
Notulen wijkraadvergadering Planetenwijk 

 

Datum: 13 april 2022 – Huis Ter Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig bestuur: Ernst Blok(Interim Voorzitter), Aart Louwrier, Paul Reinders, Alex Kalf 

en Mariëlle Vos (Secretaris) 

Afwezig bestuur: Wim de Groot, 

Overige aanwezigen: Annemieke Kok (OPH), Cees Schrama, Piet de Vries, Frank de Haan 

(Opbouwwerker Dock), Paul & Yvonne Bohm, Theo Kieboom. Johan Sliggers 

Notulen: Mariëlle Vos 

 

1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Ernst opent om 20.00 uur de vergadering, heet iedereen welkom. Geen aanvullingen op de 

agenda en notulen dus die worden vastgesteld. Actiepunten: Marielle bespreekt de 

actiepunten van de vorige keer: 

Presentatie Sjoerd Andela (Stadecoloog): Marielle had hem uitgenodigd voor onze 

vergadering van vandaag, helaas was de bevestiging daarvan te laat, vandaar dat hij voor 

de volgende vergadering op de agenda komt en een presentatie gaat geven over het groen 

in het Zaanenpark. Hij heeft wel via de app bevestigd, dat hij overleg heeft gehad met 

Spaarnelanden en dat al onze verzoeken m.b.t. aanpassing van maai beleid zullen worden 

opgenomen in hun plan. M.b.t. de brandnetels zal nog een schouw gedaan gaan worden, 

hij zal dat FU houden. 

Renovatie Marnixstraat: Paul geeft aan dat alles nog in de voorbereiding zit en dat het niet 

verwacht dat de renovatie voor 2024 gedaan zal worden. 

Groen presentatie Verhalenhuis: Paul geeft aan dat er nu teveel punten zijn voor de 

agenda, terugkoppeling hierover komt de volgende vergadering. 

Alle andere actiepunten zijn als agendapunt verwerkt of afgesloten. 

 

2. Inbreng bewoners en actiepunten 

Johan geeft aan nagedacht te hebben over extra aandacht voor de wijkraad en 

communicatie: 

1) Nu zijn er 250 mensen die de nieuwsbrief ontvangen, dat is ongeveer 10%, wij zouden 

nog meer kunnen doen via de buurt preventie app. 

2) Er zou een geannoteerde agenda kunnen komen met korte beschrijving van het 

onderwerp. 

3) Er zou een kort verslag kunnen komen met highlights. 

4) Wij zouden via de site de mening kunnen vragen van de bewoners. 

Paul vraagt of Johan ook de kennis heeft om de website te beheren, omdat dit veel tijd 

kost, dat is niet het geval. Ernst geeft aan dat wij al blij zijn dat er nu regelmatig bewoners 

bij de vergadering komen, Wij doen al heel veel aan communicatie via Nextdoor, de 

website en facebook, maar de bewoners zijn zelf erg druk en zijn ervaring is dat de 

wijkraad alleen gecontacteerd wordt als er enorme problemen zijn waar men last van heeft 

c.q. krijgt. Ernst bedankt Johan voor zijn input, Het bestuur heeft een overleg op 2 juni en 

zullen dit dan verder bespreken. 

Er is geen andere inbreng van bewoners.  

 

3. Wijkraden Manifest (Ernst)  

Ernst geeft een korte inleiding over de historie en de problemen waar de wijkraad 

tegenaan loopt omtrent de informatie en participatie met de gemeente. Rob van Looveren 

heeft derhalve het initiatief genomen om een wijkraden manifest op te stellen en is aan het 



lobbyen om alle wijkraden mee te krijgen, Sommige wijkraden krijgen een andere 

behandeling van de gemeente en ervaren geen problemen. Rob heeft inmiddels een 

overleg met de Burgemeester gehad, nadat de coalitie gevormd is, zal er een 

vervolggesprek plaatsvinden. 

