
Notulen vergadering wijkraden Planetenwijk, De Krim en de gemeente Haarlem over de 

kermis Zaanenlaan  

Datum: 7 april 2022 

Aanwezig: Rizgar Parlak (gebiedsverbinder), Ed Mense (kermiscoördinator), Rianne 

Posthuma (teammanager Veiligheid & Handhaving), Marielle Vos (wijkraad Planetenwijk), 

Cees Schrama (voormalig voorzitter Wijkraad) & Rob van Looveren (wijkraad de Krim). 

Emma Huiberts (communicatie stadsdeel Noord) 

 

Opening, Rizgar heet iedereen welkom en is blij om met zijn allen in gesprek te gaan, hij 

geeft hierna het woord aan Marielle: 

 

1. Participatie wijkraad en bewoners 

Marielle geeft aan dat in 2019, veel zaken positief gewijzigd zijn en er toen goede 

afspraken zijn gemaakt, waarbij toegezegd is dat de wijkraad vroegtijdig betrokken zou 

worden bij de volgende edities van de kermis. Marielle heeft meerdere malen verzoeken 

gedaan om tekeningen en stukken te ontvangen. De wijkraad en bewoners willen graag 

meedenken met de gemeente om er zo een mooie en vooral veilige editie te maken, 

waarbij de bewoners serieus genomen worden. Het is jammer dat het nu wederom fout 

gaat. Cees benadrukt dat de vergunning 6 weken vooraf al goedgekeurd dient te zijn. 

Rizgar geeft namens de gemeente excuses hiervoor.  

Actie: Afgesproken wordt dat voortaan ieder jaar in februari overleg zal zijn. De 

conceptplannen (aanvraag en tekening) zullen dan vooraf aangeleverd worden,  

zodat de wijkraad input kan geven op de nieuwe editie van de kermis. 

 

2. Vergunning 

Rianne geeft aan dat de vergunning gisteren is verleend en dat deze vanmiddag naar de 

wijkraad gestuurd zal worden. Afgesproken wordt dat deze tevens met de bewoners 

gedeeld mag worden. De vergunning is openbaar en te raadplegen via de website van de 

gemeente.  

 

3. Evaluatie 2019 

Marielle vraagt of alle punten van de evaluatie meegenomen zijn in deze editie, omdat zij 

geen inzage heeft gekregen hiervan en de tekening van nu sprekend lijkt op die van 2019. 

Ed geeft aan dat er zeker rekening gehouden is met de evaluatie van 2019 en licht de 

plaatsing van een aantal attracties toe.  

Er zijn van een bewoner klachten gekomen over licht overlast door de toren in het 

Zaanenpark. Deze toren komt derhalve deze editie niet meer terug, daarnaast zijn er een 

paar kleine aanpassingen gedaan. 

 

Marielle geeft aan dat er ook veel overlast was bij de attractie voor Zaanenlaan 79/77 en 

opstoppingen zijn ontstaan doordat de ruimte te krap was en dit meerdere malen 

aangegeven is. Ed geeft aan dat ten tijde van de kermis alleen een klacht hier over is 

ontvangen. ook was er sprake van lichtoverlast. Op verzoek van de bewoner, is de 

lichtbak aan de huizenkant uitgezet. Marielle vraagt of deze attractie alsnog in het park 

geplaatst kan gaan worden, zodat aan de huizenkant er allemaal attracties met een dichte 

achterkanten zijn, dit zorgt voor eenduidigheid en wordt geluidsoverlast en lichtoverlast 

voorkomen. Tevens zou dan de ambulance erdoor kunnen rijden, hetgeen nu niet mogelijk 

is. Ed geeft aan dat de ambulance niet achterlangs zal rijden. De calamiteitenroute loopt 

anders. Het is gewaarborgd dat een brancard de ruimte heeft en afhijsen indien van 



toepassing mogelijk is. De attractie kan niet meer verplaatst worden. De indeling van de 

kermis is conform de afspraken uit de evaluatie van de hernieuwde indeling in 2019.   

Actie: Afgesproken wordt dat Ed deze situatie in de gaten houdt en hij zal foto’s 

maken.  

 

Rianne benoemt de andere aanpassingen die n.a.v. de evaluatie zijn genomen, deze punten 

staan hieronder even apart benoemd.  

 

4. Geluidsnormen dBA/dBC 

Rianne geeft aan dat er naar aanleiding van de evaluatie er naast een dBA norm ook een   

dBC norm is opgenomen in de vergunning.  

