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Samen houden we Haarlem bereikbaar

Bestemming
bereikt

De fietsen- 
stalling 
gratis en veilig
Kennemerplein, Boereplein, 
Boter markt, Tempeliersstraat, 
Stationsplein, Jacobijnestraat 
(alleen op zaterdag), Smedestraat

 
 
 
Sinds sept. 1999      

 
 
 
 

www.kdvderammelaar.nl                           
info@kdvderammelaar.nl     
                   
              

Een huiselijk en knus kinderdagverblijf. 
 
•    Vaste leidsters 
• Zorg op maat.   
• Werken met een digitaal programma, Bitcare. 

Zo bent u als ouder, via uw mobiel, op de hoogte van de dagelijkse bezigheden van uw kind. 
 

• Werken met Thema’s. 
• Open van 7:30-18:00, flexibel bespreekbaar. 
 

Ideaal voor kinderen die niet kunnen wennen op een groot kinderdagverblijf. 

 
                                           
 

 

 

Tel:023-5380716  
Bel gerust voor informatie.  Miranda Scholten     
Soerabajastraat 19   2022RX  Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord 
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Inhoud

Na de zomerstop komt langzaam alles weer opgang. Gelukkig zijn er geen 
schokkende dingen gebeurd tijdens de zomerpauze. We zitten in een tijd van 
veranderingen. Enkele leden van andere wijkraden in Noord willen een weg 
inslaan die anderen niet willen. Wij ook niet. In september gaan we daar weer 
verder over praten.

Ook de politiek in Haarlem zoekt naar nieuwe manieren om de democratie te 
veranderen: de Nieuwe Democratie. Wij zien in onze buurt ook dat bewoners 
zelf initiatieven nemen en soms bij ons naar de juiste weg vragen. Misschien 
dat we op deze manier, als er bewoners zijn die de nieuwe democratie een 
uitdaging vinden en dit willen gaan doen, wij als wijkraad misschien ons kunnen 
terugtrekken. Wat ik als voorzitter niet zo erg zou vinden, omdat het nu op een 
paar schouders terechtkomt en het mij te zwaar wordt.

De Wijkraad Indischebuurt Noord heeft dringend behoefte aan nieuwe 
bestuursleden. We zoeken iemand die mijn plaats als voorzitter gaat innemen 
en een secretaris. Als we dit jaar geen nieuwe bestuursleden vinden, is de 
kans groot dat we in 2020 stoppen met de wijkraad. Als je dit wilt voorkomen, 
denk dan eens na wat je zou willen doen voor de wijk.

In september beginnen we weer met onze vergaderingen in wijkcentru  m 
De Horizon, ingang aan de Ambonstraat 2. Elke derde dinsdag van de maand 
starten we om 20.00 uur. Iets later binnen lopen kan altijd. Je bent van harte 
welkom: voor vragen, om iets te melden of om je te oriënteren op wat de 
wijkraad precies doet. En misschien maakt de inhoud van dit wijkblad je wel 
nieuwsgierig. Bijvoorbeeld over de nieuwbouw op de plaats van het Liander-
gebouw. 

Ik ben erg blij met de actie om de wijk te vergroenen. We zien dat een klein 
werkgroepje toch het goede voorbeeld heeft gegeven en dat diverse bewoners 
zelf aan het vergroenen zijn geslagen. En dat geeft de wijk toch een beter 
aanzicht. 

De eerste vergadering is op dinsdag 17 september. Hopelijk tot ziens.

Rien Boon
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord

Wijkraad Indische Buurt Noord
zoekt bestuursleden:

Meld je aan via info@wibn.nl of kom naar de volgende vergadering  
op dinsdag 17 september, 20.00-22.00 uur,  
in wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2.

een voorzitter en een secretaris

•  Als bestuurslid help je mee aan een leefbare en veilige wijk 
Hoe je dat wilt doen, bespreek je samen met de andere 
bestuursleden.

•  De functie -op vrijwillige basis- kost je niet veel tijd

•  Je hebt geen specifieke ervaring of kennis nodig; 
enthousiasme is meestal voldoende!

•  En belangrijk: je komt bij de gezelligste wijkraad van Haarlem

Belangstelling?



Haarlem bouwt de komende jaren zo’n 10.000 woningen om het enorme woningtekort 
te verkleinen en Haarlemmers perspectief te bieden op een betaalbare woning. 
Die extra woningen komen grotendeels in acht ontwikkelzones verdeeld over de stad. 
Ook de Spaarndamseweg is een ontwikkelzone. Wat weten we tot dusver? 

Conceptvisie
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Wat gebeurt er aan het Spaarne?
Ontwikkelzone Spaarndamseweg

Sinds kort ligt er een ‘concept ontwikkelvisie  
Spaarndamseweg’. Dat is een beeld van hoe het 
Spaarnegebied er uit zou kunnen zien en verwoordt 

de ambities, wensen en eisen voor de mogelijke toe-
komst. Het gaat om de oevers van het Spaarne tussen 
de Prinsenbrug en de Schoterbrug en de aangrenzende 
woonwijken: Patrimoniumbuurt, Transvaalbuurt en Indi-
sche Buurten. De visie gaat over wonen, verkeer, klimaat-
verandering, duurzame energie (geen gas) en groen. Aan 
de Spaarndamseweg komen er minimaal 650 woningen 
bij waarvan ruim 300 sociale huur. Ook komen er scholen,  

huisartsposten en extra ruimte voor groen. Als de gemeenteraad de visie eind 
dit jaar vaststelt, worden de concrete (stedenbouwkundige) plannen uitge-
werkt. Per vervolgstap is er ruimte voor participatie en inspraak. 

