
WBO Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem-Noord/Spaarndam  

Verslag WBO vergadering 23-02-2022 – Huis Ter Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig Namens 

  

Cees Schrama WBO Voorzitter 

Marielle Vos WR Planetenwijk 

Rob van Looveren WR de Krim 

Hans Pos WR de Krim 

Arnold van Strien WR Patrimonium 

Martin vd Pavert  WR Dietsveld-Vogelbuurt 

Paul Boom DR Spaarndam 

  

  

Jacques Amand TROTS (alleen tijdens open vergadering) 

Rizgar Parlak Gebiedsverbinder 

  

Mariëlle Vos Secretaris WBO & Notulist  

 

1 - Opening en vaststellen agenda 

Cees opent om 20.00 de vergadering, heet iedereen welkom en de agenda wordt vastgesteld.  

2 - Vaststellen verslag 26-01-2022 en openstaande actiepunten 

Verslag van de vergadering van 26 januari wordt vastgesteld met dank aan notulist Marielle Vos. 

Mariëlle bespreekt nog de openstaande actiepunten.  

• Contactpersoon van energie transitie in Ramplaankwartier – Marielle vraag wanneer deze 

persoon uitgenodigd moet gaan worden. Afgesproken wordt dat dit na de zomervakantie 

gedaan gaat worden, om de periode na de verkiezingen te gebruiken hele belangrijke zaken 

die dan nadat coalitie is gevormd langs gaan komen.  

• Hilde Prins – Marielle had haar uitgenodigd voor 23-3 maar dan heeft zij Platform Groen 

vergadering, Marielle vraagt hoe groot de behoefte aan een presentatie is, mede omdat er 

geen vragen zijn binnen gekomen vanuit de wijkraden. Aangegeven wordt dan men nog wel 

de behoefte heeft om overleg te hebben met Hilde. Afgesproken wordt dat Marielle gaat 

overleggen wanneer het wel kan. 

• Openstaande punten Hans Vriend worden hieronder verwoord door Rizgar. 

 

3 – Rizgar Parlak – mededelingen gemeente 

• Aanwezigheid wethouder – Rizgar geeft aan dat zij door privé omstandigheden niet 

aanwezig kon zijn. 

• 1700 bomen – Laatste status vanuit de gemeente was een mail van 31-1 dat er nog aan het 

overzicht gewerkt wordt waar deze geplant zijn, deze mail is toen direct aan de WBO leden 

doorgestuurd. Er is geen update, Marielle zal dit in de gaten blijven houden.  

• Bomenaanplant  - Jacques geeft aan dat er veel klachten binnen komen over het feit dat er 

gaten gemaakt zijn voor de bomen, maar de bomen en hekken erom heen ontbreken 

waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Martin geeft aan dat er spontaan bomen bij hun 



geplant zijn, zonder overleg met bewoners en wijkraden, deze behoren tot de 70 extra 

bomen die beloofd waren. De wijkraad krijgt de schuld terwijl zij ook niet geïnformeerd zijn. 

Het is nu niet meer mogelijk om twee auto’s te parkeren terwijl de parkeerdruk enorm is. 

E.e.a. gaat nu weer opgelost worden, maar heeft veel irritatie en verwarring gegeven. Tevens 

zijn er twee bomen midden op een voetbalveld geplaatst, is nu wel weer opgelost en naar de 

zijkant verplaatst, maar toch. Hans geeft aan dat tijdens de kerstvakantie bij het Mendel 

College twee bomen voor de entree zijn geplant, zonder overleg met wijkraad en school, het 

blijken ook nog bomen te zijn die veel afval geven, hetgeen steeds naar binnen waait. Zowel 

de wijkraad als school vinden dit heel erg vervelend. Rizgar geeft aan graag geïnformeerd te 

worden hierover, hij heeft het advies binnen de gemeente gegeven hierover in gesprek te 

gaan met de wijkraden. Rob vraagt of er geen richtlijnen zijn, waaraan de gemeente moet 

voldoen, hiervan is Rizgar niet op de hoogte. 

