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VOORWOORD
Voor jullie ligt het jaarverslag 2016 van de Wijkraad Indischebuurt Noord. Wij melden hierin
de activiteiten die we in het afgelopen jaar hebben georganiseerd, de zaken die we hebben
opgestart of hebben afgerond, de financiële weerslag daarvan plus onze ambities voor
2017. Met het jaarverslag legt het bestuur van de wijkraad verantwoording af over de
activiteiten die onder zijn verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden.
Het afgelopen jaar kwam er in september een einde aan het wijkcontract met de gemeente,
welzijnsorganisatie DOCK en Spaarnelanden. We kijken er tevreden op terug. En de goede
contacten die we hebben opgedaan blijven zinvol in de periode na het contract. We weten
elkaar te vinden. We willen nogmaals alle betrokken organisaties, mensen en
buurtbewoners hartelijk bedanken voor hun inzet.
Dat het contract is afgelopen, wil niet zeggen dat onze ambities afnemen. In tegendeel. We
blijven ons inzetten voor de buurt. Voor de openbare ruimte, voor veiligheid op straat, voor
een schone wijk en voor een wijk waar iedereen zich thuis kan voelen. Ook hebben wij
plannen voor een toegankelijker wijkcentrum dat open moet zijn voor alle wijkbewoners.
In 2016 waren er ook ontwikkelingen in de wijkraad zelf. Zo verlieten we het pand aan de
Indischestraat 10 om vergaderruimte te vinden in wijkcentrum De Horizon. Daarmee
besparen we flink op de huurkosten en zijn we in nauw contact met organisaties die actief
zijn in onze wijk. Ook was er een wisseling van de voorzitter waarbij we afscheid namen
van John van Ooijen die decennialang het gezicht was van de wijkraad. Gelukkig konden
we ook nieuwe wijkraadsleden begroeten: Angelo en Younes.
Financieel hadden we in 2016 nog twee dure maanden vanwege de huur van het pand aan
de Indischestraat. Die kosten zijn nu definitief uit onze begroting verdwenen waardoor het
mogelijk moet zijn elk jaar binnen de begroting te werken.
Rien Boon
Voorzitter
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ACTIVITEITENVERSLAG
Bestuur
Het bestuur wordt door de wijkraad gekozen en heeft de algemene leiding van de
wijkraad, het beheer van de organisatie en het uitvoeren van taken en
bevoegdheden die het zijn toegewezen.
Het bestuur bestond in 2016 uit:
• John van Ooijen
Voorzitter tot 1 maart 2016
• Rien Boon
Voorzitter per 1 maart 2016
• Sarah Smit
Penningmeester per 1 maart 2016
• Peter van der Mark
Secretaris
• Carla van Essen
Wijkraadslid
• Rutger van Ginkel
Wijkraadslid
• Angelo Holthuis
Wijkraadslid
• Younes Bellafkih
Wijkraadslid
De samenstelling van het bestuur is in 2016 gewijzigd. John van Ooijen heeft zich in
februari teruggetrokken uit de wijkraad, waarna Rien Boon de functie van voorzitter
op zich nam. Angelo Holthuis en Younes Bellafkih zijn toegetreden als wijkraadslid.
Het bestuur is op sterkte met ten minste 3 bestuursleden.

