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Haarlem, juli 2020

Jaarverslag 2019
Een vreemd jaarverslag. Het beslaat het jaar 2019, terwijl de wijkraad nu al een paar maanden niet
vergaderd heeft in verband met Covid-19. Zij heeft daarom ook niet de gebruikelijke jaarvergadering
in april kunnen houden. Nog steeds is onduidelijk of die later in het jaar gehouden kan worden.
Gelukkig is er in juni nog een vergadering belegd. Daarom brengt de wijkraad nu schriftelijk het
jaarverslag uit, op de eerste plaats omdat u daar recht op hebt, terwijl het volgende jaar, 2020, al bijna
voorbij is.

Activiteiten
De organisatie
Het dagelijks bestuur wordt door de wijkraad gekozen en heeft de algemene leiding van de wijkraad,
het beheer van de organisatie en het uitvoeren van taken en bevoegdheden die zijn toegewezen.
In 2019 bestond de wijkraad uit:
• Rien Boon
voorzitter
• Jan van Eijsden
penningmeester
• Peter van der Mark
secretaris (tot 31 januari 2019)
• Younes Bellafkih
wijkraadslid (tot 30 juni 2019)
• Rutger van Ginkel
wijkraadslid (tot 30 juni 2019)
• Angelo Holthuis
wijkraadslid (tot 30 juni 2019)
• Carla van Essen
wijkraadslid (tot 16 december 2019)
• Thea Kaandorp
secretaris (vanaf oktober 2019)
• Inge Zuurendonk
wijkraadslid (vanaf 16 december 2019)
• Karina Wertenbroek
wijkraadslid (vanaf 16 december 2019)
• Marijke de Boer
wijkraadslid (vanaf 16 december 2019)
• Frank Schneider
wijkraadslid (vanaf 16 december 2019)
In 2019 is de wijkraad sterk gewijzigd. Younes Bellafkih, Rutger van Ginkel en Angelo Holthuis hebben
de wijkraad verlaten, en ook Carla van Essen heeft zich teruggetrokken toen de andere leden
aantraden. Zij wilde de wijkraad niet verlaten terwijl er zo weinig leden waren en bleef aan tot er
voldoende opvolgers waren, waarvoor dank.
Een paar maanden lang is het bestaan van de wijkraad dus onzeker geweest, maar sinds september is
zij weer volop aan het werk met nieuwe versterking. Wél zijn wij nog steeds op zoek naar vooral jonge
wijkraadsleden.
Sinds januari 2020 is Peter van der Mark teruggekeerd als wijkraadslid.

Bijeenkomsten
De wijkraad
In 2019 is de wijkraad 10 keer in vergadering bijeen geweest. Tijdens de zomerpauze was er geen
vergadering. Behalve de formele vergaderingen kwam het dagelijks bestuur (DB) ook regelmatig
bijeen om zaken nader af te stemmen.
WBO
Een afvaardiging was ook aanwezig bij de maandelijkse vergaderingen van het WBO (Wijkraden en
Belangenorganisaties Overleg Haarlem Noord/Spaarndam), het overleg tussen de wijkraden in
Haarlem Noord. In dit overleg bespreken de wijkraden uit Haarlem Noord de zaken die een
gemeenschappelijk belang of raakvlak hebben en vindt er informatie-uitwisseling met de gemeente
plaats.