• Woonwagen locaties – Rizgar geeft aan dat er geen overleg met bewoners is geweest, buiten 

de wijkraad om. M.b.t. de locaties waar de woonwagens moeten komen heeft hij verder 

geen informatie. Marielle laat dit op de actielijst staan. 

• Zienswijzes WBO m.b.t. omgevingsvisie is niets gedaan – Rizgar heeft navraag gedaan, maar 

er is geen zienswijze ontvangen. Afgesproken wordt dat Cees/Marielle dit gaan uitzoeken. 

• Geen koppeling Gemeente melding naar Politie – Marielle heeft van Kim Onega een mail 

gekregen, die dit bevestigd. Deze is inmiddels doorgestuurd naar de WBO leden. Ook heeft 

ze diverse video’s ontvangen om te gebruiken op website of binnen whatsapp groepen, 

m.b.t. inbraak preventie (Marielle heeft deze inmiddels in de WBO app gezet). Indien er 

behoefte is aan een presentatie voor bewoners dan kunnen jullie hierover contact opnemen 

met Kim. 

• Opkopen, verbouwen en verkopen – Rizgar heeft e.e.a. uitgezocht, per 01-02 is een nieuwe 

verordening van toepassing die dit voorkomt tot een WOZ waarde van 389.000, daarboven 

helaas niet. Bij nieuwe woningen is een “eigen bewoning” clausule van toepassing. 

• Honkbalweek – Rizgar geeft aan dat er inmiddels contact is geweest met de afdeling 

vergunningen en dat de Honkbalweek dit jaar weer gaat komen. Hans geeft aan dat het 

draaiboek prima is, maar dat er fouten staan in het bestemmingsplan m.b.t. de aantallen, 

hierbij zijn de aantallen van vorige jaren overgenomen terwijl er nu veel meer bezoekers 

verwacht gaan worden, dat gaat fout lopen. 

• Connexxion – Vanaf december 2021 is de dienstregeling aangepast, zij willen nu verlengen 

naar 2023, Rizgar vraagt of er signalen zijn dat dit niet goed werkt. Marielle had zijn verzoek 

al eerder rondgestuurd, maar er zijn geen problemen mee, voor zover nu bekend bij de 

wijkraden. Indien dit wel het geval is graag aan Marielle doorgeven. 

• Klimaat bestendigheid plan – Rizgar geeft aan dat dit nu in concept rond is, zodra er een 

definitieve versie is zal Rizgar dit toesturen. Afgesproken wordt dat Marielle over een paar 

dagen een reminder stuurt. 

• Intrekken vergunning Nes71 koffiekar Posthuis – Marielle geeft aan dat hun wijkraad 

bezwaar hiertegen heeft gemaakt en vraagt of er nog andere acties nodig zijn. Dat is voor nu 

niet het geval. 

• Meldingen aan gemeente Haarlem – Hans geeft aan dat er vaak geen terugkoppeling wordt 

gegeven vanuit de gemeente op meldingen die gemaakt zijn, hij geeft een voorbeeld hiervan. 

De andere WBO leden herkennen dit. Rizgar geeft aan dit ook te herkennen en is nu project 

manager geworden van een nieuw project om dit te verbeteren. Zij hebben een 

inventarisatie gedaan op de klachten, vooral groen en afvalproblematiek kan verbeterd 

worden. Zij gaan nu een plan bedenken de communicatie te verbeteren.                               

Cees gaf aan dat er plotseling gegraven werd bij hem voor de deur, door Leiander, men bleek 



leidingen te zoeken en in kaart te brengen, stoep werd slordig gerepareerd en hij kreeg het 

advies maar met de gemeente contact op te nemen om dit te laten repareren. Hij heeft 

direct gebeld, zou opgelost worden, is nu een maand geleden, nog steeds niets gedaan. 

