
Notulen wijkraad bijeenkomst Planetenwijk 

 

Datum: 8 juni 2022 – Huis Ter Zaanen - Zaanenpark 

Aanwezig bestuur: Paul Reinders  (Interim Voorzitter), Ernst Blok, Wim de Groot  en 

Mariëlle Vos (Secretaris) 

Afwezig bestuur: Aart Louwrier, Alex Kalf 

Overige aanwezigen: Sjoerd Andela (Stadsecoloog), Annemieke Kok (OPH), Teresa van 

Beelen, Yolanda Jonker en Willem Gunzlen 

Notulen: Mariëlle Vos 

 

1. Opening, vaststellen agenda en notulen.  

Paul opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Geen aanvullingen op 

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

actiepunten van de vorige keer: 

Participatie in Omgevingswet (Annemieke): De zoektocht door OPH, heeft bij ons de 

indruk achtergelaten dat in de wet er niets over staat. De wet voorziet wel in verplichte 

participatie, maar niet dat wijkraden een bijzondere rol hebben. De Haarlemse 

omgevingsvisie heeft het ook niet over de wijkraden. Het omgevingsplan is nog niet af, 

maar daar zien wij het ook niet direct in terugkomen. Participatie door initiatiefnemers 

(projectontwikkelaars) is "vormvrij". De wijkradenverordening lijkt ons kansrijker. 

Annemieke geeft aan dat Geert-Jan Procee in de werkgroep Omgevingsvisie zit en dit 

nauwlettend in de gaten zal houden. Paul geeft aan dat de Omgevingswet wederom 

uitgesteld is. 

Groen presentatie Verhalenhuis: Ernst vraagt of Paul hier nog wat over gaat zeggen, maar 

aangezien er geen nieuws is m.b.t. de plantvakken en de vele punten wordt het nogmaals 

verschoven en van de agenda afgehaald. 

Alle andere actiepunten zijn als agendapunt verwerkt of afgesloten. 

 

2. Inbreng bewoners en actiepunten 

Teresa en Yolanda komen namens de bewonerscommissie van de Helene Swarthstraat, zij 

hebben foto’s van de schimmel en andere problemen in de huizen bij zich. Het wijkraad 

bestuur is hiermee bekend, Ernst heeft namens de wijkraad al eerder geholpen de 

bewoners de weg te wijzen. Formeel valt deze straat onder de wijkraad Sinnevelt, maar de 

bewoners mogen toch hun update geven van de stand van zaken. Zij beschrijven de 

schrijnende gevallen uitgebreid, niet alleen van de staat van de woningen mar ook de 

overlast door drugs dealen. Helaas lopen zij tegen een muur aan en worden van het kastje 

naar de muur gestuurd. De wijkagent heeft aangegeven er niets mee te kunnen. Wethouder 

Marie Theresse Meys is langs geweest, Ymere heeft onderzoeken gedaan en is zelf 

geschrokken van de staat van de woningen, zij hebben onderzoeken gedaan. Op 20 juni 

zal er een bijeenkomst gehouden worden waarbij de onderzoeksresultaten gedeeld gaan 

worden met de bewoners en er uitleg wordt gegeven. Teresa geeft aan dat zij de rapporten 

niet van te voren toegestuurd krijgen en zich dus niet kunnen voorbereiden. De bewoners 

hebben geen zicht op wat er in de toekomst gaat gebeuren, renoveren of platgooien en 

nieuwe woningen. Yolanda geeft aan dat er een contigent regeling is voor dak & 

thuislozen, waarbij ze een woning aangeboden krijgen en 2 jaar begeleiding krijgen. 

Daarna vervalt dit en moeten ze het zelf doen, maar er is een vicieuze cirkel ontstaan, er 

wonen naar hun mening teveel ex drugs en drank verslaafden bij elkaar, waardoor de 

problemen ontstaan. Marielle vraagt of Dock ook betrokken is gezien de problematiek. 



Teresa geeft aan dat dit niet het geval is. Marielle zal via Ernst de gegevens van de 

contactpersoon doorgeven. 

Er is geen andere inbreng van bewoners.  

