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Wijkraadvergadering op zaterdag 19 juni 2022 

Aanwezig: Hans Pos (vz), Rob van Looveren (vice vz, secr, waarn. penn.m), Edwin Funck (lid) 

Afwezig met melding: Sebastiaan Prins, Abe Scholten 
 

Agenda: 

1. Opening, welkom 
Hans opent om 15.05 uur de vergadering. 

 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda (allen) 

De notulen van 26 februari 2021 worden vast gesteld en op de agenda wordt het punt van het 

“nieuwe coalitie akkoord” toegevoegd.  

Deze notulen en het verslag van de jaarvergadering zullen op de website worden gepubliceerd. 

Aktie Rob: aan Edwin toesturen. 

 

3. Introductie aspirant wijkraadsleden en samenstelling wijkraad  

Sebastiaan Prins en Abe Scholten hebben zich bereid verklaard om zich in te zetten voor het 

onderwerp ‘doorfietsroute’. Zij zullen zich nu richten op de klankbordgroep zoals die door 

Witteveen en Bos bij elkaar is geroepen. 

Voor de wijkraad is nog steeds behoefte aan nieuwe leden. In de wijkkrant zal de oproep worden 

herhaald naar bewoners die interesse hebben om de wijkraad te komen versterken. 

 

4. Financiën en adverteerders  

De uitgaven tot nu toe bedragen ca. € 1.000 met de grootste uitgaven voor de wijkkrant en de 

jaarvergadering. 

Aan alle adverteerders zijn de facturen voor dit jaar verstuurd. Brijder heeft reeds betaald en 

aangegeven om met ingang van 2023 niet meer te willen adverteren.  

Vishandel Korving zal worden benaderd om adverteerder te worden. Aktie Hans.  

 

5. Turnhal 

Morgen, 20 juni, vindt de volgende bijeenkomst plaats over de schouwen voor de huidige verkeer- 

en sociale veiligheid op de Pim Mulierlaan en Pim Mulier sportpark. 

Voor het adviesrapport en parkeerbalans rapport van Witteveen en Bos ligt het verzoek om 

uiterlijk 21 juni 2022 commentaar te geven. Kinheim, Mendelcollege en Wijkraad de Krim zullen 

ieder hun eigen commentaar geven. Aktie Hans, Rob 

 

6. Orionzone 

De Maatschap voor Communicatie (MVC) heeft op 14 juni 2022 met de klankbordgroep 

Stadionplein het concept programma besproken voor de bewonersbijeenkomst in september. Naast 

de wijkraden Planetenwijk en Sinnevelt zijn ook Delftwijk, Dietsveld Vogelbuurt en Noord 

Indische buurt Noord nu betrokken. Binnen Te Zaanen kwartier houden we nauw contact met 

Planetenwijk en Sinnevelt.  

Voor de Bison bowling locatie zijn geen nieuwe ontwikkelingen bekend. 

Voor 12 juli 2022 staat een overleg met Jasper Baas (gemeente Haarlem) gepland met de KBG 

voor de Orionzone. Hij neemt het overleg met Hans Vriend over. 
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7. IJsbaanlaan 

Uit her rapport van URBANEXT is in het nieuwe coalitie akkoord een aanbeveling over realisatie 

van sociale woning op het onverharde veld letterlijk overgenomen. Met de wethouder is vorig jaar 

echter afgesproken nu eerst een breed mobiliteitsonderzoek te doen alvorens nieuwe plannen 

worden ontwikkeld. Vanwege het gebruik van de ruimte bij het Kennemer Sportcenter door de 

GGD is dit tijdelijk stilgelegd.  

De werkgroep IJsbaanlaan olv Peter Heida is ook in afwachting van nieuwe ontwikkelingen.  

 

8. Doorfietsroute 

De gemeente Haarlem heeft alle bewoners aangeschreven met de vraag of ze in de klankbordgroep 

voor de ‘doorfietsroute’ wilden deelnemen. Door Witteveen en Bos is uit een groep van 20 

geïnteresseerden een selectie van 6 personen gemaakt. Inmiddels hebben de deelnemers het 

verslag van de bijeenkomst op 17 mei 2022 ontvangen. Met Sebastiaan en Abe zal binnenkort de 

verdere acties aangaande de klankbordgroep worden besproken.  

Het initiatief voor de bewoners klankbordgroep is genomen door de gemeente Haarlem en bij 

Witteveen en Bos neergelegd. Het dagelijks bestuur van de wijkraad is echter van mening dat de 

wijkbewoners zelf hun ideeën en mening moeten vormen. Bij de Orionzone ontwikkelvisie is dat 

toen naar volle tevredenheid ook zo georganiseerd. 

Met de gemeente Haarlem is op 30 juni een afspraak gemaakt om over de gang van zaken te 

spreken. Op 16 juni is bij de Cie Beheer ingesproken om de aandacht van de gemeenteraad voor 

de ‘doorfietsroute’ te vestigen op deze ontwikkelingen, omdat zij geen voorstellen meer langs 

krijgen. In de startnotitie is namelijk de beslissingsbevoegdheid bij B&W gelegd. 

 

9. WBO 

Op het WBO overleg van 22 juni 2022 zal wethouder Eva de Raadt aanwezig zijn. Op de agenda 

staan actuele punten waarover met de wethouder in gesprek wordt gegaan. M.b.t. de Orionzone zal 

gevraagd worden naar de status van de strategie en de rol van Jasper Baas. 

Verder zal het nieuwe coalitie akkoord aan de orde komen met o.a. de verandering van wijkraden 

naar een wijkplatform. 

 

10. Zomerfeest 

De uitnodiging voor het zomerfeest op 9 juli van 16-20 uur, is door de feestcommissie al huis aan 

huis bezorgd. In de wijkkrant zullen we er extra melding van maken.  

De aanwezigheid van ‘Le Petit Apéro’ was vorige keer een groot succes. Er zal een tip worden 

gestuurd met de vraag of ze weer aanwezig zijn. Aktie Rob. 

 

11. Haarlemse Honkbalweek 

De HHW is van 8 – 15 juli 2022. Er zijn kaarten voor de genodigden ontvangen. 

 

12. Lodewijk van Deijssellaan - Lief en Leed straat  

Barend Brongers is 20 juni jarig en zal met een tart worden verrast.  Aktie Hans. 
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13. Nieuw Coalitie akkoord 2022-2026 

In het coalitie akkoord is bij het hoofdstuk over wonen en actiepunt geplaatst over het bouwen van 

sociale woningen op het onverharde gedeelte bij de Kennemer Sport center. Het is overgenomen 

uit het adviesrapport van Urbanext. Er wordt ook gesproken over aanleg van een fietsring. 

Op 7 juli is er een raadsmarkt en dan zullen we om nadere uitleg vragen. Aktie Hans, Rob 

 

14. Nieuwsbrief 

Over 3 weken zal de volgende nieuwsbrief worden uitgebracht. Aktie Hans, Rob.  

Ook zal kopij worden gevraagd aan Sebastiaan en Abe. 

 

15. Website, wijkraad in het nieuws 

Het plaatsen van nieuwe berichten en notulen loopt goed. Artikelen met foto’s erin leveren soms 

problemen op ivm bepaalde instellingen. 

 

16. Rondvraag 

geen. 

 

17. Sluiting en volgende vergadering.  

De vergadering wordt om 17.00 gesloten. 

Volgende vergadering na de zomervakantie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