Bijeenkomsten
• Overleg kerngroep wijkcontract
Op 25 januari, 18 april en 2 juni was er een overleg van de kerngroep van het
wijkcontract om de voortgang te bespreken. Rien en Peter waren namens de
wijkraad aanwezig.
• Bijeenkomsten bestuur
In 2016 is de wijkraad en het bestuur 11 keer in vergadering bijeengekomen.
• Bijeenkomsten wijkplatform
Het bestuur was aanwezig op de bijeenkomsten op 16 februari, 24 mei en 11 oktober
van Wijkplatform Noord, een overleg van (maatschappelijke) organisaties die actief
zijn in onze wijk. In dit overleg informeren de organisaties en instellingen elkaar over
de activiteiten die zij organiseren en over relevante ontwikkelingen in de buurt.
• Bijeenkomsten WBO
Het bestuur was 10 keer aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van het WBO
(Wijkraden en Belangenorganisaties Overleg Haarlem Noord/Spaarndam), het
overleg tussen de wijkraden en ondernemers in Haarlem-Noord. In dit overleg
bespreken de wijkraden en belangenorganisaties uit Haarlem-Noord de zaken die
een gemeenschappelijk belang of raakvlak hebben.
• Jaarvergadering wijkraad
De wijkraad hield op 25 april haar jaarvergadering in wijkcentrum De Horizon. De in
de wijk actieve organisaties konden zichzelf presenteren.
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• Activiteiten wijkcontract
Op 14 januari organiseerde Dock een bijeenkomst in wijkcentrum De Horizon over
het organiseren van een straat- of buurtfeest.
Elke derde maandag van de maand houdt handhaving voorafgaand aan de
vergadering van de wijkraad een spreekuur.
Op 8 maart was er een wijkschouw van de wijkraad, buurtbewoners en een
gemeenteambtenaar.
Op 8 maart was er een voorlichtingsmiddag in wijkcentrum De Horizon over
inbraak en babbbeltrucs door de politie en handhaving.
Op 12 april was er een bijeenkomst/voorstelling van performer Ad Bastiaanse ‘op
straat: hoe elkaar aanspreken?’ in wijkcentrum De Horizon.
Op 12 mei was er een training voor hondenbezitters in wijkcenrum De Horizon.
Op 21 mei organiseerde de wijkraad, samen met Dock en Spaarnelanden, een
schoonmaakdag. Het gaat om een schoonmaakactie plus opfleuren van
boomspiegels en geveltuintjes. De gemeente gaf hiervoor een financiële bijdrage
uit het bewonersparticipatiebudget.
De wijkraad bracht samen met de gemeente een special ‘meldingen’ uit van het
wijkblad.
Er zijn 4 informatieborden geplaatst in de wijk.
Op 30 mei was er in wijkcentrum De Horizon een klankbordgroep van bewoners
om te brainstormen over activiteiten in de buurt.

• Afsluiting wijkcontract
Op 7 september 2015 sloot de wijkraad een wijkcontract voor één jaar met de
gemeente (incl. handhaving en politie), Dock en Spaarnelanden. In het wijkcontract
staan afspraken over ‘schoon&heel’, ‘veiligheid’, ‘sociale activiteiten’ en
‘communicatie’. Op 7 september 2016 eindigde het wijkcontract. Op zaterdag 24
september was er een feestelijke afsluiting van het wijkcontract in wijkcentrum De
Horizon in aanwezigheid van wethouder Merijn Snoek, de contractpartijen en
wijkbewoners.
• Werkconferentie ‘gelijk speelveld’
De wijkraad was aanwezig bij de werkconferentie over wijkraden/buurtinitiatieven op
11 januari 2016: wijkraden, buurtinitiatieven, raadsleden en ambtenaren. Het moet
resulteren in een ‘gelijk speelveld’, d.w.z. een nieuwe verdeling van de budgetten.
• 4 mei herdenking
De 4 mei herdenking is geen activiteit van de wijkraad. Wel legt de wijkraad een
krans.
• Zomer aan de Horizon
Op 27 augustus 2016 was Zomer aan de Horizon op Nieuw Guineaplein en op de
binnenplaats van de Pinkstergemeente. Een open dag van het wijkcentrum,
kraampjes, braderie en sport & spel.
• Winter aan de Horizon
Op 16 december, van 20.00 – 22.00 uur, was er een eindejaarsavond in De Horizon
met muziek en glühwein etc. Er waren o.a. optredens van het VOW koor, Paul
Marseilje, Pretpaleis en de kerstman. Jongeren van Dock zorgden voor de after
muziek.
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• Klankbordgroep
Op 28 november was er een Klankbordgroep van bewoners die meepraten over
sociale activiteiten. Organisatie ligt bij Dock.
• Website en facebook
De website www.wibn.nl is verouderd. Na aanhoudende pogingen om de website via
de geëigende wegen te verbeteren, blijkt dat de kennis bij de gemeente en andere
wijkraden niet meer aanwezig is. We hebben de website zelf laten ombouwen.
De facebookpagina facebook.com/wijkraadindischebuurtnoord wordt actief
onderhouden en actueel gehouden.
• Wijkgebouw
De wijkraad was hoofdhuurder van het wijkgebouw aan de Indischestraat 10. De
huidige wijkraad vindt vanuit haar functie en taakstelling een eigen gebouw niet
passend en te duur. Daarom heeft de wijkraad de huur per 1 maart 2016 opgezegd.
Sinds die datum zijn de vergaderingen in Wijkcentrum De Horizon.
• Wijkblad
Het bestuur is verantwoordelijk voor het laten verschijnen van een wijkblad en moet
zorgen voor de redactie, de realisatie en de bezorging. Vanuit het bestuur is
minimaal een lid betrokken bij de redactie en realisatie. Dit jaar zijn er drie uitgaven
verschenen: in het voorjaar, de zomer en de winter.

