geven die snel aangepast kunnen worden naar 30 km 

zonder aanpassingen van de weg. Voor deze quickwin actie is data gebruikt van 

verkeersbewegingen, er kunnen hiervoor ook Google gegevens gebruikt worden met 

speciale software, maar daarvoor is geen budget. 

• De nieuwe gebiedsmanager van de Orionzone is geannonceerd. 

• Het participatie proces wordt door de gemeente aangepast, want dateert uit 2011. 

 

10. Posthuis en Posthuis Buiten (Marielle) 

Posthuis – Door het overlijden van Ge zal Marielle het dossier binnen de wijkraad m.b.t. 

van Posthuis van Ge overnemen.  Tevens heeft Hans Vos besloten in het bestuur van het 

Posthuis te treden als secretaris, ook Ingrid van Koppenhagen zal in het bestuur van het 

Posthuis treden. Zij zijn nu in overleg met de gemeente over de vervolgstappen. Er 

worden veel vragen gesteld aan de wijkraad over de voortgang van het Posthuis, op dit 

moment kan er nog niets gemeld worden. Marielle zal dit in de gaten houden. 

Posthuis Buiten – Op verzoek van omwonenden en Spaarnelanden  hebben 2 mensen van 

de wijkraad de minibieb, die midden in het gras stond, verplaatst. Paul heeft Posthuis 

Buiten hierover vooraf geïnformeerd. Bij de verplaatsing bleek dat er al twee keer brand 

in is gesticht. De boeken zaten vol met brand- en roetsporen. 

 

11. Zaanenpark (Marielle) 

Marielle geeft aan nauw contact te hebben met Spaarnelanden. 

Gladde wandelpaden - Op ons verzoek zijn de paden schoon geblazen, borstelen met de 

veegwagen was geen optie omdat deze te zwaar zijn voor de paden.  

Kuilen in het gras door honden - Wederom de kuilen in het gras gedicht en met 

graszaad voorzien, om te voorkomen dat er ongelukken met mens en dier gebeuren, 

hierover en over andere acties van de wijkraad zijn ook een stukjes geschreven in de 

Nieuwsbrief, Facebook en op de website. 

Herplant boom – Op onze verzoek is een afgezaagde boom verder weggehaald en een 

nieuwe boom herplant. Het geeft dus aan dat je een goede melding moet maken naar de 

gemeente met een foto, waarna er echt wel actie ondernomen wordt. 

Boomhutten en troep – Paul geeft aan dat hij ook diverse meldingen gedaan heeft over 

rommel in het park en afgezaagde bomen door kinderen. Het verbaasd hem dat er 

regelmatig mensen van Spaarnelanden in het park zijn, maar dit niet oppakken. 

Junoplantsoen – Paul geeft aan dat er veel afgewaaide takken in het plantsoen liggen die 

niet opgeruimd worden. Afgesproken wordt dat Paul zijn meldingen zal doorsturen aan 

Marielle t.b.v. het overleg met Spaarnelanden.  



Kinderspeeltuin – Cees geeft aan dat er onder de speeltoestellen veel water ligt en 

begrijpt niet waarom er geen tegels of ander materiaal geplaatst wordt. Marielle heeft dit 

al eerder aangekaart bij Spaarnelanden, dat is niet het beleid, er wordt alleen zand onder 

gestort. Afgesproken wordt dat Cees foto maakt en melding maakt aan de gemeente. 

Brandstichting – Cees geeft ook aan dat er brand gesticht is in het treintje. 

Speelveld Marnixplein – Cees geeft aan dat het hek kapot is en dat er gevraagd is om twee 

voetbal doeltjes voor de kids, maar tot op heen nog niet is gerealiseerd. 

Afgesproken wordt dat Cees foto’s maakt, melding maakt bij de gemeente en de 

bevestigingen doorstuurt aan Marielle t.b.v. het overleg met Spaarnelanen. Zonder 

melding bij de gemeente, mogen er geen acties ondernomen oren door Spaarnelanden ! 

 

12. Kermis 2022 (Marielle) 

Marielle heeft diverse keren aan Ed Mense om de plannen voor de kermis 2022 gevraagd. 