Het Spaarne als spil van wonen en recreëren
	Het Spaarne moet aantrekkelijker worden om te bezoeken, verblijven  

en recreëren.

	De weerszijden van het Spaarne hebben elk hun eigen karakter. 
Aan de westzijde: wonen, verkeer, bomen en een bebouwde ‘wand’.
Aan de oostzijde: grote industriële gebouwen. 

	De oost-weststraten in de woonbuurten moeten beter aansluiten op de 
Spaarndamseweg; de voormalige historische industriële kavels blijven  
herkenbaar door een eigen architectonische stijl.

	De knooppunten tussen het Spaarne en de oost-weststraten krijgen hoog-
bouw, pleinen of plantsoenen en voorzieningen (zorgpraktijken, scholen, horeca). 

Kruising Schoterbrug (verre toekomst)
Dit deel van de visie is iets voor de lange termijn, als het al gebeurt. Maar het is 
een mooie ambitie waarbij de entree vanaf de Schoterbrug meer ‘smoel’ krijgt. 
Gedacht wordt aan woongebouwen van 4 tot 6 lagen aan de westzijde van 
de Spaarndamseweg (huidige Ymere-woningen). In de visie wordt parkeren 
inpandig zodat er meer ruimte komt voor groen en een plantsoen. 

Locatie 50kV-station (korte termijn)
Op dit perceel komt een appartementencomplex van maximaal 15 meter hoog 
voor jongeren. Op de begane grond van het woongebouw komen voorzie-
ningen, waaronder horeca. De kade wordt verlengd ‘de hoek om’ tot onder de 
brug en blijft autovrij. Een strook van 15 meter langs het water biedt ruimte 
voor groen, wandelen en fietsen. 

Huidige gebruikers, zoals scouting Kon-  
Tiki, moeten (op termijn) verhuizen.

Locatie Zaanenstraat 
De Zaanenstraat blijft de verbinding 
tussen Rijksstraatweg en Spaarne. De 
speeltuin op de hoek blijft, maar wordt 
opener, bijvoorbeeld door aanpassin-
gen aan het kinderdagverblijf en de 
bouwblokken en door de haag rond 
het speelterrein te verlagen. De woon-
boten moeten ruimte maken zodat er 
vanuit de Zaanenstraat en tussen de 
boten door zicht komt op het Spaarne. 
Ook de tuinen voor de woonboten 
moeten verdwijnen zodat er een  
on on  derbroken kade ontstaat aan het  
water. Deze plek biedt ook goede 
moge  lijkheden voor een watertaxihalte.

1

2

3

4
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Sonnebornterrein 
In een plan van bijna 15 jaar terug zouden hier zo’n 
120 woningen en 200 m2 commerciële ruimte moeten 
komen. Maar dit plan is niet uitgevoerd. Nu komt hier een 
integraal kindcentrum (IKC): een basisschool, naschoolse 
opvang, kinderdagopvang en een sportzaal. De basis-
school wordt ingevuld door de Liduïnaschool. Er komt 
een school- en speelplein dat afgeschermd is van de weg. 
Ook moet er op termijn iets gebeuren met basisschool de 
Cirkel: opknappen, nieuwbouw of uitbreiding. 
Op de hoek van de Floresstraat komt een woongebouw 
van maximaal 10 lagen.
Bebouwing langs het Spaarne heeft 4 tot 6 lagen.
Ter hoogte van de Waarderbrug komt er hoogbouw (ho-
ger dan 30 meter). 
De kade waar riviercruises aanmeren wordt verblijfsge-
bied, mogelijk met een horecapaviljoen. Voor de touring-
cars moet een alternatief gevonden worden. 

Spaarndamseweg 380
Top Cars is gestopt waardoor de begane grond van het 
appartementengebouw en het terrein erachter ontwik-
keld kunnen worden tot woningen. De bebouwing moet 
aansluiten op het stratenpatroon en de groenstructuur 
van het Schoterkwartier. 

Schoterkwartier (Deliterrein)
Het Deliterrein ligt al ruim 25 jaar braak. Ooit stonden hier 
een gasfabriek en een tankstation. Nu gaat AM hier 142 
woningen bouwen: 34 koopwoningen en 108 apparte-

menten, waarvan 50 sociale huurwoningen. Die komen 
in een woontoren van bijna 60 meter hoog. Elan Wonen 
neemt de sociale huurappartementen af en experimen-
teert ook met 3 dure huurwoningen volgens het Friends-
concept waarbij alleenstaanden een woning delen. 

