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VOORWOORD 

 
Voor jullie ligt het jaarverslag 2018 van de Wijkraad Indische Buurt 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 2019. Met het 
jaarverslag legt het bestuur van de wijkraad verantwoording af over de activiteiten die onder zijn 
verantwoordelijkheid hebben plaatsgevonden.  
 
We blijven ons inzetten voor een optimaal leefbare buurt. Daarbij richten we ons op een veilige, 
schone en opgeruimde omgeving waarin iedereen zich thuis kan voelen. En daarbij hebben we extra 
aandacht voor ‘groen’ via de campagne Indische Buurt Noord kleurt Groen.  
 
Wij constateren dat wijkcentrum De Horizon steeds meer een kantoorgebouw wordt voor 
(maatschappelijke) organisaties in plaats van een ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners. Dat 
heeft te maken met de financieringsconstructie van het wijkcentrum en een verschuiving van 
activiteiten naar het Marsmanplein. In onze ogen is herziening van beleid nodig: of De Horizon 
wordt een echt wijkcentrum met daarbij een passend inrichting en passende activiteiten of er komt 
een herbestemming, bijvoorbeeld als multifunctioneel schoolgebouw. 
 
Voor de herinrichting van de speelplaats op het Nieuw-Guineaplein hebben we plannen zodat het 
plein groener wordt en beter is afgestemd op de demografische ontwikkelingen. Dus een plein dat 
een prettige plek is voor oud en jong. We willen in 2019 stappen zetten zodat het een mooie 
ontmoetingsplaats wordt in onze wijk. 
 
De samenstelling van de wijkraad is begin dit jaar gewijzigd. Secretaris Peter van der Mark is gestopt 
met zijn werk als bestuurslid omdat hij een plek in de gemeenteraad heeft gekregen. Voor de 
continuïteit van de wijkraad zoeken we daarom versterking. Op die manier kunnen we ook dit jaar 
die taken vervullen die van een wijkraad verwacht mogen worden. 
 
 
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 2018 uit:  

• Rien Boon   Voorzitter  

• Sarah Smit   Penningmeester (tot 2018) 

• Jan van Eijsden  Penningmeester (sinds 2018) 

• 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 2018 gewijzigd. Sarah Smit trok zich wegens verhuizing 
buiten de wijk terug als penningmeester. Jan van Eijsden is sinds 1 mei 2019 penningmeester. 
Het bestuur was in 2018 op sterkte met ten minste 3 bestuursleden.  
 
Per 31 januari 2019 heeft secretaris Peter van der Mark zich teruggetrokken vanwege zijn 
benoeming als gemeenteraadslid. De wijkraad zoekt daarom een nieuwe secretaris en andere 
wijkraadsleden. 
 
Bijeenkomsten 
 
 

• Bijeenkomsten bestuur 
In 2018 is de wijkraad en het bestuur 10 keer in vergadering bijeengekomen. Naast de 
zomerpauze, was er in december geen vergadering. Naast de formele vergaderingen kwam het 
bestuur regelmatig bijeen om zaken nader af te stemmen. 
 

• Bijeenkomsten wijkplatform 
Het bestuur was aanwezig op twee bijeenkomsten van Wijkplatform Noord, een overleg van 
(maatschappelijke) organisaties die actief zijn in onze wijk en de gemeente. In dit overleg 
informeren de organisaties 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 uit Haarlem-Noord de 
zaken die een gemeenschappelijk belang of raakvlak hebben en vindt er uitwisseling met de 
gemeente plaats.  
 

• Jaarvergadering wijkraad 
De wijkraad hield op 16 april 2018 haar jaarvergadering in wijkcentrum De Horizon. De opkomst 
bedroeg circa 20 bewoners en belangstellenden. Ter sprake kwamen: het wijkcentrum, de 
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inrichting van het Nieuw Guineaplein en vergroening van de wijk. Wijkagent Rick Vandongen 
hield een korte presentatie over de veiligheid. 
 

• 4 mei herdenking 
De 4 mei herdenking bij de Jan Gijzenbrug is geen activiteit van de wijkraad. Wel legt de wijkraad 
namens de wijkbewoners een krans. 
 

• Website en facebook 
De website www.wibn.nl is actueel en een belangrijk medium voor informatie en 
aankondigingen. Verder publiceren we nieuws op facebookpagina wijkraadindischebuurtnoord 
en maken we veel gebruik van het platform Nextdoor.nl voor het aankondigen van 
vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen.  
 

• Informatieborden 
De wijk beschikt over 4 informatieborden. Organisaties en bewoners kunnen daarin 
mededelingen en aankondigingen plaatsen die relevantie hebben voor ten minste alle 
buurtbewoners. 
 

• Vergaderruimte 
De wijkraad vergadert iedere derde dinsdag van de maand in wijkcentrum De Horizon. De locatie 
(plus huurkosten) komen overeen met onze doelstellingen. 
 

• Wijkblad 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het wijkblad en zorgt voor de redactie, realisatie en 
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. 
 

• Werkgroepen 
In de wijk zijn twee werkgroepen actief waarmee de wijkraad samenwerkt: de werkgroep 
herinrichting Nieuw Guineaplein en de werkgroep Groen.  
 
