
Evaluatie met wijkraad kermis Zaanenlaan 2022 

17 mei 2022 
 
Aanwezig: Marielle Vos (wijkraad Planetenwijk), Vincent Bouman en Ed Mense (organisatie, 
gemeente Haarlem), Rianne Posthuma (teammanager OOV, gemeente Haarlem) 
Afwezig met afmelding: Rob van Looveren (wijkraad De Krim), Cees Schrama (wijkraad Planetenwijk), 
Rizgar Parlak (gebiedsverbinder) 
 
Toelichting vanuit organisatie 

• Het was een goede editie. Het park was anders ingericht ivm attractie die niet paste ivm 
hoogte van de bomen. Uiteindelijk was het zo een betere en ruimere indeling.  

• Met mw. Vos, namens de wijkraad en buurt is een schouw gelopen. Dit is goed bevallen aan 
beide kanten. 

• Aandachtspunt is het niveau van beveiliging. Dit ontstaat door capaciteitstekort. Hierover zijn 
gesprekken gevoerd en hier in is geschakeld met het beveiligingsbedrijf. Ook handhaving en 
politie hebben gesurveilleerd.  

• Geplaatste banken zorgden voor goede sfeer, meer richting festival gevoel. Mw. Vos beaamt 
dat dit fijn was. 

• Er is een extra ingelaste schouw gedaan met mw Vos en Vincent. Boomschotten zijn 
geplaatst naar tevredenheid.  

• Zorgen voor afhijsen en veiligheid blijven. Rianne geeft aan dat de basis de evaluatie van 
2019 is en dat op basis hiervan de inrichting en maatregelen worden ingezet. Politie, 
brandweer kijken hier naar tijdens beoordeling van de plannen en tijdens de schouw.  

• Twee keer is er een ambulance op het terrein geweest. Dit was ivm Ramadan: niet eten en in 
attractie was geen goede combinatie. Inzet van Rode Kruis medewerkers ging goed. Er zijn 
twee mensen geweest met een epileptische aanval.  

• Een dag waren er erg veel fietsen. Dit wordt meegenomen in planvorming 2023. 

 
Aandachts- en bespreekpunten vanuit mw. Vos 

• Tweede Paasdag werd elektriciteit neergelegd. Communiceren wat dit dan concreet 
betekent. Ook de plaatsen van fietsenrekken beter communiceren. Dus meer helder wat 
wanneer. Voorstel is om te communiceren hier over. Dit wordt meegenomen voor 2023. 

• Kabels lagen door bloemen in park, is netjes neergelegd langs de bocht op aanwijzing van 
mw Vos. Achter de oliebollenkraam, hoek grasveld was dit.  

• Verslag schouw met de buurt gelijk graag sturen. Dit wordt in 2023 gedaan. 
• Groene schotten in het park waren erg mooi 
• Vuilniscontainer Marnixplein was verplaatst, goede reacties hier op. 
• Bord Orionweg is laatste moment aangepast, dit kan eerder. Stond een verkeerd bord.  
• Vuilnis ophalen, goed geregeld. Voor volgend jaar concreter in brief ook tijd aangeven.  
• Wildplassen bij muurtje mw. Schrama (besproken, zie actiepunten) 
• Plantenbakken werden op maandag ipv donderdag weg gehaald. Op volgorde weghalen en 

water geven. Spaarnelanden heeft nu ook water gegeven.  
• Inzaaien is goed gegaan.  
• Parkeren Berkenplein is goed gegaan 
• Prullenbak Zaanenpark is niet gelijk terug gezet. Naar aanleiding van melding van mw. Vos is 

deze terug gezet 



• Zijstraten erg vervuild, waaronder Populierenstraat. Dit beeld wordt niet herkend door de 
organisatie. Organisatie heeft nav melding alles opgeruimd. Dit betrof glasscherven, paar 
sigarettenpeuken. Spaarnelanden heeft tot drie keer toe schoongemaakt. 

• Afval (zie actiepunten) 
• Toekomst kermis: lampen flikkeren, veel stroomgebruik? Organisatie licht toe dat dit juist 

veel minder is geweest. LED-lampen zijn gebruikt en van dieselaggregaat is afscheid 
genomen. Alles draait op groene stroom via gemeente Haarlem. Verduurzaming is iets waar 
mee serieus aan de slag gaat. Zaanenlaan valt niet onder de milieuzone. Wordt in de gaten 
gehouden dat motoren van vrachtwagens niet onnodig blijven draaien. Duurzaamheid en 
evenementen is iets wat gemeentebreed speelt en niet voor de kermis alleen.  

Input, per mail van de heer Van Looveren (wijkraad De Krim): 

• In de wijk de Krim is alles rustig verlopen. 
• Er is geen overlast geconstateerd. 
• Zoals in het vorige overleg al aangehaald is wordt het altijd bijzonder op prijs gesteld om de 

wijkraden op tijd te benaderen en betrekken. 

 
Actiepunten voor volgend jaar 

• Er waren 3 lichtmasten die na terugplaatsing niet branden. Herstel duurde te lang. Voor 2023 
kijken dit beter te regelen.  

• Met Spaarnelanden worden voor 2023 afspraken gemaakt om verkeersborden eerder terug 
te plaatsen, duurde nu te lang. Ook proces rondom bloembakken wordt hier in 
meegenomen.  

• Verslag van schouw met de buurt. Brenda maakte verslag en nam ze mee. Graag volgend jaar 
sneller een verslag toesturen naar mevrouw Vos. 

• Garage van mw. Schrama werd tegen aan geürineerd. Vincent wil graag bespreken of er 
volgend jaar een kant (voordeur) dicht gezet kan worden.  

• Volgend jaar worden er nog meer fietsenrekken geplaatst. Voorstel is om dit achter de polyp 
te doen. De stalling aan Mercuriusstraat werd nu minder gebruikt. Ook een plaskruis achter 
de polyp. 

• Volgend jaar wederom een schouw met de buurt en organisatie inplannen.  
• Mobiliteitsplan: borden checken of deze goed staan. Ook direct, na afloop van de kermis, 

terug zetten.  
• Vuilnis concreter benoemen in brief met tijden. 
• Bewonersbijeenkomst is heel matig bezocht: ca 8 personen. Dit bespreken we tijdens 

bijeenkomst in februari 2023 hoe hier mee om te gaan.  
• Vanuit de organisatie complimenten voor de samenwerking met de buurt. Dit was prettig en 

constructief. Mariëlle Vos beaamt dit.  
• Planning: 

o Bijeenkomst met wijkraden in februari 2023. Ed Mense komt met een voorstel hier 
voor. Tijdens dit overleg wordt besproken: 

▪ Conceptplannen en concepttekening  
▪ Concept bewonersbrief 
▪ Evaluatiepunten 2022 nalopen 

o Afdeling communicatie wordt betrokken bij de bewonersbrief.  
o Vergunningentraject wordt binnen de daarvoor bestemde periode afgerond.   

 