Ten zuiden van de Waarderbrug
De firma Filippo (kavel Kwantum) wil meewerken aan een 
verplaatsing zodat hier o.a. een integraal kindcentrum 
(IKC) kan komen. 
De eigenaar van de Spaarneboog wil het winkelcentrum 
vernieuwen. 
Voor Quality Bakers/Tuin van Tollenaar ligt een concept 
stedenbouwkundig plan dat in het najaar 2019 wordt 
vastgesteld. 
Bij Carpet Right komt er een combinatie van detailhandel 
en woningen. 

Verkeersonderzoek
De Spaarndamseweg is een drukke 
route, maar alleen in de spitsuren.  
Dan zijn er opstoppingen op krui s-  
in g en met de bruggen. Er komt een 
verkeersonderzoek naar de huidige 
knelpunten en de bereikbaarheid.  
De verwachting is dat de verkeersdruk 
slechts minimaal toeneemt door de 
extra woningen. 

Vervolgstappen
Als de visie is vastgesteld, komt er een 
ontwikkelingsstrategie met daarin de 
processen om de woningen, voorzie-
ningen en groenplannen te realiseren. 
Projecten die al zijn opgestart, gaan 
gewoon door. De Spaarndamseweg 
ontwikkelt zich stap voor stap en 
project voor project. Deze visie vormt 
de kaders voor de samenhang en de 
openbare ruimte.  
Wil je een completer beeld? Ga naar 
www.haarlem.nl/spaarndamseweg.

Resultaten inspraak
Voor het vaststellen van de conceptvisie waren er twee bijeenkomsten met 
plenaire presentaties en de mogelijkheid om met deskundigen te spreken. 
Ook kon je als bewoner reageren via een digitaal platform. In juni was er een 
terugkoppeling op de binnengekomen 120 reacties. De reacties gingen over:

  Speeltuin Zaanenoord: de buurt wil op deze plek geen bebouwing;  

de speeltuin blijft. 

  Touringcars riviercruiseterminal: de touringcars hinderen andere  

activiteiten in de openbare ruimte; alternatieven bieden tot dusver 

geen oplossing. Verder onderzoek is nodig.

  Mandelapark & Doe-tuinen: het park moet sociaal veiliger worden en 

een betere kwaliteit krijgen. 

  Bebouwing Spaarneboog: bewoners van de Pionier hebben zorgen  

over het uitzicht en de privacy; bij de verdere ontwikkeling van het 

project komt er een Hoogbouw Effecten Rapportage.

  Verkeersveiligheid: naar verwachting wordt de situatie niet onveiliger 

door de bouw van 650 extra woningen. De verkeersstructuur blijft 

grotendeels gelijk en de te ontwikkelen kavels worden ontsloten vanaf 

de Spaarndamseweg (behalve de Spaarneboog). Bij uitwerking van  

de locaties wordt per keer bepaald wat de beste ontsluiting is, ook met 

het oog op verkeersveiligheid.

Bebouwing

•  Stevige bebouwingswand 
met hoogwaardige uit- 
straling aan Spaarndam 
seweg. Parkeren binnen 
bouwblok oplossen zodat 
aan voorzijde extra ruimte 
blijft voor groen. 

  (Ideeën voor de zeer lange 
termijn)

Inpandig parkeren zorgt 
voor extragroene openbare  
ruimte

Verbreding groenstroken

Verbreding groenstroken

Versterken recreatieplek:

•  Aantrekkelijke verblijfsplek 
in bocht van Spaarne met 
ver zicht over Spaarne. 
Functies die nu op water 
zijn hiertoe (gedeeltelijk) 
verplaatsen.

50 VK station

•  Nieuwe bebouwing met 
mogelijkhoreca op straat- 
niveau. Langs het Spaarne 
een klaine verblijfsruinte  
met zicht over het Spaarne.

http://www.haarlem.nl/spaarndamseweg
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Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK
het spel ‘Jachtseizoen’; ze spelen dan politie en boeven, 
gaan door de buurt rennen en proberen elkaar te vangen. 
Naast al dat buitenspelen, zijn ze ook nog sportief: Malak 
zit op kickboksen en vindt zwemmen leuk, Nadica doet 
aan wedstrijdzwemmen en turnen. 

Als ze één dag burgemeester zouden 
zijn, dan…
Ze zijn eigenlijk erg tevreden over deze buurt: ze vinden 
het hier gezellig, er zijn veel kinderen, ze kunnen lekker 
buitenspelen en er wonen aardige mensen. Ze vinden 
het leuk als er af en toe iets wordt georganiseerd, zoals 
een barbecue in de straat of een buurtfeest op het Nieuw 
Guineaplein. 

Elke dag buiten spelen  
in de Indische Buurt Noord

In een kinderrijke buurt als de onze is het leuk om ook de kinderen eens aan het 
woord te laten. Wat vinden zij van de buurt? Wat vinden zij leuk en wat kan er beter? 

Tijdens een hele warme periode in de zomer vraag ik twee meiden, die ik hier wel 
vaker tegenkom, of ik ze wat vragen mag stellen voor de wijkkrant.  

Dat lijkt hen leuk en als ze toestemming hebben van hun ouders, komen ze naar 
wijkcentrum de Horizon voor het interview.

