
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Agenda openbare vergadering Wijkraad Indischebuurt Noord  
Dinsdag 19 februari 2019, 20.30 uur  
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 

 

Agenda 
 
Opening - vaststellen agenda. 

1. Mededelingen.  

2. Notulen 15 janurai 2019. 

3. Verkoop Lianderperceel (Wibaut), ontwikkelzone Spaarndamseweg 

4. Herinrichting Speelplek NG-plein  

5. Status inrichting LandinZicht, navraag bij projectmanager 

6. Status AED’s in de buurt. 

7. Versterken wijkraad: secretarisfunctie. (interesse van Marieke v/d Helder - 

mariekevdhelder@hotmail.com. 

8. Campagne vergroenen van de wijk: terugblik bijeenkomsten, voortgang. 

9. Status huisvestingsverordening cq splisting woningen. 

10. Voorbereiding jaarverslag en jaarvergadering  

11. Afspraken en bijeenkomsten komende maand. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting. 

Datums: 

26 februari WBO 

13 maart Mooi door Noord, Koningskerk, 16-20 uur 

13/14 maart: NLDoet 

9 april: clusterbijeenkomst- Generaal Cronjéstraat 1A 

10 april jaarvergadering WIBN 

 
  



Bijlage punt 5 

3.7.  Spelen  

 ‘Speelruimtebeleid  2013-2020’. De opgaven van het speelruimtebeleid liggen in het volgende:  

• Het openbaar toegankelijk maken van sportvelden, schoolpleinen en speeltuinen  >> 

➢ Voor IBN zijn alle pleinen en plekken openbaar  

• Bij de inrichting van de openbare ruimte de informele speelruimte meeontwerpen; brede 

stoepen, pleintjes, parken en groenvoorzieningen zo inrichten dat het kinderen uitdaagt om in te 

spelen;  

➢ Voor IBN? 

• Braakliggende terreinen ‘inrichten’ als tijdelijke speelruimte;  

➢ Er is geen braakliggend terrein 

• Het speelweefsel verbeteren: Bij de inrichting van de openbare ruimte rekening houden met de 

routing tussen speelvoorzieningen;  

➢ IBN? 

• Wijkgerichte aanpak in de prioriteitwijken (Vogelenbuurt, Ind ische buurt, Transvaalbuurt, 

Patrimoniumbuurt); in deze wijken waar de speelruimte onvoldoende aansluit op de doelgroep, 

samen met de buurt een verbeterplan opstellen. En hieraan gekoppeld een  uitwerkingsplan;  

➢ Kansen voor NG-plein! 

• De plekken waarvan uit de analyse blijkt dat deze overbodig zijn, in overleg met de doelgroep 

heroverwegen. Dit betekent mogelijk verwijderen  van het toestel en de vrijgevallen plek 

omvormen naar groen of een informele speelplek. De speelplek omvormen naar een speelplek 

voor een andere doelgroep door bv toestellen uit te wisselen met een andere speelplek of in te 

richten voor ‘spel en ontmoeting’;  

➢ Kansen voor NG-plein! 

• Het creëren van nog een paar voorzieningen voor oudere jongeren zoals voetbalkooien;  

• Het natuurlijk spelen stimuleren; struinen, hutten bouwen, bloemen plukken, vies worden, 

planten en dieren leren kennen, spelen met lossen materialen en klimmen in kl imbomen.  

  

Bij het plaatsen van speeltoestellen wordt rekening gehouden met samenhang met de omgeving, 

de ruimtelijke context en zichtassen. 
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