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De Indische Buurt Noord welbeschouwd 
Een wijkschouw in onze buurt 

Motivatie 

Als wijkraad horen we vaak klachten over de openbare ruimte, zoals bestrating, verlichting en 

toegankelijkheid. Dit gaf ons het idee om de klachten en gevoelens concreter te maken. Immers, met 

feiten kan men aankomen bij de verantwoordelijken. In dit geval de gemeente Haarlem en als 

uitvoerder, Spaarnelanden. Daarbij pretenderen we geenszins een volledige lijst met ‘mankementen’ 

te geven, echter wél een redelijk betrouwbaar beeld van de situatie in de Indische Buurt Noord. 

Opzet 

Er is een werkgroep van vier leden uit de Wijkraad Indische Buurt Noord opgericht. Na een aantal 

korte en efficiënte vergadermomenten is een werkwijze en een  taakverdeling tot stand gekomen. Als 

eerste is besloten de wijk in 5 stukken te verdelen. Met plattegrond en stratenlijst wordt ieder deel 

van de wijk op een vastgesteld moment aandachtig geschouwd door minimaal twee personen. Als 

hulpmiddel hebben deze teams invulformulieren en een overzicht van categorieën bij zich. Wanneer 

foto’s de constateringen kunnen verduidelijken is dat zeer welkom. Om een beeld te krijgen van de 

verlichting gaan de leden van de werkgroep op een avond door het gehele gebied om een en ander op 

te nemen. 

Uitvoering 

Voor de schouw hebben zich tien deelnemers opgegeven. Een aantal vanuit de wijkraad en een aantal 

via een oproep op de website. Als schouwdatum is zaterdag 7 maart 2020 gekozen. De start is om half 

elf in Wijkcentrum De Horizon met koffie en instructies. De wijkregisseur kon onverwacht helaas niet 

aanwezig zijn. Klemborden met invulformulieren, plattegronden, stratenlijsten en schouwcriteria 

worden uitgereikt en teams worden gevormd. Iedere straat wordt doorgelopen en alle 

belangwekkende constateringen worden genoteerd. Ter verduidelijking worden foto’s gemaakt. Na 

afloop worden er soep, belegde broodjes, koffie e.d. geserveerd en wordt er geëvalueerd. 

Categorieën 

Om enige eenduidigheid te verkrijgen wordt in het kort een aantal criteria met voorbeelden 

meegegeven. De daarbij gebruikte categorieën staan hier opgesomd: 

Afval: Structureel afval naast containers, kapotte containers. 

Beplanting openbaar: Overhangende beplanting, gevaarlijke boomtakken. 

Beplanting particulier: Te ver overhangende beplanting, minder dan 120 cm brede doorloop op de 

stoep. 

Fietsen: In de weg staand, wrakken. 

Verlichting: Scheef, gedeukt, stuk, ontbrekend. 

Straatmeubilair: Bankjes, hekjes, paaltjes kapot of scheef. 

Hondenpoep: Vaste poepplaatsen, met uitwerpselen overlopende prullenbakken. 

Rijweg (bestrating): Wortelopdruk, diepe kuilen. 

Stoep (tegels): Struikelplekken door meer dan ±1 centimeter omhoog liggende stoeptegels, 

wiebelende tegels, diepe kuilen, ontbrekende tegels, omhoog stekende stoepranden, geen 

verlaging op de hoeken. 

Uitstekend: Een straat(gedeelte) waar niets op aan te merken is. 

Toegankelijkheid voor wielen: Geen verlaging van de stoep op de hoek, onvoldoende brede doorgang. 

Zwerfvuil: Structurele verzamelplaatsen. 
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Indeling 

De officiële definiëring van het gebied waar de Wijkraad Indische 

Buurt Noord zich mee bezig houdt is als volgt: Onze ‘buurt’ is het 

noordelijke deel van de Indische Wijk. Dat wil zeggen: op de kaart het 

gebied boven de Zaanenstraat en onder de Jan Gijzenkade en rechts 

van de Rijksstraatweg tot en met de  Spaarndamseweg. Dit gebied 

bestaat uit drie officiële buurten: De Medanbuurt, de Nieuw 

Guineabuurt (inclusief Land in Zicht) en De Weltevredenbuurt. Deze 

laatste indeling is ook aangehouden bij het verwerken van de 

gegevens uit de wijkschouw. Mede omdat deze indeling door de 

gemeente Haarlem wordt gebezigd. Bij het schouwen zelf is echter 

om organisatorische redenen een indeling in vijf, ongeveer even grote stukken aangehouden. 

Resultaten 

De verwerking van de constateringen heeft door omstandigheden enige tijd op zich laten wachten. We 

merken dan ook dat er sinds de datum van de schouw, zaterdag 7 maart 2020, een en ander verbeterd 

is. Zo zijn er bomen geplant in leegstaande boomspiegels. En een aantal bestratingen zijn aangepast. 

Ook zijn er rond de kruisingen met de Rijksstraatweg als gevolg van het HOV-project ondertussen wat 

wijzigingen in de toestand van bestrating e.d. te zien. 

De constateringen zijn in een spreadsheet gezet, waardoor er overzichten naar categorie en locatie 

gemaakt kunnen worden. De volledige lijsten met de constateringen zijn beschikbaar via de website 

van de wijkraad. In deze beschrijving staan enkele in het oog lopende gegevens in grafiekvorm. 

Conclusies 

 

 Fig. 1 Duidelijk is te zien dat de meeste constateringen de toestand van de trottoirs betroffen. 
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Wat nu? 

De gegevens zullen in een overleg met onder andere de gebiedsmanager en een vertegenwoordiger 

van Spaarnelanden besproken worden om afspraken te maken die verbetering van de voornaamste 

knelpunten geven. De veiligheid in de openbare ruimte is daarbij leidend. Eventueel kunnen 

vertegenwoordigers vanuit de politiek hierbij nog iets betekenen. 
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