Echte Haarlemse meiden
Malak (je spreekt het uit als Melek) van 10 en Nadica 
van 11 jaar zijn twee vrolijke meiden die elkaar door het 
buiten spelen in de buurt hebben leren kennen. Malak 
woont samen met haar ouders, twee zussen en een broer 
aan de Spaarndamseweg. Ze is geboren in Haarlem, maar 
haar ouders komen uit Marokko. Vlakbij op de Jan Gijzen-
kade woont Nadica samen met haar ouders en zusje. 

Bewoners in de buurt: Malak en Nadica

Zij is ook een Haarlemse, maar haar moeder komt uit  
Macedonië en haar vader uit Servië. Heel internationaal! 
Ze wonen allemaal sinds een paar jaar in deze buurt.

Spelen en sporten
Buitenspelen is hun grootste hobby, dat doen ze eigenlijk 
elke dag! Veel op het Nieuw Guineaplein, helemaal nu het 
zomervakantie is. En na schooltijd spelen ze ook nog vaak 
tot laat buiten. Soms doen ze met andere buurtkinderen 

Is alles dan goed zoals het nu is? Nou…, als ze één dag 
burgemeester mochten zijn, zouden ze meer speelplek-
ken in de buurt willen maken, met meer toestellen, zoals 
schommels, glijbanen en een draaimolen. En ze zouden 
ook sommige toestellen vervangen door andere die de 
kinderen nu leuker vinden. Dit geldt ook voor de bin-
nentuin tussen de Jan Gijzenkade en de Ambonstraat 
(iedereen noemt dit de driehoek). Deze is mooi groen, 
maar de speeltoestellen die er staan, vinden de kinderen 
niet meer zo leuk.

Later, als ze groot zijn…
Maar als je geen burgemeester wordt, wat zou je dan 
willen worden als je groot bent? Nadica wil graag dokter 
worden in een ziekenhuis en Malak droomt van een baan 
als dierenarts of juf. Over een paar weken gaan ze weer 
naar school: Malak naar de Bavinckschool en Nadica naar 
de Cirkel. Naar school gaan is leuk, maar buitenspelen is 
toch net iets leuker!

P.S. Meiden tot 16 jaar uit de buurt zijn van harte welkom 
bij de wekelijkse Girlzz Only activiteit in wijkcentrum de 
Horizon. Meer informatie bij Ramona: 0628346975.

Achter wijkcentrum de Horizon – aan het Nieuw Guine-
aplein – bevindt zich een afgesloten binnentuin.  
Hoewel tuin… een plek met stenen en tegels. In een 
deel ervan zorgde onze tuinman en buurtbewoner Henk 
Meijer voor enkele bakken met planten. Het andere 
deel was de buitenspeelplek van Holle Bolle Gijs. Maar 
nu deze peuterspeelzaal is gestopt, is er ruimte om iets 
moois te doen met deze plek. 

Sinds vorig jaar zijn verschillende bewoners bezig met 
het vergroenen van de buurt. Er is zelfs een werkgroep 
Groen. Vanuit DOCK hebben we deze werkgroep  
gewezen op de vrijgekomen binnenplaats. Of we daar 
samen met buurtbewoners iets mee kunnen doen? 

Indische buurttuin in wording

Uiteraard werd er positief op gereageerd. We zijn nu 
samen een plan aan het maken om de binnenplaats te 
vergroenen. Ook de stichting Doe-tuinen helpt mee met 
dit plan. Want voor hun 5x5m-tuinen is een lange wacht-
lijst, ook van mensen uit onze buurt. De stichting ziet hier 
mogelijkheden om vier Doe-tuinen aan te leggen voor 
wijkbewoners met groene vingers. Wel moet de gemeen-
te het plan nog goedkeuren. Na toestemming kunnen dit 
najaar de tegels eruit en vruchtbare aarde erin. Dat is dan 
het begin van een Indische Buurttuin. 

Voor de realisatie van de buurttuin zoeken wij enthousi-
aste mensen. Wij hebben hulp nodig bij  het verwijderen 
van de tegels, het aanbrengen van de aarde, het maken 
van rasters voor planten langs de muren, het tuinieren, 
het geven van water aan de planten, etc.  
Meld je aan bij Marcel Smeenk msmeenk@dock.nl of bij 
de werkgroep Groen groen@wibn.nl.

Nou…, als ze één dag burgemeester 

mochten zijn, zouden ze  

meer speelplekken in de buurt willen  

maken, met meer toestellen,  

zoals schommels, glijbanen en 

een draaimolen.  

En ze zouden ook sommige  

toestellen vervangen door andere  

die de kinderen nu leuker vinden.

mailto:msmeenk@dock.nl
mailto:groen@wibn.nl
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Beter een goede buur…

Goede buren zijn goud waard. Maar 
je hebt je buren niet voor het 

uitkiezen. En soms botert het niet. Of 
erger: soms is hun woongenot jouw 
overlast. En dan wordt alles wat de 
ander doet een ergernis. Zelfs een 
overhangende tak of de vrolijkheid 
van een kind kan dan uit de hand 
lopen. Geen kwestie voor de politie, 
wel iets om direct aan te pakken. 
Maar als je er samen niet uitkomt, wie 
bel je dan? In zo’n geval kan Buurtbe-
middeling uitkomst bieden. 