Tot op heden niets ontvangen en de buurt wordt ook niet betrokken bij het meedenken. Er 

zullen hoogstwaarschijnlijk aanpassingen gedaan moeten worden aan dit evenement i.v.m. 

corona regels. Vanuit de WBO heeft Hans Vriend aangeboden ook te helpen meer 

informatie te krijgen. Marielle houdt dit in de gaten. Cees gaat ook nog kijken hoe wij 

beter geïnformeerd en betrokken kunnen worden als buurt. Afgesproken wordt dat 

Annemieke eind februari technische vragen gaat stellen indien er dan nog geen inzage is 

in de plannen. 

 

13. Internationale School (Marielle) 

Marielle heeft een gesprek gehad met de directie van de school en Gerard van Dungen van 

de gemeente. Afgesproken is dat Gerard e.e.a. binnen de gemeente gaat regelen m.b.t. een 

hek langs de weg om te voorkomen dat er ballen tegen auto’s komen en kinderen over de 

weg schieten. Tevens zal er steviger graszaad gebruikt gaat worden en vaker gemaaid gaat 

worden. De Internationale school heeft een stuk tekst aangeleverd met de achtergrond van 

de school en de aanvraag, deze is in de nieuwsbrief en op de website opgenomen.  

 

14. Smiley borden op Orionweg 

N.a.v. de acties van de wijkraad, zijn er nu snelheid beperkende borden geplaatst op de 

Orionweg (Smileys). 

 

15. CO2 lucht kwaliteit metingen 

Door de GGD worden metingen naar de luchtkwaliteit gedaan. Voor onze wijk is bepaald 

dat deze op het Planetenplein plaatst vindt. Een meetbuisje wordt een jaar lang aan een 

paal bevestigd om daarna op gehaald en te worden uitgelezen. Daarna worden 

meetresultaten met ons gedeeld. Paul geeft aan dat een bewoner rond de Delftlaan graag 

ook een meetbuisje bij haar in de buurt had willen hebben.,  

Paul heeft de contactgegevens van de betreffende ambtenaar doorgegeven aan haar. 

 

16. Rondvraag & sluiting 

Alex  - geeft aan dat er voorheen bij meldingen aan de gemeente, ook direct de politie 

geïnformeerd werd, doordat systemen gekoppeld waren. Gebleken is nu dat dit niet meer 

het geval is, men moet echt dan de politie zelf bellen.  

Alex - is bezorgd over de huizen prijzen en het opkopen, verbouwen en verkopen van 

huizen. Grens eigen woonplicht ligt nu bij 389000. Kan deze grens niet hoger? 

Annemieke geeft aan dat zij hierover een punt hebben gemaakt maar dat dit niet door 

B&W overgenomen is. 

Maartje – is blij dat er weer bomen geplant worden, ondanks dat het sprietjes zijn. Tevens 

geeft zij aan lid te zijn van de Actie partij en het interessant is hun programma te lezen. 



Annemieke – geeft aan dat zij gaat stoppen met de gemeenteraad, wel wil zij heel graag 

mee blijven denken met de wijkraad. Marielle vraagt of zij wilt toetreden tot de wijkraad, 

maar daar vindt zij het nu nog te vroeg voor. Iedereen bedankt haar voor haar inzet en 

vinden het jammer dat zij gaat stoppen omdat wij een prettige samenwerking hadden. 

Annemieke geeft aan nog naar de vergaderingen te blijven komen en contactpersoon voor 

OPH te blijven.  

Ernst – vraagt of er een overzicht is van alle ontwikkel- en nieuwbouwplannen in Haarlem 

Noord omdat hij dit een beetje kwijt is. Marielle zal dit gaan uitzoeken. 

Johan – vraagt wat de frequentie is van het nieuwsbrief, dat was voorheen 1x per maand, 

maar wordt nu 1x per twee maanden i.v.m. de aanpassing van het vergaderschema. Paul 

meldt dat er  250 mensen ingeschreven staan voor de nieuwsbrief. Omdat wij meer 

zichtbaar willen zijn is besloten om 2x per jaar een Wijkblad te maken en hebben wij een 

facebook pagina gemaakt die ook gelinkt is aan de website. daarnaast wordt de 

nieuwsbrief geplaatst in de Nextdoor app.  

