
Verslag openbare vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord 

Dinsdag 15 oktober 2019, 20.00 uur 
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 

 

Aanwezig: Rien Boon, Jan van Eijsden, Carla van Essen, Marian de Haan, Inge Zuurendonk, Willy Mudde, 

Marijke de Boer, Fred Drenth, Frank Schneider, Thea Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Peter van der Mark, Younes Bellafkih, Angelo Holthuis, Rutger van Ginkel, Natasja Wijnroks 

 

1. Opening – vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

Vanmiddag kreeg Rien Boon een mail van een mogelijke voorzitter. Zij heeft persoonlijke 

tegenslag gehad en wil eerst meelopen als lid. 

 

3. Notulen 17 september 2019 

Er zijn geen opmerkingen. Dank aan Jan van Eijsden voor het waarnemen van het secretariaat. 

 

4. Samenstelling wijkraad 

Volgens de regels bestaat het Dagelijks Bestuur (DB) minimaal uit drie leden. de inspanningsver-

plichting is vijf. Verder bestaat het bestuur van de wijkraad uit bestuursleden. Aan dat aantal 

wordt geen maximum gesteld. Bestuursleden kunnen bijvoorbeeld een werkgroep leiden en 

aansturen. 

De samenstelling van de huidige vergadering is: DB (Rien, voorzitter, Jan,penningmeester en 

Thea, secretaris a.i.). Daarnaast Inge en Marijke die overwegen bestuurslid te worden; Willy, Carla, 

Marian en Frank zijn betrokken wijkbewoners. Fred is hier namens de Christen Unie, die 

regelmatig wijkraden bijwoont.  Hij kan eventueel als doorgeefluik fungeren naar en van de 

politiek. 

 

5. Toekomst en rollen wijkraad 

De toekomst zag er tot voor kort somber uit. Het DB bestond nog uit 2 personen. Rien wil graag 

het voorzitterschap overdragen. Hij wil wel als extra man aan het werk blijven coor de wijkraad, 

en heeft ook overdag tijd. 

De rol van de wijkraad is spannend: de leden zijn niet gekozen en vertegenwoordigen de 

bewoners daarom niet. Aan de andere kant wordt het wijkorgaan huis aan huis verspreid, waarin 

ook de data van de (openbare) vergaderingen worden vermeld en alle relevante data van 

bijeenkomsten. 

Als taak wordt gezien: wat kunnen wij voor de wijk betekenen, en mogen wij voor de wijk 

spreken? Wij zijn de ogen en oren van de wijk naar de gemeente. 

Vraag vanuit de vergadering: wordt er een jaarplan gemaakt en gepresenteerd? 

Dit zou eigenlijk moeten. Voor het komende jaar zal daarom een jaarplan worden geschreven. 

Het jaar loopt van maart – maart in verband met de jaarvergadering in april. 

In januari zal met dit jaarplan begonnen moeten worden. Onderwerpen zijn welkom: 

voorbeelden: het AED-overleg, de ontwikkelingen rond het KV-station, de ontwikkelzone 

Spaardamseweg. 

Soms komen ook onverwacht zaken vanuit de gemeente of de wijk op het bord van de wijkraad. 

Hierop moet dan tussendoor gereageerd worden.  

Het financieel verslag moet overigens in februari bij de gemeente zijn aangeleverd. 

6. WBO, ervaringen en meningen 



WBO = Wijkraden en Belangenorganisatie Overleg. Dit is opgezet tijdens de HOV-discussie. 

In het concept-convenant staat dat beslissingen unaniem moeten zijn. Dat is tot nu toe niet 

gelukt. O.a. daardoor ontstaat een gespannen sfeer. De wethouder heeft een pleidooi gehouden 

voor het behoud van het overleg (alle wijkraden van Haarlem-Noord en de Dorpsraad  van 

Spaarndam-West zijn hierin vertegenwoordigd). Ook de politie en de gemeente sturen een 

vertegenwoordiger en informeren zo alle wijkraden in Noord. 

Op 29 oktober staat het concept-convenant weer op de agenda. Dan wordt ook een secretaris 

benoemd. Menno Evers is gebiedsverbinder vanuit de gemeente en meestal aanwezig. 

 

7. Zienswijze Spaarndamseweg 

Naar aanleiding van de ontwikkelvisie heeft de wijkraad haar gefundeerde zienswijze gegeven 

met betrekking tot de zorgen over de te verwachten mobiliteit, de ontwikkeling van 

Spaarndamseweg 13 (= het 50kV station). Ook is gevraagd het stuk tussen Bandoengstraat en 

Spaarndamseweg, dat mogelijk over 30 à 40 jaar aan de beurt is, niet te noemen in de 

ontwikkelvisie. 