Buurtbemiddeling is onpartijdig en 
kosteloos. Een buurtbemiddelaar 
geeft advies en bemiddelt tussen 
buren die overlast van elkaar ervaren 
en die dit willen oplossen. De bemid-
delaar is een getrainde bewoner en 

gaat met beide partijen in gesprek op 
zoek naar de best haalbare oplossing.

Als je overlast hebt van je buren, kun 
je ook naar het Overlastspreekuur 
in buurtcentrum De Hamelink aan 
de Noormannenstraat 1. Elke eerste 
dinsdag van de maand (10.30 - 11.30 
uur) is er tijdens dit spreekuur ie-
mand van Buurtbemiddeling, de wo-
ningcorporaties en politie aanwezig. 

Zie ook www.meerwaarde.nl,  
bel 023–5698883 of mail  
buurtbemiddeling@meerwaarde.nl.

Elke maand doen zo’n 100 Haarlemmers aangifte van een gestolen fiets.  
Het werkelijke aantal fietsdiefstallen ligt veel hoger. Wat kun je doen om  
diefstal te voorkomen?

 Zet je fiets op dubbel slot.
	Maak je fiets vast aan bijvoorbeeld een fietsenrek of lantaarnpaal.
 Laat een framenummer in je fiets graveren. 
Is je fiets toch gestolen? Doe aangifte bij de politie! Politie en handhaving  
kunnen dan gerichter opsporen. Aangifte kan via de website van de politie of  
via 0900-8844 om een afspraak te maken voor je aangifte op het politiebureau..

Handhaving - Handhavers 
zorgen voor een schone en veilige 
buurt. Zij treden op als mensen zich 
hinderlijk gedragen of de regels over-
treden. Dus, bij parkeeroverlast, afval 
op straat, overlast door jongeren, 
het niet opruimen van hondenpoep, 
fout gestalde fietsen en verkeers-
overtredingen. De handhavers zijn 
buitengewoon opsporingsambtenaar 
en mogen een bekeuring uitschrijven. 

Samen houden we het schoon en gezellig
Het is goed wonen in onze buurt. We hebben een mooie mix van 
jong en oud en van nieuwe Haarlemmers en echte Muggen. Samen 
houden we de wijk mooi, schoon en gezellig. En mocht er eens iets 
zijn, dan melden we het. Maar bij wie? Handhaving of de politie?

Als het nodig is, mogen ze geweld en 
handboeien gebruiken. Heb je iets te 
melden?  
Bel Handhaving: 023-5114950. 

Politie - Zie je crimineel gedrag, 
dreigt er gevaar, voel je je onveilig of 
ben je slachtoffer van een strafbaar 
feit? Schakel dan de politie in. Is er 
geen spoed? Bel dan 0900-8844.  
Als elke seconde telt, bel je 112.

Steeds meer Haarlemmers maken hun huis energie-
zuinig. Ze financieren dat (deels) met een gunstige 
duurzaamheidslening van de gemeente. De afgelopen 

jaren hebben inwoners al voor 2, 4 miljoen euro via de 
duurzaamheidslening geleend. Vanwege het succes ervan 
is onlangs het budget voor deze lening verhoogd naar  
4 miljoen euro. Als huiseigenaar of particuliere huurder kun 
je minimaal 2.500 en maximaal 25.000 euro aanvragen. 
Met de lening kun je duurzame maatregelen in huis finan-
cieren, zoals isolatie, zonnepanelen, warmtepomp, groen 
dak of duurzame ventilatie. Ga voor de duurzaamheids-
lening naar www.haarlem.nl/duurzaamheidslening.

De gemeente stelt ook subsidie beschikbaar om je woning 
aardgasvrij te maken. De subsidie is voor de kosten van 
het afsluiten van het aardgasnetwerk plus tot maximaal 
3.000 euro voor het aardgasvrij maken van je woning: 
isolatie, installatiewerkzaamheden, meterkast, inductie-
kookplaat, etc.  

Op = op. Er is 500.000 euro beschikbaar tot eind  
dit jaar. Let op: de subsidie geldt niet als je het werk zelf  
uitvoert of door een klusser. Het moet gedaan worden 
door een installatiebedrijf. Ga voor de subsidie naar  
www.haarlem.nl/subsidiegasvrij.

In of vlakbij onze buurt zijn er 5 AED´s 24/7 beschikbaar. 
Deze 5 zijn aangemeld bij Hartslagnu en aangesloten op 
het 112-alarmsysteem. Andere AED’s zijn beperkt inzetbaar. 