Johan krijgt het gevoel dat er onder de 33 wijkraden nogal wat wantrouwen is tegenover 

de gemeente, waarom wordt er niet vaker samengewerkt ? Marielle legt uit dat er in 

Haarlem Noord al wordt samengewerkt middels het WBO overleg. Datzelfde geldt voor 

de 4 wijkraden in Schalkwijk. Ook is gebleken dat de problematieken sterk afwijken per 

wijkraad en dat men dit graag zelf in de hand houdt. Wel wordt er jaarlijks een wijkraden 

conferentie gehouden. daarnaast werken wijkraden samen indien er een 

grensoverschrijdend project is, zoals het geval is bij de Orionzone. Hierbij werken de 

wijkraden van de Krim, Sinnevelt en Planetenwijk nauw samen. 

Johan - Het valt hem op dat er verschillend gedacht wordt door de wijkraden omtrent de 

energie transitie, dat klopt de wijken zijn ook heel verschillend. Cees geeft aan dat je voor 

iedere kubieke meter gas besparing er 9 kWh stroom beschikbaar moet zijn. (als je niet 

een warmtepomp gebruikt) Het valt Alex op dat de gemeente een doel heeft maar er geen 

middelen en knowhow voor heeft, Aart is ook van mening dat de gemeente worstelt met 

Participatie. 

Wim – geeft aan dat wij nog de vraag van Trots moeten beantwoorden m.b.t. onze 

speerpunten ter verbetering. Afgesproken wordt dat Marielle de volgende onderwerpen 

zal doorgeven en wij hierover ook communiceren op onze website: Participatie – Wonen 

– Groen – Kermis – Mobiliteit & Verkeersveiligheid, verduurzamen van woningen – 

Betaald parkeren 

Paul – gaat naar een presentatie over vergroenen in het Verhalenhuis i.h.k.v. de ECO tour 

en zal hierover de volgende vergadering terugkoppeling geven. Tevens zou de 

Marnixstraat verbeterd worden, maar niets meer van Hans Vriend hierover vernomen. 

Afgesproken wordt dat Paul zelf even contact met Hans opneemt hierover. 

Cees – geeft aan dat in Velsen voetbalvelden verkocht worden voor woningbouw en 

vraagt aan Aart of dit in Haarlem ook het geval is. Volgens Aart is dit niet het geval 

(anders dan Stadionplein) 

Er zijn verder geen vragen voor de rondvraag. 

 

Aart bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.00 uur. 

Volgende vergadering is 13 april om 20 uur in Huis Te Zaanen in het Zaanenpark. 

 

Vergaderdata 2022 

9 februari 

13 april 

8 juni 

7 september 

9 november 



Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 

08-12-2021 Geeft belangrijke info door aan wijkraad omtrent 

startnotitie 

Annemieke Open 

09-02-2022 Financieel jaar overzicht laten accorderen door Cees 

& Wim 

Aart Open 

09-02-2022 Coördineren Wijkblad van juni Aart Open 

09-02-2022 Sjoerd Andela de stadsecoloog uitnodigen voor de 

april vergadering 

Marielle Gesloten 

09-02-2022 Vervolg plan maken voor Verduurzaamheidsproject Wim/Johan Open 

09-02-2022 Bevestigen verzoek Woon Oproer Marielle Gesloten 

09-02-2022 Ondertekenen Wijkraden Manifest en versturen naar 

Rob 

Paul/Marielle Gesloten 

09-02-2022 Meldingen gemeente m.b.t. Zaanenpark en 

Junoplantsoen doorsturen naar Marielle 

Paul Gesloten 

09-02-2022 Meldingen maken bij gemeente m.b.t. speelveld en 

speeltuin Posthuis en doorsturen naar Marielle 

Cees Open 

09-02-2022 Eind februari technische vragen stellen m.b.t. 

Kermis, indien niets is ontvangen door Marielle 

Annemieke Open 

09-02-2022 Overzicht opvragen nieuwbouw projecten Marielle Open 

09-02-2022 Verzoek Trots beantwoorden Marielle Gesloten 

09-02-2022 Speerpunten op website en facebook zetten Paul/Alex Open 

09-02-2022 Verbetering Marnixstraat, verzoek om status update 

aan Hans Vriend vragen 

Paul Open 

09-02-2022 Terugkoppeling geven over groen presentatie in 

Verhalenhuis 

Paul Open 

 