 

3. Presentatie Stad ecologie  (Sjoerd Andela)  

Sjoerd introduceert zichzelf en verteld over de ecologie van dit gebied. Hij is eind 2019 

aangesteld om een betere coördinatie van Platform Groen te krijgen waarin alle belangen 

behartigers vertegenwoordigd zijn. Hij heeft meegewerkt een goede organisatie op poten 

te zetten. De bedreiging zit vooral in de beleidsbeslissingen, het is dan ook belangrijk aan 

het begin van de planvorming al betrokken te zijn. Zijn hoofddoel is de biodiversiteit in 

Haarlem vergroten 

 

Stikstof reductie: Er moet een balans komen voor Kennemerland. Bij het Duingebied is 

het stikstof gehalte het laagste, maar meer richting de stad wordt dit snel hoger i.v.m. 

verkeer en wonen. Om rekening te houden met Natura2000 is er derhalve al een bouwstop 

ingesteld voor Zuidwest Haarlem. Een voorbeeld van dit te verlagen, is een bollen gebied 

wat omgezet is naar bloemrijk hooiland. Kleinschalige projecten worden gepromote m.b.t. 

verschralen en vergroenen, Sjoerd is betrokken bij de toetsing hiervan.  

 

Spaarnelanden: Sjoerd geeft aan dat er standaard contracten zijn met Spaarnelanden 

gebaseerd op beeld kwaliteiten, maar er zijn meer functionele ingrepen noodzakelijk. Hij  

laat een kaart ziet waarop de ecologische verbindingszones te zien zijn, hierbij wordt 

zichtbaar welke barrières er inmiddels zijn tussen de verschillende zones, er wordt aan 

plannen gewerkt om deze op te heffen.  

 

Oevers: Sjoerd geeft hij aan dat er 78 km beschoeide oevers zijn in Haarlem, een derde 

kan een natuur over zijn, de Zomervaart, Jan Gijzenkade worden aangepakt middels het 

natuurnetwerken Haarlem project, dit wordt ook een onderdeel van het Groen beleidsplan. 

 

Stadionplein: Ernst geeft aan dat er veel gebouwd gaat worden op groene stukken, Sjoerd 

geeft aan dat dit meestal op rode (voorheen bebouwing) of grijze (parkeerplaatsen) wordt 

gepland. De rol van Sjoerd is ook om tegenwicht te bieden. De Platform Groen adviseert 

de Raad. Ernst geeft aan dit wel lastig te vinden, voorbeeld is de Startnotitie van het 

Stadionplein waarbij de groen paragraaf miste, maar die uiteindelijk zonder deze groen 

paragraaf is geaccepteerd door de Raad.  

Voor onze buurt zijn met name de Orionweg, Zaanenlaan en Juno Plantsoen belangrijk 

voor de ecologie in dit gebied. 

 

Maaibeleid: Sjoerd geeft aan dat zijn eerste opdracht was om hierop te bezuinigen, maar is 

ook belangrijk voor een goede ecologie. Oor het Zaanenpark zijn nu diverse plekken 

ingericht om te verschralen, waardoor de stikstof eruit gaat. De eerste twee jaren wordt het 

maaisel afgevoerd, na 5 jaar is dan nog 1x per jaar maaien nodig, zodat zaden van 

bloemen en kruiden zich kunnen vermeerderen en afrijpen. Het gazon (honden 

uitlaatplaats) is van 25x maaien naar 20x per jaar terug gebracht. Vlindergras wordt 1x per 

jaar gemaaid (tussen augustus en oktober). Bermen 2x per jaar (juni/juli) en 

oktober/november), Rietland – 1x per 3 jaar , Rietmoeras 1x per jaar in oktober en bij 

Ruigte gebieden wordt niets gedaan. Paul vraagt hoe het zit met Zomer in de Zaanen 

waarbij het lange gras platgelopen wordt, Sjoerd geeft aan dat dit niet erg is, dat herstelt 

zich wel, zolang er maar niet gemaaid wordt.   

Marielle vraagt waarom bij het ziekenhuis Noord er wel allemaal margrieten, klaprozen 

en andere bloemen staan en bij ons niet. Dat is daar ook natuurlijk gekomen en is men al 



langer mee bezig. Zal op termijn ook in het Zaanenpark komen overwaaien uit de 

omgeving. Voor meer informatie kan men gaan naar de site https://natuurinjestad.nl/ 

Sjoerd geeft aan dat de aanpassing van het Zaanenpark is ontstaan door overleg met digi-

panel en wijkraden, waarbij een groot draagvlak was. Mede door de aanvraag van 

Marielle namens de wijkraad is het maaibeleid in het park aangepast, zodat er bredere 

randen zijn om te picknicken in het park en de irritatie tussen picknicker en 

hondenbezitters bij het hondenuitlaat gebied opgelost is. Dat is inmiddels uitgevoerd door 

Spaarnelanden en in tekeningen opgenomen. Er komt een nieuwe kaart op de site en bij 

Open Data waarop het Juno Plantsoen ook opgenomen is, de kaart die nu op de site staan 

is een oude van 2020. 