Overzicht AED’s Indische Buurt Noord
• Oosterstraat 18a (buitenkast) Hartslagnu 24/7
• Botterboulevard 62 (buitenkast) Hartslagnu 24/7 
• Medanstraat 32 (buitenkast) Hartslagnu 24/7  
• Rijksstraatweg 271 (buitenkast) Hartslagnu 24/7  
• Van Egmondstraat 4 (buitenkast) Hartslagnu 24/7 
• Rijksstraatweg 283 (intern) Hartslagnu winkeltijden
• Borskistraat 3B (intern) Hartslagnu winkeltijden 
• Timorstraat 169-171 (intern) niet aangemeld 

Bij een hartstilstand telt elke seconde. Reanimeren binnen 
zes minuten vergroot de kans op overleven. Er is daarom 
een netwerk van burgerhulpverleners: HartslagNu. Via 112 
krijgen zij een waarschuwing als iemand in de buurt een 
hartstilstand heeft. De burgerhulpverlener kent de locaties 
van de AED’s in de buurt en kan direct hulp bieden. 

In de Indische Buurt Noord zijn er zo’n 40 burgerhulpverle-
ners. Idealiter is 1 op de 100 inwoners burgerhulpverlener. 
Dat zou voor onze buurt neerkomen op 57 burgerhulp-
verleners. We hebben dus 20 burgerhulpverleners tekort.  

Beter een goede buur…

Voorkom fietsendiefstal

We moeten van het aardgas af. Want stoken en koken op gas draagt bij aan de opwarming van de 
aarde. Haarlem wil al in 2040 helemaal aardgasvrij zijn. Dus moeten ook onze woningen de komende 

20 jaar van het aardgas af. De gemeente gaat dat wijk voor wijk aanpakken.  
Maar misschien wil je nu al je huis aardgasvrij maken. Daarvoor is subsidie en een aparte lening.

Haarlem wordt duurzaam en gasvrij

AED’s in onze buurt
Is het iets voor jou? Meld je dan aan bij de Stichting  
Reanimatie Haarlem voor een basiscursus (€35) via  
www.reanimatiehaarlem.nl. Ben je aanvullend verzekerd? 
Dan kun je  de cursuskosten declareren bij je verzekeraar.

http://www.meerwaarde.nl
mailto:buurtbemiddeling@meerwaarde.nl
http://www.reanimatiehaarlem.nl
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Wel en wee in de wijk

 Hu, een slang in de tuin
Deze zomer, in de maand juli, deden bewoners in de 
Timorstraat een bijzondere vondst in de achtertuin: een 
rattenslang. De slang zat op een heg bij een vogelhuisje. 
Een medewerker van Reptielenopvang Zwanenburg 
verwijderde het reptiel. De slang - die ongevaarlijk is voor 
mensen - komt van nature niet voor in Nederland. Het is 
dus een gedumpt of ontsnapt exemplaar. 

 Renovatie Ymere-woningen
Ymere heeft verreweg de meeste woningen in onze 
buurt. De woningen aan de Spaarndamseweg, Jan Gijzen-
kade, Rembangstraat, Ambonstraat en Bandoenstraat zijn 
gerenoveerd en aan de buitenkant geschilderd. Het was 
een maandenlange klus, maar het resultaat mag er zijn. 

 Groen op straat
Een bewoners op de hoek van de Nieuw Guineastraat 
en Bandoengstraat heeft voor zijn woning zelfgemaakte 
bloembakken geplaats, passend bij de kleuren van de 
woning. Een fraai stukje vergroening en vlijt in de buurt. 

 Opschoondag 21 september.
Doe je mee?

Op zaterdag 21 september is het World Cleanup Day 2019. 
Wereldwijd geven mensen uit 160 landen de planeet een 
grondige schoonmaakbeurt om zoveel mogelijk zwerfvuil 

Ieder z’n eigen auto voor de deur. En die van de partner. 
En die van inwonende kinderen. En ach ja, ook nog het 
busje van de baas... En dan vinden we het vreemd dat 
we ’s avonds geen plek kunnen vinden. Maar al dat blik 
op straat gaat ook nog eens ten koste van gezonde 
lucht, groen en speelruimte.

Het kan ook anders. Bijvoorbeeld door auto’s te delen?  
En dan schone auto’s, zoals enkele bewoners aan de 
Middenweg. Daar zijn vier parkeerplekken ingeruimd 
voor elektrisch autodelen. Het is een proef onder de 
naam iZoof Car Sharing waaraan ook Spaarnelanden 
meedoet. Het doel: minder auto’s waardoor de stad 
groener, socialer en gezonder wordt.

Waarom meedoen met iZoof? 
 Je rijdt een nieuwe elektrische auto

 Geen gedoe met onderhoud

 Je draagt bij aan schonere lucht

 Je vermindert de parkeerdruk 

 Je bent zeker van je parkeerplek

 Je rijdt voordeliger

AUTODELEN:  
MEER SPEELRUIMTE,  
MEER GROEN
We wonen in een mooie, maar volle wijk. 
Met veel steen en heel veel auto’s. Zou het 
niet prachtig zijn als er iets meer groen en 
speelruimte in de straten zou komen?

iZoof ook in Planetenwijk
In het Ramplaankwartier en de Planetenwijk delen zo’n 
185 iZoof-deelnemers zeven elektrische auto’s. Ze 
hebben uiteenlopende redenen om over te stappen op 
de elektrische deelauto: het milieu, de luchtkwaliteit, 
parkeerruimte, de auto staat grotendeels werkeloos op 
straat, het straatbeeld met minder geparkeerde auto’s, 
de kosten: een eigen auto voor de deur kost al gauw 
vier keer meer dan meedoen aan de iZoof.  