 

8. Verkoop Lianderperceel (Wibaut) 

Dit perceel is ook bekend onder de namen 50kV station en Spaarndamseweg 13. Wibaut is een 

van de projectontwikkelaars. De tot nu toe bekende plannen zijn voor 100 kleine woningen voor 

eenpersoonshuishoudens. De leeftijd van de bewoners is 18-28 jaar. Alles is van horen zeggen, 

niets is officieel op papier beschikbaar. Bewoners zouden ook geen auto mogen hebben vanwege 

het ontbreken van parkeervoorzieningen. Wij maken ons hier zorgen over.  De ontwikkelaars 

reageren niet op uitnodigingen om te vertellen wat de plannen zijn. Rien gaat ze weer benaderen 

en vragen of ze eventueel de volgende wijkraadsvergadering uitleg willen geven. 

 

9. Status herinrichting speelplek Nieuw Guineaplein. 

Herinrichting van het plein komt niet van de grond. De behoefte voor speelplekken is veranderd; 

de tafeltennistafels en het trimtoestel worden nauwelijks gebruikt. Er is wel veel behoefte aan 

speeltoestellen voor kleine kinderen en bijvoorbeeld een jeu de boulesbaan voor omwonende 

ouderen. 

Maar volgens de gemeente is het plein niet aan de beurt, omdat het pas 6 jaar geleden is 

opgeknapt. 

 

10. Status inrichting LandinZicht 

Het bestemmingsplan is aangepast. De gemeente gaat in december aan de slag om meer 

parkeerplaatsen aan te leggen. De bewoners hebben hierover een brief ontvangen. 

 

11. Vergroenen van de wijk 

Rien en Jan hebben met de werkgroep Groen gesproken. Bieke van Hees kan zonder 

opdrachtbon niet aan de slag. Besloten is dat zij volgende week een tijdpad stuurt aan Menno 

Evers, de gebiedsverbinder. 

Er is een toezegging in een vage mail. De basis is een afstudeerproject van de hogeschool Van 

Hall Larenstein uit Velp. 

De werkgroep bestaat uit drie enthousiaste wijkbewoners. Deze werkgroep is ook betrokken bij 

de aanleg van de Indische buurttuin op het terrein van Dock. Deze tuin wacht op een contract 

met de gemeente. Zowel Spaarnelanden als de gemeente hebben hier echter geen budget voor. 

De werkgroep Groen heeft subsidie aangevraagd in het kader van het Leefbaarheid- en 

Initiatievenbudget voor dit project. Er wordt nog op toewijzing gewacht. Op 26 oktober a.s. is het 



Tuinplantdag en zou men aan de slag willen. Een gedeelte wordt ingericht als 4 à 5 doe-tuinen 

voor wijkbewoners. 

Ook aan de Spaarnhovenstraat, naast de snackkar, is plaats en een plan voor groen. Dit plan loopt 

al 5 maanden, er zijn vooral mondelinge afspraken gemaakt, maar er zit geen schot in de zaak. 

Een bestuurslid van de wijkraad in de werkgroep zou misschien helpen. De vrijwilligers worden op 

deze manier tegengewerkt en verliezen de moed. 

 

12. Status buurtschouw 

Dit houdt in een controle op veiligheid, toegankelijkheid en licht in het donker. Bijvoorbeeld de 

aanwezigheid en staat van bestrating/verharding, vuilnisbakken, banken, enz. Foto’s en een 

beschrijving zijn aanwezig. Een datum om een en ander voor te bereiden wordt na de 

vergadering geprikt door een werkgroep bestaande uit Marijke, Inge, Jan en Frank. 

 

13. Afspraken en bijeenkomsten komende maand 

22 oktober 2019 voorlichting Spaarnelanden. Uitleg over de plaatsing van bakken voor 

plastic/drankpakken/blik, papier en glas. Rien en Thea gaan hierheen. 

29 oktober 2019 inloopbijeenkomst over hetzelfde onderwerp in De Horizon, voor 

wijkbewoners 

29 oktober 2019  WBO, Posthuis, Zaanenpark. Rien, Inge en Thea gaan erheen. 

13 november 2019  Mooi door Noord in de bibliotheek Noord, georganiseerd door o.a. de 

gemeente. Pitches om je eigen ding te promoten, van 16.00 – 20.00 uur. 

Idee voor de werkgroep Groen? 

18 november 2019  Initiatievencafé in de Dakkas. Van 18.00 – 19.00 uur kunnen burgerini-

tiatieven worden gepitcht. 

 

14. Rondvraag 

Jan: Thea stuurt iedereen een mail of huisadres en telefoonnummer intern gebruikt mogen 

worden, en wie lid wil  worden van de wijkraad. 

 

15. Sluiting 

De volgende vergadering is op dinsdag 19 november 2019 om 20.00 uur in De Horizon, 

Ambonstraat 2. 