 

Monitoring van wilde bijen: Bijen zijn een gidssoort, dus die zijn maat voor de kwaliteit 

van de natuurlijke omgeving. Sjoerd geeft aan dat er 34 onderzoekplekken zijn, waarbij 

77 soorten wilde bijen gevonden zijn. 14 per plot, waarvan 6 soorten op de rode lijst staan. 

Het onderzoek wordt 1x per 2 jaar gedaan. Door het verschralen en vlindergras komen er 

meer soorten bij.  

 

Ernst geeft aan dat i.v.m. stikstof problematiek de Orionzone en Stadionplein 

ontwikkeling in de gevaren zone zijn gekomen i.v.m. Natura2000 en vraagt of Sjoerd 

hierbij betrokken is, dat is hij wel maar kan er nu nog niets over zeggen omdat de details 

benodigd zijn hiervoor. 

Wim vraagt of hij ook verantwoordelijk is voor de bomen. Nee dit valt niet onder het 

aandachtsgebied van hem, een collega Jorn Noordmans is hiervoor verantwoordelijk. 

Wim zal hem uitnodigen voor een presentatie op termijn. 

Willem vraagt of water ook onder hem valt, dat is het geval, zie stuk over oevers. Men wil 

meer water hebben, daarvoor worden eerder ‘wadies’ aangelegd, dat zijn greppels die 

water opvangen en weer afgeven aan de grond, waarin planten staan. 

 

De presentatie zal met de definitieve notulen verstuurd gaan worden.  

 

4. Orionzone (Ernst) 

Stadionplein - Ernst geeft update van de laatste status. Het project heeft een nieuwe naam 

gekregen “Ontwikkeling zone Sportlaan”. De klankgroep is in april en mei bij elkaar 

geweest. Er zouden bewonersbijeenkomsten komen in mei, dat is verschoven naar juni, 

maar Ernst verwacht dat dit ook niet meer gaat gebeuren en het pas na de zomer ergens 

wordt. De gemeente wil bouwen maar neemt geen beslissing. Ernst heeft weer een brief 

gestuurd met verzoek om actie te ondernemen. Eind juni is de derde klankgroep 

bijeenkomst. De rest van de projecten van de Orionzone liggen stil en Nieuw Delftweide 

heeft ook nog geen beslissing genomen. 

 

5. Slechte verkeersituatie Zaanenlaan / Middenweg (Alex) 

Aangezien Alex niet aanwezig is schetst Marielle de situatie. Bewoners vragen om een wit 

afkruis vak om veiliger te kunnen oversteken vanuit de Middenweg over de Zaanenlaan 

richting de Rijksstraatweg. Alex zal dit verder opnemen met de gemeente.  

 

 

 

6. Posthuis herbouw (Marielle) 

Marielle geeft aan dat er een uitgebreid stuk in het wijkblad is geplaatst, Laatste status is 

dat Jur Botter zijn goedkeuring heeft gegeven, begin juni is B&W akkoord gegaan en op 9 

juni komt het in de commissie Ontwikkeling. Bestuur van het Posthuis en de Wijkraad 

https://natuurinjestad.nl/


zullen aanwezig zijn bij deze vergadering. Er is met veel partijen gesproken en de plannen 

zijn daarbij helemaal uitgelegd. Eind juni komt het in de Raad en hoopt het bestuur van 

Stichting Posthuis definitieve stappen te kunnen ondernemen, de direct omwonenden van 

de Mercuriusstraat zijn geïnformeerd over de plannen en bij Zomer in de Zaanen zal het 

bestuur met een kraam staan om geïnteresseerden te informeren en het project te 

promoten. 

 

7. Evaluatie Kermis (Marielle) 

Marielle heeft met de gemeente een evaluatie gehouden van de Kermis 2022, vooraf 

hebben wij alle meldingen toegestuurd gekregen. Marielle is heel blij met deze openheid 

van de gemeente, er zijn goede afspraken gemaakt en begin februari 2023 zal de wijkraad 

wederom betrokken worden bij de sessie van 2023.  Alle details hierover staan in de 

nieuwsbrief en op de website.  