Standpunten 
 
Er zijn wijkraden in Haarlem die zich mengen in het politieke debat en optreden ‘namens de 
wijk’. Wij hebben daar moeite mee. Als wijkraad zijn wij gesprekspartner van de gemeente als 
het gaat om projecten, herinrichtingen, bestemmingen of veranderingen in de wijk. Wij zijn 
tevreden over de manier waarop dat overleg verloopt. 
 
Als zich een situatie voordoet waarbij wij het oneens zijn met de gemeente zullen we eerst extra 
informatie inwinnen die mogelijk onze visie kan beïnvloeden. Houden wij vast aan ons 
standpunt, dan leggen wij die kwestie voor aan alle bewoners. Pas als een enkele meerderheid 
van bewoners tegen een plan van de gemeente is, zullen wij dat standpunt verdedigen en 
uitdragen en daarop gepaste acties ondernemen.  
 
Deze ruggespraak met onze wijk vinden wij nodig omdat de wijkraad geen representatieve en 
gekozen vertegenwoordiging van de wijk is. 
 
 
Kwesties / meldingen 
 
In 2018 waren er geen belangwekkende kwesties in onze wijk. 

http://www.wibn.nl/
http://www.wibn.nl/
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De wijkraad besteedt aandacht aan de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers en 
voetgangers bij Land in Zicht en aan het faciliteren van het fietsverkeer vanaf de Schoterbrug. 
De herinrichting Zaanenstraat is afgerond en het project is in januari 2019 opgeleverd.  
De wijkraad heeft bij de gemeente gevraagd een timeout in te stellen op woningsplitsingen. 
 
In 2018 gingen de meeste meldingen van bewoners over:  

• Parkeerproblemen: te weinig parkeerplekken of juist overlast door parkeren op de hoeken 

• Zwerfvuil en hondenpoep: veel troep komt van bewoners die opruimen niet tot hun taak zien 

• Gebrekkige straatverlichting: op sommige plekken is de verlichting onvoldoende  

• Overlast van bomen: niet goed of voldoende gesnoeid  
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FINANCIEEL OVERZICHT 2018 
 
  
Financiële verantwoording 2018 en begroting 2019 

   

 resultaat 2018 begroting 2019 

vergaderkosten 223,34 230 

kopieerkosten 90,70   

diversen 225,00   

kantoorbehoeften 17,40   

bankkosten 63,60   

administratiekosten 396,70 410 

redactie/opmaak 2.775,50   

drukwerk 3.033,47   

distributie 1.161,60   

internet 471,67   

Af: advertenties-donaties -725,00   

wijkblad/website 6.717,24 7200 

diverse activiteiten 102,85 110 

Huur wijkgebouw 358,50 370 

 7.798,63 8320 

subsidie ontvangen 8.334,00  

terug te storten 2018 535,37  

 

Korte toelichting 
In 2018 heeft de wijkraad €535,37 minder uitgegeven dan dat er binnenkwam. Ook voor 2019 
begroten we een batig saldo.
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BESTUURSVOORNEMENS 2019 
 
Het bestuur bestaat op 1 januari 2019 uit Rien Boon (voorzitter), Peter van der Mark (secretaris) 
en Jan van Eijsden (penningmeester). Er zijn vier wijkraadsleden: Rutger van Ginkel, Carla van 
Essen, Angelo Holthuis en Younes Bellafkih. 
Per 31 januari 2019 heeft Peter van der Mark de wijkraad verlaten. 
 
Ambities 2019  
 
Wijkgebouw / wijkcentrum De Horizon en Nieuw Guineaplein 
We willen het wijkgebouw toegankelijker en gebruikersvriendelijker maken en promoveren tot 
een echt wijkcentrum voor, door en met bewoners. Bij voorkeur willen we de hoofdentree 
verplaatsen naar de kant van het plein en daar ook een terras, jeu de boules-baan etc. 
aanleggen. Dat gebeurt in nauw overleg met de direct aanwonenden. Het plein mag wel beter 
afgestemd worden op de gebruikers en de verschillende leeftijdsgroepen. Ook kan het plein 
ingericht worden met meer groen. 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 zes leden, inclusief het bestuur.  
Ter versterking van de continuïteit wil het bestuur tijd en energie steken in het aantrekken van 
een secretaris en van nieuwe leden.  
 
Wijkblad 
Het bestuur is verantwoordelijk voor het laten verschijnen van een wijkblad en moet zorgen voor 
de redactie, realisatie en 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.  
 
Vergroenen 
De Indische Buurt Noord telt het minste groen van heel Haarlem. We zoeken samen met de 
werkgroep Groen, bewoners, partners en gemeente naar manieren om de wijk groener te 
maken. 
 
AED’s 
De wijkraad maakt zich hard voor een goede spreiding van AED’s in de buurt. Dat gaat lukken 
met hulp van de gemeente en dankzij bewonersinitiatieven. 
 
Ontwikkelzone Spaarndamseweg 
Voor de ambitie om 10.000 woningen te bouwen heeft de gemeente 8 ontwikkelzones 
aangewezen. De Spaarndamseweg vormt een van deze ontwikkelzones. Dit jaar komt de 
gemeente met de eerste plannen. De wijkraad volgt het proces op de voet. 