Standpunten
• HOV Rijksstraatweg
Tijdens een presentatie van de Fietsersbond op de WBO-vergadering uitte de
Fietsersbond bezwaren tegen de voorgenomen inrichting van de kruising
Rijksstraatweg/Zaanenlaan/-straat en bij de Jan Gijzenbrug. De wijkraad is het
inhoudelijk eens met de bezwaren en steunt hierin de Fietsersbond.
• Initiatief mozaïekbank
Bij Bosshardt wil een mozaïekbank realiseren, maar krijgt hiervoor niet de gewenste
medewerking van de gemeente. De wijkraad ondersteunt het initiatief en onderneemt
actie som het project vlot te trekken wat uiteindelijk op 15 juli resulteert in de
feestelijke onthulling aan de Spaarndamseweg.
• Spreekuur Sociaal Wijkteam
Wijkraad vraagt om maandelijks spreekuur Sociaal Wijkteam tegelijk met
Handhaving voorafgaand aan de vergaderingen van de wijkraad. We krijgen hierop
een afwijzend antwoord.
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FINANCIEEL OVERZICHT 2016
Begroting 2016
OPBRENGSTEN
Bijdrage gemeente
Energie
Advertenties wijkblad
Huur Humanitas
KPN
Rijnland
Gemeente schoonmaakdag
Postbus

Werkelijk 2016

Begroting 2017

8.334,00
00,00
450,00

8.883,00
1.153,82
345,00
800,00
46,80
66,00
140,00
223,85

8.334,00
00,00
300,00
-

8.784,00

11.658,47

8.634,00

350,00

113,66

80,00

Huur wijkgebouw
Huur De Horizon (+ 2 maand Ind.str.)
Nuon
Rijnland / PWN
Onderhoud /energie
KvK
Telefoon / porto / postbus / div.
Internet
Vergaderkosten en wijkcontract
PR
Krans 4 mei
Kantoorbenodigdheden
Drukwerk
Wijkblad 3 uitgaven
(vormgeving, druk, verspreiding)