Piet de Vries krijgt even het woord, hij heeft samen met 5 anderen een stuk laten plaatsen 

in het Haarlems Dagblad, zij hebben zich gericht op B&W om meer inhoudelijk actie te 

ondernemen, middels 5 punten: 

1) Informatierecht formeel verankeren in Wijkraad verordering 

2) Zeggenschap van Wijkraden vastleggen bij nieuwe plannen en projecten in de wijk 

3) Wijkraad moet achterban betrekken bij belangrijke besluiten 

4) Maximale zittingsduur leden van wijkraad vastleggen op 8 jaar 

5) Budget Wijkraden verhogen om zelf initiatieven te kunnen nemen. 

Ernst vraagt waarom hij niet samen optrekt met Rob van Looveren, Piet geeft aan dat er 

verschil van inzicht is in de aanpak. 

Cees geeft aan betrokken te zijn bij de opstart van het Manifest, dat was toen strakker 

opgesteld, maar moest afgezwakt worden omdat toen niet alle wijkraden wilde aanhaken. 

Marielle snapt niet dat het Participatiestuk van 2011 niet gewoon echt gebruikt wordt en 

de gemeente zich daaraan ook houdt.  

Cees geeft aan dat de gemeente niet voldoende mensen meer heeft, er worden externe 

project managers ingehuurd die in een korte tijd een plan moeten opleveren en geen 

behoefte hebben aan participatie van bewoners, dat levert tijdverlies en gedoe op. 

Annemiek biedt aan e.e.a. uit te zoeken omtrent de omgevingswet, hierin zou ook 

e.e.a. vermeld moeten zijn. 

 

4. Orionzone (Ernst) 

Helene de Swarthstraat - Ernst geeft de historie omtrent de problemen daar bij de sociale 

huurwoningen van Ymere, Het is niet warm te stoken, de huizen zijn enkelmuurs, er is 

sprake van schimmel, geluidsoverlast, veiligheidsproblemen door drugs en dealer overlast. 

Deze straat valt formeel niet onder onze wijk, maar Ernst heeft hen toch geholpen door het 

adviseren hierbij. Er is inmiddels een bewonerscommissie opgericht, een gesprek geweest 

met de betreffende wethouder, er is een schouw geweest en Ymere heeft beloofd er een 

plan gaat komen en onderzoeken gedaan gaan worden om dit te verbeteren. De sociale 

huurwoningen vallen onder de Orionzone, deze zouden plat gaan in 3 jaar tijd, die tijd is 

nu voorbij, de plannen zijn aangepast en de huizen zouden verbeterd worden in 2024, dat 

is nu door deze actie naar voren gehaald. Ernst geeft aan dat dit een voorbeeld is dat je 

alleen tegenover een gemeente of Ymere heel zwak staat, maar samen met een wijkraad 

en andere bewoners, meer kan bereiken.  

Startnotitie Stadionplein – Ernst geeft de historie hiervan weer (zie ook vorige notulen), er 

komt nu een Stedenbouwkundig Plan van Eisen (SPvE), zodra deze is goedgekeurd door 

B&W is het eigenlijk een vrijbrief om verder te gaan. Het project heet nu ‘Orionzone 

Noord”. Er was een projectmanager benoemd voor dit project, maar die is door de 

gemeente weer op een ander project gezet. De nieuwe projectmanager moet nu haast gaan 

maken in het kader van participatie en groen, welke nog ontbreken in de Startnotitie. Er is 

een klankgroep opgericht waarbij de wijkraden, samen met het Schoter en de sport 

verenigingen betrokken zijn. In de week van 9 mei komt er een bewoners bijeenkomst, 

wij gaan hieraan als wijkraad veel aandacht besteden, omdat dan ook de verplichte 

parkeer vignetten voor de gehele wijk besproken gaan worden. Iedereen kan deze 

informatie vinden door naar de site van Haarlem.nl te gaan en middels de zoekfunktie te 

zoeken naar Stationsplein. 

