
Verslag openbare vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord  

maandag 16 december 2019, 20.00 uur 
Wijkcentraum De Horizon, Ambonstraat 2 

 

Aanwezig: Jan van Eijsden, Carla van Essen, Inge Zuurendonk, Marijke de Boer, Frank Schneider, 

Karina Wertenbroek, Peter van der Mark, Fred Drenth, Bieke van Hees, Thea Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Rien Boon, Marian de Haan, Younes Bellafkih, Angelo Holthuis, Rutger van Ginkel, 

Willy Mudde 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Rien is ziek. Jan neemt waar als voorzitter. 

Extra agendapunt: 9a Jaarplan 

 

2. Mededelingen 

In januari 2020 wil Jan met Menno Evers praten over de toekomst van De Horizon als 

wijkgebouw. Onze huidige vergaderzaal wordt per 1 januari a.s. verhuurd aan 2 sociale 

wijkteams, die daar kantoor gaan houden. De wijkraad verhuist dan naar de zaal waar tot dan de 

jongeren zitten. De bar e.d. gaat eruit. De wijkraad huurt de ruimte van Dock tot en met juni 

2020. 

De plannen van de gemeente met betrekking tot het wijkgebouw zijn onbekend. Het contract 

met Dock loopt midden 2020 af. Er moet dan opnieuw aanbesteed worden. Naar ons idee heeft 

de wijk een wijkgebouw nodig. 

Ongeveer 1 week voor het gesprek dat Jan bij Menno aanvraagt, komen Jan, Marijke en Karina 

bij elkaar om te overleggen over vragen die zij hebben. 

 

Rien heeft een bijeenkomst bijgewoond over subsidies. Er is een subsidie aangevraagd voor 

teambuilding à 15 euro per wijkraadslid. 

 

Carla stopt met de wijkraad, zij zegt met een gerust hart weg te kunnen nu de groep groot 

genoeg is. Dit is haar laatste vergadering. 

 

3. Notulen 19 november 2019 

Karina heeft de mail niet ontvangen.  

Opmerking: bij de Werkgroep Groen moet nog vermeld worden dat de wijkraad 400 euro 

beschikbaar stelt voor aankoop van o.a. planten voor de Indische buurttuin. Tot nu toe is 200 

euro uitbetaald. 

Verder worden de notulen goedgekeurd. 

 

4. Samenstelling wijkraad 

Jan geeft aan dat in april gestemd moet worden over de samenstelling. Het dagelijks bestuur 

bestaat uit Rien, Jan en Thea; de wijkraad bestaat verder uit de leden Marijke, Peter, Karina, Inge 

en Frank. Karina bekijkt nog of zij voorzitter wil worden, dit heeft met name te maken met de 

hoeveelheid tijd die dit kost en de inhoud van de functie. Marian de Haan is nu op vakantie. Wij 

horen later of zij ook wijkraadslid wil worden. 

Jan mailt Younes, Rutger en Angelo over hun plannen. Younes houdt de facebookpagina bij. 

 

 



 

5. WBO 26 november 2019 

De vragen van Inge werden afgekeurd. Het onderwerp van het gesprek met de wethouder 

moest Nieuwe Democratie zijn. Die gaat over vergroening, sport en ontmoeting, en 

duurzaamheid. Inge vond dat het niet gaat om de écht belangrijke zaken. 

Uiteindelijk ging het over participatie. De wethouder vertelde dat dit vanuit de gemeente 

betekent dat bewoners vrijblijvend kunnen meepraten over een voorstel. De bewoners – en de 

leden van het WBO denken dat ze officieel kunnen meepraten. Dat is toch de betekenis van 

participatie: deelnemen. 

Jan oppert dat het misschien handig is om in het wijkblad uit te leggen wat het verschil is tussen 

participatie en inspraak. Dat voorkomt een hoop teleurstelling. 

 

Morgen is de kerstborrel van het WBO. Thea gaat heen. 

 

6. Status Lianderperceel 

Morgen organiseert Wibaut (de projectontwikkelaar) een bijeenkomst voor omwonenden. Inge 

is verhinderd, maar Jan en Marijke gaan erheen. 

Wibaut wil o.a. kennismaken met de omgeving en inspelen op vragen van de buurtbewoners. 