4 – Groenplan gemeente Haarlem  (Cees) 

Cees geeft aan dat hij het groenplan van de gemeente rondgestuurd heeft naar de WBO leden. Deze 
is per 10-02 ter inzage gekomen voor de bewoners, gedurende 6 weken. Hierover moet een 
zienswijze ingestuurd worden. Er ontstaat een discussie, afgesproken wordt dat de wijkraden zelf 
hun zienswijze naar de gemeente sturen en een copy hiervan naar Marielle t.b.v. de WBO.  
 

5 – NO2 luchtkwaliteit metingen  (Marielle) 

Marielle - geeft aan dat er afgesproken was dat Marc Plantaz uitgenodigd zou gaan worden voor een 
volgende WBO vergadering, nu blijkt dat er eigenlijk niet veel te vertellen valt, de meetbuisjes 
hangen nu op de aangewezen plekken en worden maandelijks door de GGD vervangen en naar het 
laboratorium gestuurd. Over een jaar zullen pas de resultaten beschikbaar zijn. Er is hierover al een 
presentatie gegeven door Marc, veel wijkraden hebben dit gevolgd. Mede doordat Haarlem nu als 
slechtste stad is uitgeroepen o.g.v. bereikbaarheid en files, zullen deze waardes nog wel gaan stijgen. 

Martin geeft aan dat er al jaren vaste punten zijn waar gemeten wordt, deze actie is een goedkopere 
manier om inzicht te krijgen. Indien er dan hoge waardes geconstateerd worden, zal er een vast 
meetpunt komen en eventueel maatregelen. Hij geeft aan iedere maand een overzicht te krijgen van 
de uitslagen.  Afgesproken wordt dat wij Marc uitnodigen voor de vergadering in november dit jaar 
om een tussen evaluatie te geven. Voor volgend jaar maart zullen dan de uitslagen bekend worden 
gemaakt. 
 
6 – Wijkraden Manifest (Rob) 
Rob vertelt de historie van zijn Wijkraden Manifest (zie ook eerdere notulen), van de 6 wijkraden die 
gestart zijn in de werkgroep is dit inmiddels toegenomen tot 10, verspreid over de gehele stad. Er is 
veel onderzoek gedaan over hoe andere steden dit ingeregeld hebben, dit probleem van participatie 
en inspraak, blijkt ook bij de andere steden van toepassing te zijn. De invoering van de omgevingswet 
is uitgesteld. Vanuit de gemeente gaat ook Claudia Tempelman een nieuwe versie maken van de 
participatie & inspraak visie van 2011, omdat deze sterk verouderd is.  
Op donderdag 24 februari is er een sessie tussen de werkgroep en diverse fracties van Haarlem, om 
te onderzoeken of er een goede samenwerking kan ontstaan hierover. Dit manifest is de start van 
deze samenwerking, daarna moet de detail invulling nog gedaan worden. 
Er ontstaat een interessante discussie over dit onderwerp. 
Belangrijk is dat er door goede participatie een zorgvuldige besluitvorming komt, waarbij tevens een 
breed draagvlak ontstaat omdat de wijkraden al vroegtijdig in het proces betrokken worden, 
hierdoor kan het proces versneld worden en scheelt dit veel geld en protesten door ingestuurde 
zienswijzes.  
 
7 – Rondvraag 

Hans – heeft een gesprek gehad met ProRail over de tunnel bij station Bloemendaal, niemand blijkt 
de verantwoordelijkheid te nemen om dit tunneltje te verbeteren, omdat deze niet meer aan de 
eisen voldoet en verwijzen naar elkaar.  

Arnold – geeft aan dat hij de politiek bij 50 plus in zal gaan, e.e.a. is afhankelijk van de uitkomst van 
de verkiezingen. Indien hij niet verkozen wordt zal hij voorzitter van de wijkraad blijven.  

Martin – geeft aan dat er smiley borden zijn geplaatst, helaas vlak voor een verkeersdrempel 
waardoor het niet veel zin heeft, het bord zal nu verplaatst gaan worden.  