 

 



5. WBO (Alex) 

Alex legt uit wat de WBO inhoudt (de notulen hiervan staan op onze website vermeld) 

Deze keer zijn er presentaties gehouden door de gemeente.  

Groenplan presentatie – deze is in samenwerking met bepaalde wijkraden en specialisten 

gemaakt, daar heeft men een jaar over gedaan, met als doel dat groen meegenomen wordt 

in alle projecten die nog gaan komen. Het groenplan is nog niet door B&W vastgesteld, 

het bestaat uit 4 routes van 1 (het groen laten as is maar geen extra budget) tm 4 waarbij 

veel budget beschikbaar moet komen, men ziet het als investering, maar kijkt niet 

voldoende naar wat het oplevert. Annemieke geeft aan dat de motie welke door Groen 

Links ingediend is, het volgens haar niet gehaald heeft, maar kijkt dat nog even na. 

Dock presentatie – Alex geeft aan dat het voornamelijk gegaan is over de aanbesteding die 

nu loopt en geeft het woord aan Frank die daar werkt, het is een welzijnsorganisatie die 

zich richt op participatie tussen gemeente en bewoners. In de bibliotheek op de 

Planetenlaan komt ook een locatie waar zij gaan zitten als sociaal wijkteam. Marielle 

vraagt of er al een plan is gemaakt voor de hangjongeren in het Zaanenpark, dat is nog 

niet het geval, zij zijn meer bezig met individuele gevallen. Begin mei wordt de beslissing 

over de aanbesteding verwacht, dus dan horen we meer. 

 

6. Wijkblad (Aart) 

Aart geeft aan dat de onderwerpen de vorige keer al zijn besloten. Indien er nog andere 

onderwerpen zijn, dan hoort hij het graag. Uiterlijk 1 mei is de deadline voor het 

aanleveren van copy.   

 

7. Renovatie Junoplantsoen en Sterrenbuurt (Paul) 

Paul geeft aan dat de Sterrenbuurt (ten noorden van Lidwina school, naar Orionweg) nu 

gerenoveerd gaat worden door Ymere, het betreffen jaren 30 woningen die nodig 

gerenoveerd moeten worden. Eind van de maand gaan ze beginnen, de opslag van 

bouwmaterialen liggen al in het plantsoen. Paul had een verzoek gedaan om geïnformeerd 

te worden over de start en voortgang, mar daar is niets mee gedaan, dus is er nu zelf 

achteraan gegaan. Ymere werkt samen met de gemeente en een aannemer hierbij, gevolg 

was dat bewoners niet geïnformeerd waren en een weg plotseling afgesloten was. Paul 

weet niet hoelang het gaat duren, eerst moet 70% van de bewoners het ermee eens zijn. 

Mensen moeten afhankelijk van de aanpassingen hun huizen uit en naar een 

wisselwoning. 

 

8. Posthuis (Marielle) 

Marielle zou dinsdag een interview hebben met de voorzitter van de Stichting Posthuis, 

maar die afspraak is verschoven naar volgende week. Het gehele interview komt dan met 

foto’s van de tekening en van het bestuur in ons wijkblad.  

 

9. Groenprojecten bewoners (Alex & Paul) 

Alex geeft aan dat Haarlem wilt vergroenen, op de site Haarlem.nl/groen staan alle opties 

die bewoners kunnen ondernemen om in hun buurt te vergroenen: 

• Groene daken subsidie 

• Boomspiegels adopteren 

• Groenstroken adopteren 

• Op 14/5 is er weer een tegelwip actie in het Zaanenpark, je kunt daar je zand en tegels 

inleveren voor plantjes. 

Paul geeft aan, dat hij n.a.v. de groenpresentatie in het Verhalenhuis, hij enthousiast is 

geworden om een plan te maken voor de stoep bij het Junoplantsoen. Deze is 5 meter 

breed, er komen twee vakken in van zo’n 30 vierkante meter groot. Samen met de 



bewoners van het Junoplantsoen gaat hij dat realiseren. Het budget hiervoor is inmiddels 

goedgekeurd, er wordt nog geld opgehaald voor aanvullende planten. Start wordt na de 

kermis. 

