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Wijkraadvergadering op zondagmiddag 6 september 2020 
Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz), Marieke Lemmers (penn.m.), 
Edwin Funck (website beheerder),  
 
Agenda: 
1. Opening, welkom 

Hans opent om 14.00 uur de vergadering. 
 

2. Agenda (allen) 
Agendapunt Financiën wordt naar voren gehaald. De agenda wordt vastgesteld. 
 

3. Notulen vorige vergadering 
De notulen van 11 juli 2020 worden goedgekeurd en zullen aan allen worden toegestuurd.  
 

4. Financiën 2020 
Marieke heeft de uitgaven van 2019 en 2020 nagelopen. Het is niet altijd duidelijk waar de 
kosten voor zijn gemaakt en er ontbreekt ook wel bewijsmateriaal. Voor een goede 
verantwoording zal veel duidelijker moeten worden gedeclareerd. Hans heeft voor de laatste 
declaraties al het nieuwe declaratieformulier gebruikt, bonnetjes aangehecht en een paraaf gezet.  
Voor 2019 is voor het Haarlems Dagblad een groot bedrag betaald en slechts een factuur van 
€ 11,40 is bijgevoegd (dit is voor 36x € 11,40, HD had geen factuur gestuurd voor hele bedrag).  
Voor 2020 ontbreekt het bonnetje € 23,80 voor Vicq (zat wel in map, eruit gevallen?) 
Afgesproken wordt dat voorlopig 2 passen worden gehandhaafd, zodat Hans gemakkelijk kan 
betalen. Op de volgende vergadering wordt dit opnieuw geëvalueerd. 
De gemeente kent standaard een vast bedrag (€ 3.600) toe voor de wijkraad. Voor 2021 is een 
verlaging aangekondigd naar waarschijnlijk € 2.900. 
 

5. Straatroof / Videobescherming Overdelft 
Op de Jaap Edenlaan (langs de Delft) heeft een straatroof plaats gevonden. Verder is een auto 
onbeheerd achter gelaten op de Laurens Reaellaan (nabij Orionbrug) waar een handgemeen 
heeft plaats gevonden. Over deze voorvallen zijn onduidelijke en tegenstrijdige berichten 
verschenen. Hans heeft hierover met de wijkagent Abdul gesproken. 
Het idee is nu om meer alertheid te organiseren in de wijk. Bijvoorbeeld met camera’s gericht 
op de bruggen, WhatsApp burgerwacht. Hans zal dat eerst nog met de wijkagent bespreken. 
Daarna zou een bericht in de wijkkrant kunnen worden geplaatst. 
 

6. Gesprek met gemeente secretaris 
Hans heeft een gesprek aangevraagd met mevr. Lenstra om over de kwaliteit van documenten te 
spreken. Zij is het nieuwe hoofd van de ambtenaren van de gemeente Haarlem.  
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7. Snelfietsroute LvDeyssellaan, 30 km-zone in de gehele wijk, herinrichting rijrichtingen, 
speciale wijkvergadering 
De door de Provincie geïnitieerde “Doorfietsroute Kennemerland” zal Velzen met Heemstede 
moeten verbinden. Op dit fietspad krijgen de fietsers dan voorrang. 
Over deze plannen en besluitvorming is tot voor kort de wijkraad en de wijk niet geïnformeerd 
door de gemeente. Mogelijk is er nu al een conceptplan vast gesteld. De huidige procesmanager 
Rik van Tiel wil zich alleen op de wijk de Krim richten zonder het verband van het gehele 
fietsnetwerk in ogenschouw te nemen. Het realiseren van iets onzinnigs wordt daarmee heel 
realistisch. 
Hans heeft een gesprek met wethouder Merijn Snoek aangevraagd.  
Het plan is om in een speciale wijkvergadering ook de wijkbewoners hierover te gaan 
informeren en naar hun ideeën te vragen. De voorgestelde datum voor de speciale 
wijkvergadering is 22 september 2020 in de NH-hal. 
 