 

8. Slechte verkeerssituatie Rijksstraatweg / Van Nesstraat 

Marielle geeft laatste status, er is inmiddels een schouw gedaan met de gemeente om de 

situatie te beoordelen. Marielle heeft nu verschillende contactpersonen gekregen, hetgeen 

een oplossing moeizaam maakt. De bewoners zouden direct geïnformeerd worden, maar 

die hebben vernomen dat er zoveel klachten zijn, dat de wijkraad geïnformeerd wordt, 

alleen is dat nooit gedaan. Marielle blijft er achteraan zitten, mede ook omdat in mei een 

enorm ongeluk daar plaats gevonden heeft.  

 

9. Honkbalweek 8 tm 15 juli 2022 (Marielle) 

Marielle is bij een informatiesessie geweest van de gemeente hierover. Het blijkt dat sinds 

2019 er parkeervergunningen uitgegeven worden aan bewoners, ook in onze wijk is dit 

van toepassing voor de Orionweg aan beide kanten tot de Mercuriusstraat en 

Planetenplein en de gebieden erachter tot aan de Randweg. In de nieuwsbrief is hierover 

meer in detail e.e.a. beschreven en een kaart van het betreffende gebied opgenomen. 

Let op indien de vergunning niet in de auto ligt, geeft handhaving een boete van 104 euro! 

 

10. Evaluatie meldingen systeem Gemeente (Marielle) 

Marielle was uitgenodigd door de gemeente aangezien zij namens de wijkraad veel 

meldingen maakt, samen met nog andere wijkraden en bewoners kon onze mening 

gegeven worden over het systeem en de afhandeling hiervan. Belangrijk advies van de 

gemeente is vooral meldingen te maken via de website van de gemeente, of telefonisch. 

Via de BuitenBeter app kan het ook maar dat moet handmatig ingebracht worden in het 

system. De gemeente is bezig met een nieuwe app, zodat het efficiënter en 

gebruikersvriendelijker voor de bewoners kan worden.  

 

11. Mooi Noord bijeenkomst Gemeente Haarlem (Marielle) 

Marielle is onlangs samen met Paul naar deze bijeenkomst geweest. Er waren 5 

onderwerpen waaruit gekozen kon worden en je mening gegeven kon worden: 

• Groen & Klimaat 

• Mobiliteitstransitie 

• Groei van de stad/wonen 

• Meer bewoners doen mee 

• Iedereen voelt zich thuis 

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor participatie van de wijkraden, gezond eten van de 

boer, picknick in Nelson Mandela park en Zomer in de Zaanen op 25 juni aanstaande in 

het Zaanenpark. Er zou nog een verslag van alle bevindingen komen, maar die hebben wij 

nog niet ontvangen. 



 

12. Nieuwe bomen Orionweg 

Er zijn een flink aantal nieuwe boompjes gepland op de Orionweg, helaas gingen ze door 

de droogte allemaal slap hangen en heeft Marielle diverse meldingen moeten maken bij de 

gemeente en Spaarnelanden voordat er actie ondernomen werd. Deze bomen zitten nu ook 

in het watergeef plan van Gemeente/Spaarnelanden dus het zou niet meer voor moeten 

komen. 

 

13. Rondvraag & sluiting 

Annemiek – is er voor Zomer in de Zaanen van 25/6 nu een vergunning afgegeven ? 

Marielle heeft dit inderdaad zien langskomen. Er lag een poster op tafel en er zullen ook 

wel weer flyers bezorgd gaan worden. De wijkraad is hierover door hun verder niet 

geïnformeerd. 

Ernst – geeft aan vrijdag naar het Stadmakers congres te gaan in de Koepel, hij zal ons op 

de hoogte houden. 

Teresa & Yolanda geven aan blij te zijn met het feit dat zij hun verhaal mochten houden 

bij ons, Ernst geeft aan dat het wel een schande is hoe de gemeente en Ymere hiermee 

omgaan. 

Marielle – bedankt Paul voor zijn inzet als voorzitter en geeft hem namens het bestuur 

een presentje. 

 

Paul bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.20 uur. 

 

Volgende bijeenkomst is 7 september om 20 uur in Huis Te Zaanen in het Zaanenpark. 

 

Vergaderdata 2022 

 

7 september 

9 november 

 
Aktielijst 

Datum Aktie Naam Status 

    

    

    

    

 