Daarnaast hebben zij een gesprek gehad met de wijkagent, volgens hem viel de hoge snelheden wel 
mee, maar nu blijkt dat er alleen gps systemen gebruikt worden die in dure auto’s zitten, dus geeft 
vertekend beeld.  

Cees geeft aan dat hij een email heeft ontvangen van Hans Vriend, m.b.t. gebruik van Pleio, iedereen 
bevestigt dat het slecht gebruikt wordt en er veel oude stukken op vermeld staan. Martin & Bert-Jan 
gebruiken dit wel regelmatig. Rob geeft aan dat dit systeem mogelijk wel gebruikt kan worden bij de 
invoering van de wijkraden manifestatie en betere participatie.  

Ria Luisini – WR Sinnevelt input via de mail aangezien zij niet aanwezig kon zijn.   

1e   Geen geluiden binnen onze wijk gehoord over dienstregeling Connexxion 2023.   Lees In de mail 
van vervoersdeskundige Oosting : de wijzigingen  die zijn doorgevoerd in december 2022 ???? welke 
zijn dit dan ??? 
        
2e   Het punt omtrent woonwagenuitbreiding kan voorlopig van de agenda. Er is overleg geweest met 
dhr. Kessels en deze zegt niets te weten van een gesprek in december met buurtbewoners.  Onze 
wijkraad houdt de vinger aan de pols en wacht nadere berichten af. 
  
3e   Plannen bebouwing Orionweg  Bison Bowling. 
Gesprek geweest tussen Hoorne Vastgoed en wijkraadsleden waar bij nogmaals is vastgesteld dat er 
geen supermarkt op deze plek komt maar woningbouw. Zover nu bekend zal op korte 
termijn   begonnen worden met het participatieproces. Hoorne Vastgoed zal een plan van aanpak 
voor het komende ontwikkeltraject  en participatie uitwerken en deze in eerste instantie bespreken 
met de wijkraden . Dit gesprek zal half maart plaatsvinden Er wordt voorgesteld een klankbordgroep 
in te stellen bestaande uit de ontwikkel groep ( projectmanager en architect)  de 
woningbouwvereniging Elan en bewoners uit de naaste omgeving. 
 

Om 22.30 uur bedankt Cees iedereen voor hun aanwezigheid. 

 

Volgende WBO vergadering is 23 maart om 20 uur ( in Huis Ter Zaanen) 

 

 

Overzicht WBO vergaderdata 2022 

26 januari  – overleg met presentaties  
23 februari  – overleg wijkraden onderling 
23 maart – overleg met presentaties  
20 april  – overleg wijkraden onderling 
25 mei   – overleg met presentaties  
22 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
28 september  – overleg met presentaties  
26 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
23 november  – overleg met presentaties  
14 december  – overleg wijkraden onderling 

 

 

Aktielijst Onderwerp Datum Status 

    



Marielle Hilde Prins (Boomridder) is uitgenodigd voor de WBO 
vergadering van januari, zal later in het jaar uitgenodigd worden. 

24/11/2021 Pending 

Marielle Haarlem Ontmoet uitnodigen voor presentatie in 2022, na zomer 
vakantie 

24/11/2021 Pending 

Marielle Contactpersoon Ramplaan kwartier energie project uitnodigen 
voor WBO vergadering 2022, na zomer vakantie 

24/11/2021 Pending 

Marielle Lijst van 1700 bomen opvragen waar ze geplant zijn en of dit 
versteende wijken zijn, tevens of de toegezegde 750 bomen bij 
Haarlem 750 inclusief of exclusief zijn van deze aantallen. Info 
gemeente Haarlem lijst is nog niet compleet 

26/01/2022 Pending 

Marielle Contact opnemen met Bart Kessels m.b.t. locaties van 
woonwagens, nog steeds niet ontvangen 

23/02/2022 Pending 

Cees Zienswijze omgevingsvisie niet ontvangen door gemeente, 
uitzoeken 

23/02/2022 Pending 

Marielle Marc uitnodigen voor november m.b.t. luchtkwaliteit metingen 23/02/2022 Pending 

    

 


