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Wijkraadvergadering op maandag 7 november 2022 

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

 
Agenda: 

1. Opening, welkom 

Hans opent om 15.10 uur de vergadering. 
 

2. Vaststellen vorige notulen en agenda 

De notulen van 7 augustus 2022 en de agenda worden vast gesteld.  

 

3. Financiën en adverteerders  

Van het wijkraad budget is nog voldoende geld beschikbaar voor de kosten van nieuwbrieven en 

wijkvergaderingen.  

De 5 adverteerders die hun advertentiebijdrage nog niet hebben voldaan zullen worden 

aangemaand. Aktie Edwin  

Alle adverteerders (behalve Brijder) zullen een brief krijgen waarin de verhoging naar €90 van de 

advertentiekosten zal worden medegedeeld. Aktie Hans 

 

4. Nieuwsbrief/advertenties 

Dit jaar zijn tot nu 3 nieuwsbrieven uitgebracht. Er worden dit jaar nog 2 wijkvergaderingen 

gepland om lopende ontwikkelingen te bespreken. Er zullen dit jaar nog 2 brieven en een krantje 

worden gemaakt. 

 

5. Bezoek gemeente 

De politie, gebiedsregisseur en een verkeerskundige hebben een bezoek aan de wijk gebracht om 

de status van bebording in de wijk te bespreken. De gemeente zal actie nemen om verbeteringen 

aan te brengen. 

In 2012 heeft de gemeente een besluit genomen over de situatie van straatnamen en grenzen van 

de gemeente. Hierin zitten echter onjuistheden. Dit zijn basisgegevens die in veel documenten 

worden gebruikt. Bij communicatie naar de bewoners en wijkraden leidt dit in de praktijk tot 

verwarring en zorgt voor onnodige communicatie waar veel tijd in gaat zitten.  Aan de gemeente 

zal een brief worden gestuurd waarin zal worden aangedrongen op het corrigeren van deze 

basisgegevens. Aktie Hans 

 

6. Turnhal 

Kinheim heeft de fracties van de gemeenteraad uitgenodigd om op 22 november om over het plan 

B voor de turnhal te praten. 

Op 2 augustus is de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de turnhal ingediend. De 

aanvrager had tot 14 oktober tijd om ontbreken stukken aan te vullen. 

Hans en Kinheim zijn op het gemeentehuis geweest om de aanvraag in te zien. Waarschijnlijk 

ontbreekt er nog informatie en inhoudelijk zijn ook bedenkelijke zaken gezien. 

De aanvraag zal eerst juridisch worden beoordeeld op compleetheid van de benodigde documenten 

voor de diverse aspecten. Voor de beoordeling zal de lange procedure worden gevolgd. 
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7. Bison Bowling (Orion400) 

De wijkraden Sinnevelt, Planetenwijk en de Krim hebben al diverse open gesprekken gevoerd met 

Hoorne. De gemeente is echter bij geen enkel overleg aanwezig geweest.  

Hoorne heeft al enkele bewonersbijeenkomsten gehouden. De bewoners in de omgeving zijn goed 

op de hoogte gebracht en hebben de nodige reacties gestuurd. Door Sinnevelt zijn de reacties van 

de bewoners integraal doorgegeven aan Hoorne. 

De plannen van Hoorne bevatten meer woningen en het gebouw wordt hoger dan in de Orionzone 

visie als uitgangspunt is gekozen. Deze keuze is door Hoorne echter gemaakt om de kosten te 

kunnen dekken.   

 

8. Doorfietsroute 

Verwacht wordt dat Witteveen+Bos binnenkort hun onderzoek zullen hervatten. Afhankelijk 

hiervan zal over dit onderwerp een wijkvergadering worden belegd. Op de website zal de nodige 

feitelijke informatie worden gepubliceerd. 

 

9. Wijkactiviteit op de Krim 

Aan de feestcommissie zal gevraagd worden wat hun plannen zijn. Aktie Rob 

 

10. Burgerinitiatief 

Hans is bezig met een burgerinitiatief voor een plan met woningbouw op het terrein waar nu de 

GGD tenten staan als tegenactie op de 100% sociale woningbouw actie in het coalitieakkoord. Hij 

probeert hier de benodigde 100 handtekeningen te verzamelen. Rob en Edwin steunen dit initiatief 

niet.  

Op de komende wijkvergadering zal dit burgerinitiatief aan de bewoners worden voorgelegd. Het 

idee is al enkele keren in de wijkkrant vermeld. 

Hans motiveert dat het een tegeninitiatief is voor het in het coalitieakkoord vermelde actiepunt 

voor bouw van 100% sociale woningen op dat veld. De tekst is integraal (incl. typefout) uit het 

rapport van UrbaNext overgenomen. Het advies van UrbaNext was door de gemeenteraad 

indertijd echter niet geaccepteerd. 

 

11. Ingelaste wijkvergaderingen 

Op 28 november om 19:30 zal een wijkvergadering worden belegd over het burgerinitiatief, Plan 

B voor de turnhal en de ontwikkeling op de Bison Bowling locatie (Orion400). 

In december zal een wijkvergadering over de ‘doorfietsroute’ worden belegd. 

 

12. Website 

Op de website zullen de nodige documenten worden gepubliceerd. Aktie Hans en Edwin 
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13. Rondvraag 

a. Rob is bezig met het idee voor het levendige plein zoals dat in de Orionzone visie is 

beschreven. Een bewonerswerkgroep bereidt de inbreng van dit idee voor. 

b. Op ‘Next door’ is protest ontstaan over de invoering van betaald parkeren in Haarlem-

Noord. Een petitie heeft veel bijval opgeleverd en het signaal is doorgedrongen bij de 

gemeenteraad. 

c. Haarlem-Klem is een overlegvorm tussen burgers en ambtenaren. Het komende 

agendapunt gaat over “Haarlem tien minuten-stad?”. 

 

14. Sluiting en volgende vergadering.  

De vergadering wordt om 17.10 gesloten. 

De volgende vergadering is gepland voor 12 december 2022 om 15:00. 

 