 

5. Verkeersplan 

Rianne geeft aan dat n.a.v. de evaluatie ook deze tekening is aangepast en goed gekeurd 

door de politie en verkeerskundige. Deze zit niet bij de vergunning.  

Actie: Afgesproken wordt dat gekeken wordt of dit stuk gedeeld kan worden. Anders 

wordt een samenvatting gestuurd.  

 

6. Opbouw & afbouw veiligheid 

Marielle geeft aan dat er veel gevaarlijke situaties waren bij op- & afbouw, ouders die met 

kinderen langsliepen en wegen die al aan één kant opengesteld werden maar aan de andere 

kant nog afgesloten waren waardoor men tegen het verkeer in ging. Ed herkent dit beeld 

niet. Bij de opbouw wordt de weg om 6.45 uur afgesloten en krijgen de trottoirs linten om 

te voorkomen dat men erlangs gaat lopen. In 2019 waren deze linten ook gespannen en 

waren er twee toezichthouders actief. Bij de afbouw worden op 1 mei al de 

randvoorwaarden klaargemaakt en gaan de wagens tussen 6 & 7 uur weg. Ed geeft aan 

ook twee toezichthouders bij de afbouw te regelen dit jaar.  

 

Marielle vraagt of de mensen nu wel goed gezekerd zijn, omdat het wel eens 

voorgekomen is dat dit niet het geval was. Ed geeft aan dat dit is onderzocht waarbij bleek 

dat ze wel degelijk gezekerd waren.  

 

Ed vraagt of de bewoners wel willen mee werken en niet de auto’s al parkeren tijdens de 

afbouw zolang de veegwagens nog niet geweest zijn.  

Actie: Afgesproken wordt dat Ed, naast de opbouw, ook twee toezichthouders regelt 

bij de afbouw. 

 

7. Verlichting 

Marielle geeft aan dat bij de vorige editie het niet goed afgestemd was, de noodverlichting 

ging niet aan en de lantarens werden pas heel laat teruggeplaatst. Ed erkent dit en zij 

hebben derhalve aanpassingen gedaan aan de lantaarnpalen zodat de gemeente zelf de 

palen kan weghalen en terugplaatsen, waardoor er geen afhankelijkheid meer is en er beter 

afgestemd kan worden. Dit jaar worden op Tweede Paasdag de lantaarnpalen er uit 

gehaald. Cees kreeg te horen, dat deze aansluitingen gebruikt kunnen worden voor de 

stroom van de attracties. Dat is niet het geval geeft Ed aan. 

 

8. Stroomvoorziening 

Ed geeft aan dat zij nu een zelfstandige stroomvoorziening hebben via het vaste 

trafostation waardoor het aggregaat komt te vervallen. Dit voorkomt onnodige uitstoot van 

CO2 en is ook stiller dan het aggregaat. Het is een test, indien toch blijkt dat het nodig is 

zal kan ter plekke de situatie aangepast worden.  



 

9. Cameratoezicht 

Rianne geeft aan dat er door de organisatie ook gekeken is naar cameratoezicht. Dit blijkt 

voor nu niet mogelijk te zijn. Wel dragen de beveiligers bodycams. 

 

10. Brandveiligheid 

Cees vraagt hoe het zit met de brandveiligheid m.b.t. gasflessen. Ed geeft aan dat alle 

eetgelegenheden die gas gebruiken aan de parkkant gesitueerd zijn net als bij de 2019 

editie.  

 

11. Huisvuil 

Marielle geeft aan dat Spaarnelanden een brief aan de bewoners heeft gestuurd, waarbij 

aangegeven wordt dat de ondergrondse vuilnisbakken op 14 april al weggehaald worden. 

Ed is verbaasd want dit is niet volgens afspraak.  

Actie: Afgesproken wordt dat Ed contact gaat opnemen met Spaarnelanden om dit 

nog aan te passen, indien dit niet kan, zal vanaf de eerste dag het vuilnis opgehaald 

gaan worden bij de bewoners voor de deur.  

NB nav het gesprek (aanvulling 11 april): De organisatie haalt vanaf donderdag zelf 

het vuil op. Spaarnelanden werkt niet op Goede Vrijdag en Tweede Paasdag. 