 

7. Werkgroep Groen 

In deze werkgroep zitten betrokken bewoners. Bieke van Hees is aanwezig. Zij is 

landschapsarchitect en vertelt de geschiedenis van de werkgroep. Ruim een jaar geleden heeft 

een groep studenten een verslag gemaakt. Op basis daarvan heeft zij in overleg met de wijkraad 

een offerte geschreven, die door Menno Evers is besproken met de gemeente. 

Na uitstel heeft zij nu gesproken met de landschapsarchitect van de gemeente en heeft 

opdracht gekregen om een kaart te maken met de mogelijkheden, met daaraan gekoppeld een 

projectenlijst. Een voorbeeld is het samenvoegen van boomspiegels en het door bewoners 

aanleggen van geveltuintjes. Ander voorbeeld: bij de snackbar aan de Spaarnhovenstraat is 

ruimte voor een groengebiedje zoals bij het IJsparadijs langs de Rijksstraatweg.  

Vergroening maakt de wijk ook aantrekkelijker. De woningen zien er beter uit en stijgen 

misschien in waarde, een mogelijke stimulans voor de bewoners. 

Probleem is dat er nu geen ambtenaar met mandaat is. Er lijkt bij de gemeente geen ambitie op 

dit gebied te zijn. De wijkraad kan wel steun bieden. De gebiedsverbinder, Menno Evers, regelt 

de financiering anders misschien voor iets wat geen resultaat heeft. 

Jan stelt een gesprek voor tussen hem, Bieke, Menno + ?. Bijvoorbeeld de groep Steenbreek, die 

ook steun is geweest bij de aanleg van het groengebiedje bij het IJsparadijs. 

 

8. Status Buurtschouw 

De groep is bijeen geweest. Het worden geen 6 groepjes van 2 personen, maar 5. Er wordt een 

aantekenlijst gemaakt. Gekeken wordt of alles veilig, heel en schoon is. Er wordt gekeken naar 

de bestrating, schuttingen, doorgangelijkheid etc. 

Spaarnelanden schouwt niet mee, maar Barbara Munnekes heeft gemaild dat de 

gebiedsverbinder wel iemand weet die verstand van zaken heeft. De normen zijn namelijk 

vastgesteld door de gemeente. 

De resultaten van de schouw zullen worden gepresenteerd tijdens de jaarvergadering. 

 

 



 

9. Toekomst vergaderlocatie 

Er is tot mei 2020 een contract met Dock. Per 1 januari gaan de jongeren uit hun ruimte en 

wordt die o.a. beschikbaar gesteld aan ons. Wat er na mei gaat gebeuren is onduidelijk. Een 

alternatieve vergaderplek is de hengelsportvereniging.  

 

9a. Jaarplan 

Er is een opzet gemaakt door Frank. Het plan wordt zo concreet en kort mogelijk. Het wordt een 

‘afvinklijst’ voor het komende jaar. 

Ook het huishoudelijk reglement moet aangepast worden.  

Marijke vindt ook aandacht voor het wijkgebouw en voor het Nieuw Guineaplein nodig. Ook het 

bestaan van dit plein is overigens onbekend bij de landschapsarchitect van de gemeente. 

De wijkraadsleden geven de volgende vergadering hun mening op het plan. Dit zal worden 

gemaakt door Frank en Marijke. 

 

10. Afspraken en bijeenkomsten komende maand  

17 december 2019 – WBO borrel (Thea) 

17 december 2019 – bewonersbijeenkomst Wibaut (Jan en Marijke) 

20,21,22 januari 2020 – HOV Rijksstraatweg. 

 

11. Rondvraag 

Inge: wil graag het digipanel promoten bij de bewoners van de Indische Buurt Noord. 

Jan: meldt dat de gemeente ook nieuwsbrieven heeft waarop je je kunt abonnneren. 

Marijke: wil graag een gesprek over de toekomst van het gebouw. 

Jan: stelt voor om de bezorger van het wijkblad een cadeaubon van 25 euro te geven. Rien weet 

wie dat is. Het nieuwe wijkblad ligt nu bij de drukker en ligt waarschijnlijk voor de kerst bij 

iedereen in de bus. 

 

12. Sluiting 

Jan sluit de vergadering 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 21 januari 2020 om 20.00 uur 