 

10. Kermis 2022 (Marielle) 

Marielle geeft aan n.a.v. onze brandbrief aan Burgemeester en B&W, uitgenodigd te zijn 

door de gemeente voor een gesprek. Samen met Cees Schrama (voormalige voorzitter en 

bewoner Marnixplein) en Rob van Looveren (Wijkraad de Krim) heeft het gesprek plaats 

gevonden. Het was een positief en constructief gesprek waarbij alle evaluatiepunten en 

andere operationele punten besproken zijn en afspraken zijn gemaakt hierover. De 

gemeente heeft hun excuses aangeboden over het gebrek aan informatie en participatie, 

waarna afspraken zijn gemaakt dat de wijkraad voortaan begin februari de betreffende 

stukken ontvangt een gesprek krijgt met de gemeente hierover om een goede afstemming 

voortaan te hebben. De tekening van het verkeersplan is ook gedeeld, hierbij bleek dat de 

Mercuriusweg eenrichtingsverkeer werd, hetgeen de laatste jaren niet is geweest. Mede 

omdat er geen borden staan ingetekend kan een gevaarlijke situatie ontstaan. Marielle 

heeft e.e.a. bij de gemeente geadresseerd en om actie gevraagd.  Afgesproken wordt dat 

Paul de brief, het gespreksverslag, de vergunning, de tekening en het operationele 

plan op de website gaat zetten zodat de bewoners toch nog voor de kermis de 

stukken kunnen bestuderen.  

Hierbij het verzoek aan bewoners om bij problemen direct melding te maken via whatsapp 

naar het telefoonnummer van de kermis (vermeld in de brief), zodat dit geregistreerd 

wordt en bij een evaluatie zichtbaar wordt voor de wijkraad. 

 

11. Internationale School – gebruik Junoplantsoen (Marielle) 

Marielle heeft overleg met de school, de gemeente en de bewoners van het Junoplantsoen 

gehad en geeft kort de situatie weer (zie eerdere notulen). De school mag van de 

gemeente, deze strook gebruiken voor de pauzes De bewoners zijn van mening dat zij 

geen spelende kinderen in het plantsoen willen, zij ervaren overlast van de kinderen door 

ballen en geluid. Na eerder overleg was besloten te gaan onderzoeken of er een hek kon 

komen, aangepast graszaad en vaker onderhoud, zodat de locatie mooi zou blijven. Dit is 

nu On Hold gezet, de bewoners willen  eerst zelf overleg hebben met elkaar hoe nu 

verder. Medio mei is er weer een nieuw overleg met alle partijen.  

 

12. Smiley borden geplaatst en weer weg gehaald (Marielle) 

Marielle geeft aan dat de leden van de wijkraad maanden bezig zijn geweest om 

snelheidsborden (Smiley borden) te krijgen. Na twee weken kwam Marielle erachter dat 

de borden weer weggehaald waren, het verhaal van de gemeente was dat deze weer in 

andere wijken nodig waren, aangezien ze er te kort hadden en veel exemplaren stuk 

waren. De wijkraad vindt het zonde van alle tijd die zowel de wijkraad als de gemeente 

eraan besteed hebben en dus een desinvestering.  