 

12. Parkeren 

Marielle geeft aan dat de exploitanten met een parkeerpasje in de directe buurt parkeren 

en derhalve de weinige beschikbare plekken gebruiken. Ed geeft aan dat de exploitanten 

geen parkeerpasjes hebben. De afspraak is dat zij moeten parkeren bij de Orionweg, 

indien er dus overlast is graag melden. Marielle geeft tevens aan dat er voorheen veel 

problemen waren voor de bewoners m.b.t. het parkeren bij de Berkenstraat/plein. De 

afspraak was dat de bewoners daar op de stoep mochten parkeren mits er geen gevaarlijke 

situaties ontstaan en de hulpdiensten er langs konden. Diverse keren is het fout gegaan 

omdat handhavers bekeuringen uitdeelden. Het verzoek is om voor een betere 

communicatie onderling intern. Ed geeft aan dat bewoners handhaving hierover belden 

met het verzoek om actie te ondernemen. Rianne geeft aan dat dit ook niet expliciet 

beschreven staat in de vergunning dat hier geparkeerd mag worden.  

Actie: Afgesproken wordt dat dit intern wordt uitgezocht.  

 

13. Woonwagens en pakwagens 

Marielle geeft aan dat er veel onrust was ontstaan, omdat er op de parkeerplaats bij de 

ijsbaan nu de GGD teststraat is en er vaccinatie tenten staan. Het was niet bekend of de 

woonwagens nu terug zouden komen op de Orionweg en Mercuriusstraat. Marielle kwam 

er bij toeval achter dat er een bord geplaatst was bij de parkeerplaats en heeft mensen 

hierover kunnen informeren, maar zij was niet op de hoogte van de definitieve beslissing. 

Dit had ook voorkomen kunnen worden bij een goed en vroegtijdig overleg.  

 

Ed bevestigt dat de woonwagens daar geparkeerd gaan worden, daar is ook voldoende 

ruimte omdat de ijsbaan nu dicht is. Voor de pakwagens is in de Haarlemmermeer een 

goede plek gevonden P- Zuid Floriade terrein. Er zal nog wel een creabeurs gehouden 

gaan worden in de sporthal, maar dan zijn de woonwagens van de Grote Markt weer weg. 

Ed bevestigt dat er voldoende ruimte voor sporters zal zijn (zeker 150) en dat er geen 

parkeeroverlast in de Krim van toepassing zal zijn. De teststraat zal mogelijk gaan 

verdwijnen omdat er per 11 april geen PCR testen meer nodig zijn. De afspraken zijn 

hierover gemaakt door Ed met de beheerder van de sporthal, de GGD, het CIOS en de 

ijsbaan.  



 

14. Eindtijden kermis en geluidsvermindering 

Marielle geeft aan dat er in het verleden was afgesproken dat het geluid een uur voor 

einde kermis zachter gezet zou worden. Nu is de eindtijd vervroegt naar 22 uur, maar 

blijft het geluid al die tijd gelijk en gaat niet zachter. Rianne geeft aan dat de afspraken 

rondom geluid zijn zoals vastgesteld naar het aanleiding van het onderzoek in 2019: op 

dagen dat de eindtijd 23 uur is zal het geluid wel om 22.00 uur zachter gezet worden.  

Rianne geeft aan dat dit zo in de vergunning staat beschreven ook dit jaar.   

Actie: Ed gaat kijken of er toch nog wat gedaan kan worden aan het geluidsniveau, 

maar het kan niet terug naar achtergrond muziek.  

 

15. Meldingen 

Marielle geeft aan dat de wijkraad graag een overzicht wil ontvangen van alle meldingen 

die gedurende de kermis binnenkomen, zodat er meegedacht kan worden naar 

oplossingen. Ed geeft aan dat er weer een speciaal contactnummer in de brief vermeld zal 

worden.  

Actie: Afgesproken wordt dat de wijkraad dit overzicht van Ed gaat ontvangen.  

 

16. Calamiteiten 

Marielle geeft aan dat er de vorige keer een stuk van een attractie afbrak, dat heeft een 

directe bewoner gezien, maar werd gebagatelliseerd. Ed geeft aan dat dit niet werd 

gebagatelliseerd en dat er uitvoerig onderzoek is gedaan. Er was een klepje los geschoten 

en wat nu vastgezet is met een stalen draad. Marielle geeft aan dat er nu veel te doen is 

over de Deca Dance, waarbij al diverse ongelukken zijn geweest en verzoekt dit heel goed 

in de gaten te houden. Ed geeft aan dat attracties zoals ieder jaar gecontroleerd worden 

volgens de daar voor geldende procedures.  

