
Concept verslag openbare vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord  

dinsdag 18 februari 2020, 20.00 uur 
Wijkcentrum De Horizon, Ambonstraat 2 

 

Aanwezig: Rien Boon, Jan van Eijsden, Inge Zuurendonk, Frank Schneider, Peter van der Mark,  

Willy Mudde, Marian de Haan, Fred Drenth, Menno Evers (gebiedsverbinder), Anita van Luijt 

(Dock), Muriel Blankers (stagiair wijkagent), Thea Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Marijke de Boer, Karina Wertenbroek 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Rien heet iedereen welkom. De agenda blijft staan, maar punt 2 en 3 wisselen in verband met de 

gasten. 

 

3. Overleg met de gasten: Menno Evers, Anita van Luijt en Muriel Blankers 

Dit jaar is door omstandigheden in Haarlem alles één jaar uitgesteld. Wel moest het beschikbare 

subsidiegeld herverdeeld worden. Onder andere de kosten zijn gestegen en er zijn nieuwe 

aanbieders. Dock heeft zo besloten om bijvoorbeeld gebouwen te sluiten, en ook om het 

jongerenwerk in De Horizon op te heffen. Alles in overleg met de gemeente, die wil dat gemikt 

wordt op Haarlem Oost en op Schalkwijk. Een rol speelt dat Haarlem Effect in Delftwijk nog 

actief is en het jongerenwerk misschien kan overnemen in andere wijken in Haarlem Noord. De 

jongeren zijn daarop gewezen. 

Nu spreken jongeren vaak af in elkaars auto die om warm te blijven, stationair draait. Muriel kan 

niets hard maken, maar er zijn regelmatig klachten, omdat buurtbewoners daar het hunne van 

denken. 

Bij elkaar thuis afspreken kan vaak niet,  en het is nu te koud om op straat rond te hangen.  

Een plek om samen te komen is ook belangrijk. Jongerenwerk is niet alleen bestrijding van 

overlast, maar ook opbouwwerk. Ook het ambulante werk is gestopt omdat er geen 

jongerenwerker meer is. 

Anita van Luijt heeft de betrokken ambtenaren verteld dat ze bij de wijkraad haar verhaal zou 

doen. 

Kennelijk is alles buiten de politiek om besloten. De wijkraad is nu de enige die er iets van kan 

zeggen. Ze kan bij het college aangeven zich zorgen te maken. Er wordt nu bezuinigd op 

jongerenwerk terwijl daar in het verleden bewust voor is gekozen. 

 

Probleem is wel dat met de exclusieve verhuur van ruimtes in De Horizon er minder ruimte is 

om samen te komen. Men wil wel ruimtes houden voor activiteiten, en die zijn er gelukkig ook, 

zoals de wandelgroep en de handwerkgroep. Ook zijn de koffie-ochtenden van het Rode Kruis 

overgenomen. 

De intentie is niet om iets aan te bieden, waar men vervolgens op reageert, maar om te 

handelen op vragen vanuit de wijk. Die vraag is niet erg groot. 

 

Muriel geeft nog een tip om Facebook en Instagram te gebruiken. Die zijn belangrijk. Helaas 

heeft niemand in de wijkraad hier een hobby in.  

Muriel is sinds januari stagiair wijkagent. Omdat mensen dicht op elkaar wonen, zijn er in de 

Indische buurt Noord wat meer burenruzies dan in andere buurten die wat ruimer zijn opgezet. 



Wat wel opvalt is dat mensen het dieven wel erg makkelijk maken: niet afgesloten achterdeuren, 

hekken en poorten; waardevolle spullen in het zicht laten enz. Het is ook de eigen 

verantwoording van mensen. 

 

Mogelijkheid is om een praatje te houden op de jaarvergadering. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

agenda WBO 

uitnodiging lunch Horizon 

uitnodiging Collegespreekuur 

uitnodiging wijkradenconferentie 

uitnodiging Stadssymposium 

uitnodiging opening Indische buurttuin. 

uitnodiging Mooi door Noord  

 

4. Notulen 16 december 2019 

Mededeling n.a.v. laatste punt: aankondiging is aangekomen 

Tekstueel: ”Oud” moet zijn “Out”. 

Aanvulling bij 6: Jan en Marijke zijn geweest. 

N.a.v.: Frank is niet actief bezig geweest met het huishoudelijk reglement. Rien heeft zijn versie 

gekopieerd. 

 

5. Moet er een werkgroepje jaarvergadering komen? 

Vorig jaar is de publiciteit laat op gang gekomen. Nu moet er een draaiboek gemaakt worden. 

De werkgroep zal bestaan uit Jan, Frank en Inge. Speerpunten zijn veiligheid en groen in de wijk. 

Ook het resultaat van de wijkschouw kan worden meegenomen. 

Jan maakt het financieel verslag. Thea maakt het jaarverslag. 

 

6. WBO 28 januari 

Het WBO vindt plaats op 25 februari a.s. Inge gaat er misschien heen met Thea. 

 

7. Werkgroep Groen en 8. Toekomst vergaderlocatie 

In verband met tijdsdruk worden deze punten doorgeschoven. 

 

9. Jaarplan 2020 

Dit is bijna af. 10. Afspraken en bijeenkomsten komende maand  

di. 25 februari 20.00 uur WBO. Inge probeert te gaan met Thea 

di. 3 maart 13.00 – 13.45 uur Lunch in de Horizon. 

di. 3 maart 16.30 – 16.00 uur Collegespreekuur in de Horizon. 

za. 7 maart 10.30  - 14.00 uur wijkschouw vanuit de Horizon. 

ma. 9 maart 17.00 – 19.00 uur Initiatievencafé, Slachthuiscafé 

wo. 11 maart 16.00 – 20.00 uur Mooi door Noord, Immanuelkerk. 

za. 20 maart 12.30 – 17.30 uur Wijkradenconferentie.  

zo? 21 maart 10.00 – 12.30 opening Indische buurttuin achter de Horizon. 

di. 30 maart 16.00 – 19.00 Stadssymposium Samen maken we de stad in het Patronaat 

 

 



 

12. W.v.t.t.k. 

Marian de Haan blijft voorlopig toehoorder. 

 

11. Rondvraag 

• Peter: wie weet iets over de bouwcontainers bij de Jan Gijzenvaart/hoek 

Spaarnhovenstraat? Niemand weet iets. Er is ook geen omgevingsvergunning. Ze staan 

in de groenstrook.  

• De vuilcontainers staan op een andere plaats dan eerder gemeld, soms op een 

onlogische plaats of midden in een looproute. 

 

 

12. Sluiting 

Rien sluit de vergadering 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 17 maart 2020 om 20.00 uur 