Wil je ook een ultramoderne iZoof? 
Wil je elektrische deelauto’s naar onze buurt halen? 
Bijvoorbeeld omdat je buren of buurtgenoten dat ook 
zien zitten?  
Stuur een bericht naar carsharing@izoof.com of bel  
085-07301099. Meer informatie vind je  
op www.izoof.com.

 Groen Land in Zicht
In een van de woontorens van Land in Zicht, Beryl, is een 
Groencommissie actief. Bewoners Co Eland en Yvonne van 
Eijk - de Regt zijn bezig om het appartementengebouw en de 
directe omgeving te vergroenen. Dat doen ze stap voor stap. 

Op het parkeergaragedak (zichtbaar vanaf de Schoter-
brug) plaatsten zij een insectenhotel en pakken ze ook de 
tuin aan. Er komen vier vakken met inheemse planten tot 
80 cm hoog: meidoorn, duindoorn, kruisbes en bottelroos. 
Deze planten kunnen goed tegen de droogte en zijn met 
hun bloemen en bessen ook voedsel voor vogels en insec-
ten. Het gras – dat vorig jaar zomer nagenoeg geheel is 
verbrand – wordt bestrooid met inheemse kruidenplanten 
(margrietjes, kamille, klaproosjes, enz.) die wel tegen de 
droogte bestand zijn. 

op te ruimen. Ook in onze buurt doen bewoners mee aan 
deze sympathieke actie. Ze ruimen samen zwerfvuil op. 
Daarvoor stelt Spaarnelanden de benodigde hulpmid-
delen ter beschikking. Help jij ook mee aan een schone 
wijk? Meld je aan bij info@wibn.nl.

 Ruim zwerfvuil op
Buurtbewoonster Mariëtte Out komt regelmatig met  
haar dochter op het Nieuw Guineaplein voor een spelletje.  
En elke keer dat ze er komt, ruimt ze het zwerfvuil op. Dat 
is een boodschappentas vol afval per keer. Ondanks dat 
Spaarnelanden het plein ook schoonmaakt!  
Mariëtte en enkele andere moeders geven daarmee het 
goede voorbeeld. Want vuil op straat kan echt niet: het is 
vies voor de spelende kinderen en slecht voor het milieu.  
Opruimen die troep, ook al is het van een ander.

 Hiep hiep hoera!
Op 7 september was het precies 20 jaar geleden dat 
Kinderdagverblijf De Rammelaar voor het eerst de deuren 
opende aan de Soerabajastraat. De knusse en huiselijke 
opvang van Miranda Scholten en haar team van vaste  
leidsters is ideaal voor kinderen die zich thuis voelen in 
een kleinschalige en persoonlijke omgeving. En voor de 
ouders biedt De Rammelaar de geruststellende zeker-
heid dat hun kinderen in goede, betrouwbare en veilige 
handen zijn.  
Gefeliciteerd!

De vergroening beperkt zich niet tot de ‘parkeergarage-
tuin’. Zo heeft de commissie in juli een eerste geveltuintje 
laten aanleggen van 400x60cm met hedera, tegen de 
muur van de woontoren richting de verkeerslichten. Een 
soortgelijk geveltuintje met klimhortensia komt later naast 
de ingang van de parkeergarage.

En er is een derde plan: de aanleg van bloembakken aan 
het water, naast de Hengelsportvereniging. De commissie 
is nog in overleg met de gemeente over de kosten ervan. 
De kosten van de geveltuinen en aanpassing van het 
parkeerdak worden betaald door de VvE Beryl, Elan Wonen 
en Amvest.

(2018)

mailto:info@wibn.nl
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dock.nl

 Ontspanning en balans door yoga
Dinsdag van 09.15 – 10.15 uur in de Horizon.
Yoga onder leiding van yogadocente Frederieke Boersma. Je leert je te 
ontspannen met rustige bewegingen. Daardoor komen je lichaam en 
geest meer in balans. Yoga is een prettige manier van aandacht geven aan 
jezelf. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.

Eerste proefles is gratis. Bij inschrijving betaal je €25 voor 10 lessen.  
Korting met de Haarlem Pas is mogelijk.

 Sporten op een rustig tempo
Dinsdag van 11.45 – 12.45 uur in de Horizon.
Is sporten voor jou geen optie, maar wil je wel in beweging blijven? Onder 
begeleiding? Kom dan naar deze rustige sportles van sportdocente Astrid 
Janszen. Je doet staand of zittend oefeningen in je eigen tempo. Na de les 
is er tijd om gezellig koffie te drinken! Dus kom eens langs en doe mee. 

Eerste proefles is gratis. Bij inschrijving betaal je €25 voor 10 lessen. 
Korting met de Haarlem Pas is mogelijk.