 

17. Schouw 

Marielle vraagt wanneer de schouw gehouden gaat worden, Rianne geeft aan dat de 

schouw met de veiligheidsdiensten gehouden zal worden, daar zijn bewoners of wijkraad 

niet bij, er wordt niet aangegeven wat de reden hiervan is. 

Actie: Afgesproken is dat Ed en Vincent (organisatie) samen met Marielle en 

vertegenwoordigers van de wijkraad over de kermis zal lopen. 

 

18. Communicatie 

Emma Huiberts schuift aan m.b.t. communicatie. Rianne geeft aan dat de bewoners 

vandaag een uitgebreide brief zullen ontvangen, deze is intern gemeente afgestemd. Ed zal 

een kopie aan Emma sturen. Emma vraagt of er een communicatieplan is, dat is niet het 

geval. Rob vraagt of er nauw overleg is met de exploitanten. Ed bevestigt dit, er is een 

speciale groepsapp. Daarnaast is er een bijeenkomst met exploitanten voor de 

buurtbewoners. Vorig jaar waren hier maar vier bewoners. De vraag is of hier weer 

behoefte aan is.  

Acties: met Emma wordt een communicatieplan/kalender opgesteld voor de 

komende edities. Marielle stemt met Ed af wat een handig moment is voor een 

bijeenkomt met exploitanten en buurtbewoners. De bewoners ontvangen een 

uitnodiging hier voor.  

 

19. Bescherming groenvoorzieningen Zaanenlaan 

Stalen platen - Marielle geeft aan dat zij het verzoek heeft gedaan aan Spaarnelanden om 

stalen platen te plaatsen over het gras, omdat er in het najaar door de bewoners een paar 



duizend bolletjes geplant zijn (i.o.m. de gemeente), die anders door de vrachtwagens 

kapotgereden worden.  

Actie: Ed bevestigt dat de Fa Molenaar weer rijplaten komt neerleggen. Ook in de 

middenberm.  

Plantenbakken nummeren – ze heeft tevens het verzoek gedaan de plantenbakken te 

nummeren. Omdat Spaarnelanden het onderhoud niet meer doet, hebben de omwonenden 

de bakken geadopteerd en onderhouden ze deze, indien ze genummerd zijn, komen ze op 

de juiste volgorde weer te staan.  

Actie: Ed geeft aan dat hij met kalk dit zal regelen. Nb, de bakken zijn inmiddels 

weggehaald, vroeger dan bedacht en zonder nummering. Marielle heeft met 

betreffende medewerker afgesproken dat ze op dezelfde volgorde worden teruggezet 

en in de tussentijd goed water krijgen. E.e.a. via de app aan Ed bevestigd. 

Boomspiegels – de bewoners hebben de boomspiegels geadopteerd, ze staan nu 

gemarkeerd met rode paaltjes (2x moeten nog geplaatst worden), voorheen werd er slordig 

met de kabels omgegaan en ging er regelmatig wat stuk, kan men hiermee rekening 

houden svp? Ed geeft aan dat de kabels in principe in de goot moeten liggen.  

Actie: Afgesproken wordt dat Ed dit zal doorgeven en in de gaten zal houden. 

 

20. EHBO 

Rob vraagt hoe het zit met ongelukken, Rianne geeft aan dat de veiligheidsmaatregelen in 

het veiligheidsplan zijn opgenomen en dat er een EHBO post is geplaatst achter de 

snackwagen halverwege de kermis. Rob vraagt hoe nu omgegaan wordt met Corona. Ed 

geeft aan dat de huidige kermissen wel drukker bezocht worden, maar dat hiermee wel 

rekening is gehouden. 

 

21. Kermis post 

Marielle geeft aan dat Ed zijn auto voorheen in het park bij de kermis post neerzette, het is 

jammer dat dit gebeurt en vraagt of hij hem niet bij Huis ter Zaanen dan wil zetten, of 

Orionweg, het valt mensen op en geeft een verkeerd voorbeeld. Ed wilde geeft aan dat dit 

prima is en zal de auto voortaan bij Huis ter Zaanen neerzetten. De helft van de paden in 

het Zaanenpark is maar verbeterd, voor de andere helft wordt geen budget beschikbaar 

gesteld. Marielle vraagt of de deelnemers van het overleg hier iets aan kunnen doen. 

Rizgar geeft aan dat dit niet de mensen zijn die hier over gaan.  

 

22. Kermisduur 

Ed geeft aan dat de kermisduur naar aanleiding van de evaluatie in 2019 is teruggebracht 

van 12 naar 11 dagen. Aan deze afspraak wordt voldaan.  

 