 

13. Gevaarlijke situatie Rijksstraatweg/Van Nesstraat 

De wijkraad werd benaderd door een bewoner van de van Nesstraat dat er een gevaarlijke 

verkeersituatie was bij de Rijksstraatweg, aangezien er een lus aangebracht was in de weg 

voor de bus, daarbij zijn er twee extra parkeerplekken gerealiseerd door de bouw van 

nieuwe woningen daar. Aangezien er altijd busjes geparkeerd staan is het voor fietsers 

daar slecht te zien of je kan oversteken. Marielle heeft een schouw geregeld met 

gemeente, en bewoners ter plekke. Er werd inderdaad geconstateerd dat het een 

gevaarlijke situatie was. De project manager gaf aan dat hij nu klaar met het project was, 

maar dat er een verkeersdeskundige moest komen om de situatie nogmaals te 



aanschouwen en een verbeterplan op te stellen, hij zal contact intern contact opnemen en 

contact onderhouden met Marielle en bewoners. 

 

14. Wijkraden Cluster Overleg Gemeente Haarlem (Marielle) 

Marielle is naar het cluster overleg van gemeente Haarlem geweest, wij vallen onder 

cluster 2 samen met de Krim en Sinnevelt. Het gaat met name over een bespreking van de 

status van gemelde problemen in Pleio / Extranet. Aangezien onze wijkraad dit nog niet 

gebruikt omdat het voornamelijk interne communicatie binnen de gemeente betreft, waren 

er geen punten vanuit onze wijkraad. Het gaf Marielle wel inzicht hoe wij het eventueel in 

ons voordeel kunnen gebruiken. Bv de Kermis perikelen hadden hier gezekerd kunnen 

worden en meer formeel, als dat nu het geval was. Wij moeten dus gaan beslissen dat wij 

dit systeem wel gaan gebruiken indien er zaken zijn die al lager duren en meer ruk op 

gemeente behoeven.  

 

15. Evenementen in Zaanenpark 

Marielle geeft aan dat er op 9 april een evenement was in het Zaanenpark, van 

Scoutinggroep Brigitta. Marielle kwam hier toevallig achter door een omgevingsalert, 

navraag bij de gemeente was heel lastig, tot op heden nog steeds niet bij de juiste persoon 

van vergunningen uitgekomen om afspraken hierover te maken voor de toekomst. Zij 

heeft gesproken met de scoutingleden, het betrof een eenmalige actie, normaal maken ze 

gebruik van het Schoterbos, maar dat is nu in renovatie. 

M.b.t. andere zaken van het Zaanenpark, geeft Marielle al aan dat er nieuw zand is gestort 

bij de grote glijbaan in het park, zij kwam daar toevallig achter. Zij heeft gevraagd of er 

ook wat zand gestort kon worden bij de fietsjes in de kinderspeeltuin, dat kon niet, want 

zat niet in hun opdracht. Paul opperst dat er toch zand over is na de tegelwip actie, dat kan 

dan gebruikt worden om het aan te vullen. Afgesproken wordt dat Marielle contact op 

zal nemen met Brigitte of dat geregeld kan worden. 

 

16. Rondvraag & sluiting 

Annemiek – Bedankt iedereen die op OPHaarlem gestemd heeft, daardoor blijven ze met 

2 zetels inde raad. Geert-Jan Procee (schaduw raadslid), is de opvolger van Annemiek 

m.b.t Ruimtelijke Ordening, Joyce Jacobs zit in de raad en heeft Samenleving als 

speerpunt. Miranda Baas-Out doet de commissie Beheer als schaduw raadslid. Annemieke 

is zelf gestopt als raadslid, maar draagt alles goed over aan de nieuwe leden en blijft onze 

contactpersoon naar Frans Smit de lijsttrekker en fractievoorzitter. 

Verder zijn er geen vragen 

 

Ernst bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 22.45 uur. 

 

Volgende vergadering is 8 juni 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 

13-04-2022 Sjoerd Andela (Stads Ecoloog) komt 8/6 een 

presentatie houden 

Marielle Pending 

13-04-2022 Uitzoeken hoe het zit in de omgevingswet m.b.t. 

participatie 

Annemieke Open 

13-04-2022 Kermis stukken op de website zetten Paul Open 

13-04-2022 Met Brigitte contact opnemen omtrent extra zand bij 

fietsjes vanuit tegelwip actie. 

Marielle Open 

 


