
Concept verslag openbare vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord  

dinsdag 21 januari 2020, 20.00 uur 
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 

 

Aanwezig: Rien Boon, Jan van Eijsden, Inge Zuurendonk, Marijke de Boer, Frank Schneider, 

Karina Wertenbroek, Peter van der Mark, Fred Drenth, Willy Mudde, Berdt Ribbels, Thea 

Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Marian de Haan 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De agenda blijft staan. 

 

2. Mededelingen 

• De gemeente zoekt “postzegelparken”. We geven dit door aan de werkgroep Groen, en 

vragen ons af of dit meegenomen moet worden in de schouw. 

• van buurtbewoonster Mariëtte Out komt het idee voor straatmanagers. 

• De bijeenkomst met Menno Evers is verschoven naar 28 februari a.s. 

• Door Dock wordt bezuinigd op het jongerenwerk. Gevreesd wordt voor een herhaling 

van de overlast door jongeren van voorheen. Dit wordt meegenomen in het gesprek met 

Menno Evers. 

• Van Nic. Busé is een mail binnengekomen om de naam “Land in Zicht” toe te voegen 

aan Wijkraad Indische buurt Noord. Besloten wordt dat dit één van de buurten van de 

wijk is en dat er geen uitzondering wordt gemaakt. 

• Van Hilde Prins (Haarlemse Bomenwachters) is een mail binnengekomen over het terrein 

van Witko/Sonneborn. Dit hoort bij de Indische buurt Zuid, die geen wijkraad heeft. Het 

zal worden doorgestuurd naar Michiel de Ruiter. 

• Er is een bezuiniging aangekondigd op de toelage voor de wijkraden. Dit jaar wordt het 

bedrag voor de ontbrekende wijkraden nog over de bestaande raden verdeeld. 

• De uitritten van de Archipelstraat en de Spaarnhovenstraat zijn kapot. Dit is door Peter 

bij de gemeente gemeld. 

 

3. Notulen 16 december 2019 

Tekstueel:  

wijziging bij punt 2. Mededelingen: het contract met Dock loopt eind juni 2020 af. 

aanvulling bij punt 3. Notulen 19 november: Na “Indische buurttuin.”: Tot nu toe is 200 euro 

uitbetaald.          

 

4. Samenstelling wijkraad 

Jan geeft door dat  Younes, Angelo en Rutger stoppen. Younes heeft wel aangeboden om te 

helpen met o.a. faceboon. Jan spreekt nog met Younes en Peter af. 

Marian is afwezig en kan daarom niet gevraagd worden over al of niet deelname als 

wijkraadslid. 

Karin sluit zich aan bij de voorbespreking van de agenda door het dagelijks bestuur. 

 

5. WBO 28 januari 

Inge is verhinderd.  



Thea gaat 28 januari naar het WBO. Afgevraagd wordt waarom de Orionzone in het besloten 

deel besproken wordt. 

 

6. Status Lianderperceel 

Op 17 december was er een informatieavond voor omwonenden. 

Het idee voor het bouwplan is van Wibaut en AIVM en is bedoeld voor bewoners van 18 tot 28 

jaar. Hier is al ervaring mee. Jan en Marijke hebben een positief oordeel. Het plan is nog 

voorlopig. Er  volgen nog gesprekken met Kontiki over de ruimte die zij gebruiken en met de 

gemeente. 

 

7. Status Buurtschouw 

De werkgroep Schoon en Veilig, zoals ze zich noemen, is een paar keer bijeen geweest.  

Als datum is gekozen voor zaterdag 7 maart a.s. Om 10.30 wordt begonnen. Er is een duidelijke 

instructie beschikbaar. 

Jan inventariseert wie aanwezig kan zijn. Rien zorgt voor de koffie. Er zijn minimaal 10 mensen 

nodig en die zijn er. 

Marco de Goede (gemeente) is gemaild, maar heeft nog niet geantwoord. Ook Menno Evers en 

Spaarnelanden worden ingelicht. 

 

 

8. Toekomst vergaderlocatie 

De huidige huur loopt door tot eind juni 2020. Het is niet bekend hoe lang het huurcontract 

tussen de gemeente en Dock loopt.  

Rien heeft met de beheerder van Dock gesproken over het opknappen van de nieuwe 

vergaderplek en over de verwarming ervan. 

Bij de gemeente moet aangedrongen worden op het blijven bestaan van een buurthuis, waar 

ook een beheerder nodig is. Bij raadsleden kan geïnformeerd worden naar plannen over Dock. 

Rien en Jan hebben 18 februari een gesprek met de gemeente en Dock. 

Peter heeft binnenkort een gesprek met de beheerder voor het wijkblad. 

Overigens heeft Dock werkzaamheden van het Rode Kruis overgenomen, maar het 

jongerenwerk afgestoten. 

 

9. Jaarplan 2020 

Er is door Frank een nieuwe lijst gemaakt die veel korter is. 

Marijke wil als toevoeging aan de werkgroep Groen “De wijkraad ondersteunt deze groep.” 

In een jaarplan horen actiepunten. De punten van nu mogen meer als actie worden 

geformuleerd. 

Ook het aanpassen van het huishoudelijk reglement hoort in het jaarplan. 

De evaluatie volgt dan in november en vormt de input voor een nieuw jaarplan. 

In het jaarverslag staat wat door de wijkraad is gedaan. 

De jaarvergadering blijft, ook in de toekomst, in april staan. 

 

10. Afspraken en bijeenkomsten komende maand  

• HOV – de bijeenkomsten staan gepland voor 20, 21 en 23 januari. Een aantal mensen is 

20 januari geweest. Inge heeft doorgegeven dat de keuze voor de noodhalte van bus 

385 bij de Nieuw Guineastraat onhandig is. Er is daar geen oversteekplaats en de weg is 

druk. 



• Ook wordt het vreemd gevonden dat al voor februari met de werkzaamheden is 

begonnen. Bij de Van Nesstraat is een boom omgezaagd, die zou worden overgeplant 

naar de overkant van de Rijksstraatweg. 

• WBO 28 januari – Thea gaat erheen. 

 

11. Rondvraag 

• Berdt Ribbel: uit de ontwikkelvisie blijkt dat de tuinen bij de woonboten worden 

ingekort. Hij heeft hier vraagtekens bij. Verder wordt er bij de woonboten ook geen post 

bezorgd, geadresseerd of ongeadresseerd. Ook worden ze niet meegenomen in de 

ronde voor de huis-aan-huisbladen. En ook de wijkkrant wordt dus niet bezorgd. Het 

traject van de ontwikkelvisie is helaas al gelopen. De visie wordt 31 januari vastgesteld. 

De laatste versie ervan staat op de website van de wijkraad. 

• Peter wil graag input voor het wijkblad. Er is het verhaal van Mariëtte Out. Ook de 

resultaten van de werkgroep Groen; de Indische buurttuin; de aankondiging van de 

buurtschouw, en natuurlijk het programma voor de jaarvergadering van 21 april. 

• Het beheer van de infoborden loopt erg achter. Er hangt nu vooral oud nieuws. Rien 

doet het beheer, maar kan dit misschien delegeren. Idee: Laat Nora een ontwerp maken 

over wat de wijkraad is/doet. Nu hangt aan één kant de wijkkaart, die volgens een deel 

weg kan en dan ruimte maakt voor ander nieuws 

 

12. Sluiting 

Rien sluit de vergadering 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 18 februari 2020 om 20.00 uur 