 Creatief Atelier
Dinsdag van 09.30 - 11.00 uur in de Horizon.
Het Creatief Atelier opent weer haar deuren. Op dinsdag gaan creatie-
velingen aan de slag met allerlei materialen: van kralen tot tegeltjes, van 
keramiek tot sigarendoosjes. Maar oude spulletjes opknappen of pimpen 
kan ook zodat ze een nieuw leven krijgen, voor jezelf of als cadeau. Weg-
gooien is zonde! Je mag ook je eigen materialen meenemen en je eigen 
ideeën inbrengen. 

Meedoen is gratis. Voor sommige materialen betaal je een kleine 
bijdrage. Verder betaal je alleen voor koffie of thee.

Meld je aan bij Antsje Zeldenrust, 06-48980921, azeldenrust@dock.nl.

Activiteiten op de dinsdagochtend

Als de zomervakantie voorbij is en de scholen weer starten, dan begint ook het  
nieuwe activiteitenseizoen van welzijnsorganisatie DOCK.  
Een gevarieerd programma voor alle leeftijden van maandag tot en met vrijdag.

Voor je eigen ontwikkeling kun je allerlei dingen 
leren op het gebied van taal, creativiteit, computer 
en internet. Maar je kunt ook leren fietsen. Of werken 
aan je conditie via yoga, bewegen op muziek, 
wandelen e.d. Of gezellig meedoen aan de bingo, 
de buurtkamers voor senioren, de buurtlunch, 

Nieuwe activiteiten DOCK

chillen in de jongerenruimte, de meidenactiviteiten, 
de uitjes met de bus enzovoort. En je kunt bij  
DOCK terecht voor hulp, coaching, vrijwilligerswerk 
en bewonersinitiatieven. 
Kijk op www.dock.nl/haarlemnoord.  
Of bel 023-5436011.

Buurtverhalen delen 
Vind je het leuk om eens te praten 
over de Indische Buurt?  
Over je ervaringen, belevenissen of 
de veranderingen hier? Ook buurt-
bewoonster Willy Mudde deelt graag 
haar kennis over de omgeving.  
Zij is elke week in de Indische Buurt-
hoek in wijkcentrum de Horizon.  
Hier vind je foto’s, herinneringen en 
informatie over de buurt.  
Willy is vaak aanwezig op 
dinsdagmorgen of op afspraak: 
telefoon 023-5436011. 

Wist je overigens dat onze wijk 
100 jaar bestaat?! 
Veel woningen zijn uit het bouwjaar 
1919 of 1920. Je zult er vast geen 
herinneringen aan hebben, maar 
misschien heb je wel kennis of foto’s 
van de allereerste jaren. Of misschien 
heb je ideeën voor een eeuwfeest. 
Als dat zo is en als je daarbij hulp wilt 
van de wijkraad, neem dan contact 
op via info@wibn.nl.

Ontmoet je buren op de
Wereldkeuken in de Bandoengstraat

woensdag 25 september

 

Syrische • Turkse • Marokkaanse • Nederlandse • Italiaanse  
• Amerikaanse en Creoolse gerechten 

Terras open vanaf 14.00 uur - keukens open vanaf 15.00 uur

Activiteiten voor kinderen en jongeren: schminken, springkussen, grabbelen, 
kleurwedstrijd, knutselen, space shuttle en veel meer. Begeleiding aanwezig

Deelname is kosteloos
Bij Bosshardt, de huiskamer van de buurt • Bandoengstraat 21

feestelijk en gezellig terras 
eetkraampjes

vele activiteiten

mailto:azeldenrust@dock.nl
http://www.dock.nl/haarlemnoord


Readshop Vivant Timmy, Rijksstraatweg 108, Haarlem 023-5380500
Uw adres voor de nieuwste tijdschriften-boeken -kantoorartikelen-cartridges -wenskaarten-giftcards
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Het	mooiste	vuurwerk	vind	u	op	:	www.vuurwerk3mmy.nl		of		www.vuurwerkland.nl/vivan9mmy		

Uw	adres	voor	de	nieuwste	3jdschri>en-	boeken-	kantoorar3kelen-cartridges-wenskaarten-gi>cards	

Readshop	Vivant	Timmy,	Rijksstraatweg	108,	Haarlem	023-5380500

Postkantoor

Uw e-smoking

Specialist

Alles op het gebied van

Elektronisch roken

                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Verkoopplannen?
Maak dan vrijblijvend een afspraak.

                                                   VERKOOP • AANKOOP • TAXATIES

Wij werken altijd op basis van no cure, no pay!

BDK MAKELAARS
Steenbokstraat 36, Haarlem • Tel: 023-5241212
info@bdkmakelaars.nl • www.bdkmakelaars.nl   

door juf Gerda en stagiaire Sanne. Er zijn allerlei activiteiten, 
waaronder knutselen, koken, sport, spel etc. 
Woensdag, 14.30 - 16.00 uur. 
Bij Bosshardt, Bandoengstraat 21.

Kinderen van 4 tot 12 jaar zijn elke woensdag welkom  
op de Kinderclub van Bij Bosshardt. Geen tablet of iphone, 
maar echt persoonlijk contact met leeftijdgenootjes.  
De Kinderclub staat onder leiding van juf Clara, geflankeerd 

Kinderclub Bij Bosshardt