2.000,00
500,00
00,00
00,00
00,00
50,00
00,00
300,00
200,00
100,00

3.214,55
837,00
65,54
842,16
72,20
825,93
180,00
510,09
422,05

900,00
50,00
300,00
200,00
100,00
180,00
200,00
400,00

5.400,00

5.562,04

5.800,00

Totaal kosten

8.900,00

12.645,22

8.120,00

-116,00

- 986,75

514,00

Totaal opbrengsten

KOSTEN
Kosten bank

Resultaat

Korte toelichting
In 2016 heeft de wijkraad € 986,75 méér uitgegeven dan dat er binnenkwam. Dat is
vooral het gevolg van nog twee maanden huur van het voormalige wijkgebouw. We
konden het tekort opvangen uit eigen middelen. Voor 2017 begroten we een batig
saldo.
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BESTUURSVOORNEMENS 2017
Het bestuur bestaat op 1 januari 2017 uit Rien Boon (voorzitter), Peter van der Mark
(secretaris) en Sarah Smit (penningmeester). Er zijn vier wijkraadsleden: Rutger van
Ginkel, Carla van Essen, Angelo Holthuis en Younes Bellafkih.
Voor 2017 heeft het bestuur enkele ambities die we hieronder toelichten.
Wijkgebouw / wijkcentrum De Horizon en Nieuw Guineaplein
We willen het wijkgebouw toegankelijker en gebruikersvriendelijker maken en
promoveren tot een echt wijkcentrum voor, met en door bewoners. Bij voorkeur willen
we de hoofdentree verplaatsen naar de kant van het plein en daar ook een terras, jeu
de boules-baan etc. Het plein mag wel beter afgestemd worden op de gebruikers,
verschillende leeftijdsgroepen en een onderkomen bieden voor jongeren. We
ontwikkelen plannen met de bewoners, gebruikers en organisaties en willen het dan
realiseren met de VVE, gemeente en andere belanghebbenden.
Nieuwe leden
De wijkraad telt nu zeven leden, inclusief het bestuur. Ter versterking van de
continuïteit wil het bestuur tijd en energie steken in het aantrekken van nieuwe leden.
Wijkblad
Het bestuur is verantwoordelijk voor het laten verschijnen van een wijkblad en moet
zorgen voor de redactie, de realisatie en de bezorging. Vanuit het bestuur is
minimaal een lid betrokken bij de redactie en realisatie. Dit jaar verschijnen er drie
uitgaven: in het voorjaar, de zomer en de winter.
WBO vergaderingen
Een vertegenwoordiger van de wijkraad bezoekt de maandelijkse vergaderingen van
het WBO.
Wijkplatform Noord
Een vertegenwoordiger van de wijkraad bezoekt de periodieke vergaderingen van
het Wijkplatform Noord.
Schoonmaak-/opfleuractie op 12 mei
Op 12 mei organiseert de wijkraad samen met Dock en Spaarnelanden een
‘opfleurdag’ in de wijk: schoonmaken van de vervuilde openbare ruimte, bijvoorbeeld
pleinen en speeltoestellen, en uitdelen van plantjes voor boomspiegels en
geveltuintjes.
Indische Buurt Noord in beweging op 17 mei
Op 17 mei organiseert Bij Bosshardt, en met name Carla van Essen, samen met
andere organisaties een sportieve dag voor buurtbewoners met aansluitend een
BBQ. De wijkraad verleent hand- en spandiensten.
Zomer aan de Horizon
In de vakantieperiode organiseert Dock samen met organisaties uit de buurt een
zomers evenement voor buurtbewoners op/rond het Nieuw Guineaplein. De wijkraad
denkt en doet mee.

8

Multiculturele avond
De wijkraad wil een verbindende (multi-)culturele avond organiseren met eten,
muziek, dans etc. Eerst inventariseren we de behoeften, de mogelijkheden, de
deelnemende partner(s) de locatie en een geschikte datum.
December jaarafsluiting
In december organiseert de wijkraad samen met partners uit de buurt een
verbindende avond voor buurtbewoners.
Activiteit voor ouderen
De wijkraad wil ouderen activeren, bijvoorbeeld door hen aan te moedigen over ‘hun
wijk’ of ‘hun leven’ te laten schrijven. We bundelen deze verhalen in een (aparte)
uitgave van het wijkblad.
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