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Aanwezig: Rien Boon, Carla van Essen, Younes Bellafkih, Inge Zuurendonk, Willy Mudde, Peter 

van der Mark, Jan van Eijsden (verslag) 

Afwezig: Angelo Holthuis, Rutger van Ginkel, Natashja Wijnroks 

 

 

Opening - vaststellen agenda 

Rien opent de vergadering en heet Willy Mudde welkom. Zij is een actieve buurtbewoonster. 

 
1. Mededelingen en ingekomen stukken. 

Speeltuintje Oosterstraat: omwonenden hebben een enquete in kunnen vullen over de 

vervanging van de speeltoestellen. Zij hebben ook een bewonersbijeenkomst georgan iseerd 

waar Jan van Eijsden naar toe gaat namens de wijkraad. 

Boten Treffers: een bewoonster heeft geprotesteerd bij de gemeente over de schrootboten 

van de firma Treffers die bij de Waarderbrug in het Spaarne liggen en vraagt of de wijkraad 

haar daarin kan steunen. Rien heeft als reactie gegeven dat het niet binnen de Indische buurt 

noord valt en dat ze het beste omwonenden kan proberen te activeren. Rien denkt dat de 

stank ook van de duiven onder de schoterbrug kan komen en gaat bij de gemeente navragen 

of daar wat aan gedaan wordt. 

Vuilnis Bosshardt: Er is een klacht binnengekomen over vuilnis dat door ‘Bij Bosshardt’ wordt 

gedumpt bij de vuilcontainer. Rien heeft als reactie gegeven dat hij het bericht zal doorsturen 

naar de beheerder, maar dat de klager ook zelf bij Bosshardt kan binnenstappen. 

Stand van zaken AED’s: 19 juni is er weer een bijeenkomst van de werkgroep AED’s in 

Haarlem. Jan gaat daar naar toe en houdt ons op de hoogte. 

Schoterbos is mooi geworden. Er was vandaag een bijeenkomst als afsluiting/oplevering van 

de eerste fase. Vierde kwartaal 2020 is fase 2 klaar. Fase 3, 4 en 5 komen later. 

2. Verslag 21 mei 2019 

Goedgekeurd. Jan zet het ook op de website. 

3. Ontwikkelzone Spaarndamseweg 

Op 4 juni is de bijeenkomst geweest waarin een deel van de reacties van bewoners op de 1e 

concept ontwikkelvisie zijn besproken. De meeste reacties gingen over de speeltuin op de 

hoek van de Zaanenstraat/Spaarndamseweg. Dit is aangepast in de latere versie. Het 

vervangen van de woningen tov Land In Zicht is vreemd. Temeer daar het deels 

koopwoningen betreft en woningen die net gerenoveerd worden. Wij vinden het niet tactisch 

om dit in de ontwikkelvisie te laten staan.  

Er is toegezegd dat wij de uiteindelijke conceptvisie krijgen voor of gelijk met het college, 

zodat we genoeg tijd hebben voor het opstellen van een eventuele zienswijze. Menno Evers 

zegt dat bij Kv-station woningen zonder auto moeten komen. Het terrein schijnt weer 

verkocht te zijn. We gaan Klaas vragen hoe het zit.  Deliterrein is rond. De rest is veelal ook 

rond, alleen de plaats voor uitritten van auto’s is nog ter discussie. 

4. Herinrichting Speelplek NG-plein  

Geen bijzonderheden. Er zijn wél plannen om iets te doen met de tuin van de Horizon.  

5. Status inrichting LandinZicht  



 
Rien heeft gevraagd aan Wimmie Hengst naar de stand van zaken: bestemmingsplan is klaar, 

ligt ter inzage en tot 29 augustus kan bezwaar ingediend worden. Er moeten meer 

parkeerplaatsen komen en een betere inrichting van de omgeving. Er komt een 

bewonersbrief. Volgens Peter van der Mark is er geld voor. Bewoners zijn ook bezig met 

plantenbakken etc. Het oversteekprobleem komt aan de orde bij de vaststelling van de 

ontwikkelvisie Spaarndamseweg. 

6. Versterken wijkraad 

Er zijn vacatures voor de secretaris- en voorzittersfunctie. Het schijnt dat Marieke v/d Helder 

geïnteresseerd is. Tip van Peter: Misschien op Nextdoor zetten. 

7. Vergroenen van de wijk 

Het groenproject ‘Bij Bosshardt’ was prima verlopen. Het gaf ook anderen een stimulans om 

te vergroenen. 

Het project ´vergroenen van de wijk´ heeft niet veel voortgang. Er moet meer concreets 

gebeuren. We gaan nog eens met de werkgroep rond de tafel. 

8. Vergaderdata 

Afspraken en bijeenkomsten komende maanden aanvangstijd terug naar 20.00 uur. 

17-9-2019 

15-10-2019 

19-11-2019 

17-12-2019? 

21-1-2020 

18-2-2020 voorjaarsvakantie 

17-3-2020 

21-4-2020 jaarvergadering 

19-5-2020 

16-6-2020 

9. WBO 

Wat moet de overlegvorm worden en wat is ons standpunt? We zijn al langer van mening dat 

het WBO een overlegorgaan is en geen actiegroep. Er is een convenant in de maak 

betreffende de onderlinge samenwerking tussen de wijkraden en belangenorganisaties in 

Haarlem Noord. Hierover wordt na de vakantie een besluit genomen in het WBO. 

10. Wat verder ter tafel komt 

Willy Mudde vindt dat de Infoborden meer kunnen betekenen: zij wil de content graag 

bijhouden en bijvoorbeeld ook info over mantelzorg, wijkgerichte zorg, etc. er in plaatsen. 

We vinden dat een goed idee. 

11. Rondvraag  

Kopij voor het wijkblad begin augustus inleveren. Stukje Handhaven of politie? 

Willy: misschien een onderwerp voor de jaarvergadering: wijkgerichte zorg, artsen die meer 

regie aan de patient willen geven, etc. 

12. Sluiting 

Volgende vergadering 17 september om 20.00 uur in de Horizon 

 

 

 