8. IJsbaanlaan herontwikkeling, Urbanext 
Op dit moment is geen ontwikkeling te melden. 
 

9. Monumentale bomen en “tiny forest”. 
In overleg met een bomen expert, de heer Post en Hilde Prins zijn 5 bomen op de lijst gezet voor 
monumentale status.  
De “Tiny Forest” aan de Jan Pieterszoon Coenlaan maakt ook kans om aangewezen te worden. 
  

10. Klankbordgroep turnhal, werkgroep Pim Mulierlaan, kruispunt Orionbrug 
Ron Apeldoorn blijft vast houden aan zijn plan van ca. 2000 m2, terwijl er maar 900 m2 
beschikbaar is. Tijdens de bijeenkomst op 28 augustus werd door architecten van Verhoevens 
plannen gepresenteerd vergelijkbar met wat ze presenteerden voor het nu uitgevoerde project in 
Zoetermeer. Driemaal twee varianten. Het door Ron opgestelde verslag verhaald alleen wat in 
zijn straatje past.  
Hans heeft over deze gang van zaken op 31 augustus al een bericht naar de fracties van de 
gemeenteraad gestuurd met daarbij informatie van hallen in Leiden en Nijmegen, die beperkt 
zijn in omvang, maar een grotere groep bedienen dan HLC zou doen op het Pim Mulier 
Sportpark.  
 

11. Ontwikkelingen Bison Bowling 
Op 3 september is er samen met WR Sinnevelt en WR Planetenwijk een gesprek geweest met 
Hoorne Vastgoed. Zij willen vooralsnog het plan voor een supermarkt doorzetten. Economische 
zaken van de gemeente Haarlem had aan Hoorne aangegeven, dat in het westen van Haarlem 
Noord nog ruimte zou zijn voor een supermarkt. Rob heeft op een plattegrond van Haarlem-
Noord de bestaande supermarkten aangegeven. Het is twijfelachtig of op de Orionweg 
marktruimte is voor nog een supermarkt. Bewoners hebben in de Orionvisie duidelijk 
aangegeven daar geen behoefte aan te hebben. 
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12. Ingediende WOB verzoeken 
Hans heeft WOB verzoeken ingediend voor Turnhal, Fietsstraat en Mobiliteitsonderzoek 
Mobycon. Voor de Turnhal en Fietsstraat is materiaal ontvangen. Er ontbreekt nog informatie. 
Hans zal een aanvullend verzoek indienen. 
 

13. Ingediende klacht openbare ruimte 
Hans heeft een klacht ingediend bij de gemeente Haarlem over de Jaap Edenlaan (langs de 
Delft). Aarde van het terrein van de “Umpire” is over het fietspad heen gespoeld. 50 cm van het 
drie meter brede fietspad is nu bedolven door modder. 
 

14. WBO 
Hans Kamerling heeft zijn functie neer gelegd en gaat de fractie “Jouw Haarlem” versterken. 
Cees Schrama wil het WBO door zetten. Bij wethouder Botter heeft hij nagevraagd welke status 
het WBO heeft voor de gemeente. Dat zal beperkt blijven tot een onderling overleg tussen 
wijkraden van Haarlem Noord.  
We zullen kijken wat er op de agenda komt om ons weer aan te sluiten. 
 

15. Winterfeest 2020 
Rob heeft geen contact gehad met de “meisjes”. Vermoedelijk wordt pas op de plaats gemaakt 
vanwege de maatregelen voor het COVID-19 virus. 
 

16. Nieuwsbrief 
Hans heeft de voorpagina voorbereid. Deze ziet er goed uit. Wellicht de woordkeus nog 
heroverwegen om niet te veel te polariseren. 
 

17. Website 
Edwin is voortdurend bezig de website te verbeteren en toegankelijker te maken.  
 

18. Rondvraag 
Edwin vraagt naar de kalenders. Nog niet duidelijk wat we gaan doen.  
Rob laat aan Lemmie het digitale kasboek 2020 (EXCEL) zien. De opzet spreekt haar aan. Hij 
zal het haar toesturen.  
Hans heeft nog een tablet met toetsenbord beschikbaar voor Lemmie. Edwin zal deze voor haar 
klaar maken. 
 

19. Sluiting om 17.10 uur.  
 
 