Jaarvergadering wijkraad
De wijkraad hield op 10 april 2019 haar jaarvergadering in wijkcentrum De Horizon. De opkomst
bestond uit circa 25 bewoners en belangstellenden. Ter sprake kwamen, naast de vaste punten: de
ontwikkelzone Spaarndamseweg, de oversteek naar LandinZicht, de herinrichting van het Nieuw
Guineaplein, de plannen van de Werkgroep Groen en het voorstellen van de wijkagent (Muriel
Blankers). Ook was er een presentatie over de kleinere tuin door de Tuinambassadeur van het KNNV.
4 mei herdenking
Deze herdenking bij de Jan Gijzenbrug is geen activiteit van de wijkraad. De wijkraad legt namens de
wijkbewoners wél een krans.
Website en facebook
De website www.wibn.nl is een belangrijk medium voor informatie en aankondigingen. Minder actueel
was dit jaar facebookpagina wijkraadindischebuurtnoord.
Informatieborden
De wijk beschikt over 4 informatieborden. Het bord bij het Nieuw Guineaplein is helaas al een tijd in
reparatie. Organisaties en bewoners kunnen in de informatieborden mededelingen en aankondigingen
laten plaatsen die belangrijk zijn voor alle buurtbewoners.
Vergaderruimte
De wijkraad vergaderde iedere derde dinsdag van de maand in het wijkcentrum De Horizon. De locatie
(plus huurkosten) komt overeen met onze doelstellingen.
Wijkblad
Het DB is verantwoordelijk voor het wijkblad en zorgt voor de redactie, de realisatie en de bezorging.
Dit jaar zijn er drie uitgaven verschenen: in het voorjaar, de zomer en de winter.
Werkgroepen
In de wijk is een werkgroep van de wijkraad actief: de werkgroep Groen. Deze werkgroep stimuleert de
vergroening van de Indische buurt Noord. Zij stimuleert de aanleg van gevel- en boomtuintjes en
heeft mede naast het wijkcentrum de Indische Buurttuin gerealiseerd.
De herinrichting van het Nieuw Guineaplein stuit helaas op bezwaren van een deel van de
omwonenden.
Standpunten
Als wijkraad zijn wij gesprekspartner van de gemeente waar het gaat om projecten, herinrichtingen,
bestemmingen en veranderingen in de wijk. Wij zijn tevreden over de manier waarop dat overleg
verloopt. Wij hebben er moeite mee ons te mengen in het politieke debat.
Als zich een situatie voordoet waarbij wij het oneens zijn met de gemeente, zullen wij eerst extra
informatie inwinnen die onze visie kan beïnvloeden. Houden wij toch vast aan ons standpunt, dan
leggen wij die kwestie voor aan alle bewoners. Pas als een meerderheid van de bewoners tegen een
plan van de gemeente is, zullen wij dat standpunt verdedigen en daarop gepaste acties ondernemen.
Wij vinden deze ruggespraak met de wijk nodig omdat de wijkraad geen representatieve en gekozen
vertegenwoordiging van de wijk is.

Kwesties / meldingen
In 2019 waren er geen belangwekkende kwesties in de wijk.
Wel zijn de kruispunten van de zijstraten met de Rijksstraatweg aangepast, maar dit stond al een paar
jaar te gebeuren. De overlast zal nog tot in 2020 voortduren.
De wijkraad blijft aandacht vragen voor de verkeersveiligheid van overstekende fietsers en
voetgangers bij Land in Zicht en aan het faciliteren van het fietsverkeer vanaf de Schoterbrug.
In 2019 is een buurtschouw voorbereid, die begin maart 2020 is gehouden. De resultaten zouden
tijdens de jaarvergadering worden gepresenteerd.

Financieel overzicht 2019
Financiële verantwoording 2019 en begroting 2020
resultaat 2019
Vergaderkosten:

€ 162,28

diversen

€ 269,58

kantoorbehoeften

€ 20,76

bankkosten

€ 61,20

Administratiekosten:

€ 351,54

redactie/opmaak

€ 3.208,60

drukwerk

€ 2.658,37

distributie

€ 883,30

internet

€ 345,18

Af: advertenties/donaties
Wijkblad/Website

-

begroting 2020
€ 230,00

€ 410,00

€ 615,00
€ 6.480,45

€ 7.400,00

Diverse activiteiten:

€ 903,58

€ 500,00

Huur vergaderruimte:

€ 412,60

€ 400,00

€ 8.310,45

€ 8.940,00

subsidie ontvangen
teruggestort 2019

€ 8.405,00
€ 94,55

Korte toelichting:
In 2019 heeft de wijkraad € 94,55 minder uitgegeven dan dat er binnenkwam. Voor 2020 verwachten
we ook een batig saldo.

Bestuursvoornemens 2020
Het dagelijks bestuur bestaat in 2020 uit Rien Boon (voorzitter), Jan van Eijsden (penningmeester) en
Thea Kaandorp (secretaris). Er zijn vijf wijkraadsleden: Inge Zuurendonk, Karina Wertenbroek, Marijke
de Boer, Frank Schneider en Peter van der Mark.
Rutger van Ginkel, Angelo Holthuis, Younes Bellafkih en Carla van Essen hebben de wijkraad verlaten.

Plannen voor de toekomst
Er is een voorlopig jaarplan opgesteld. Vanwege het niet doorgaan van vergaderingen door Covid-19
is het daar helaas bij gebleven. Ook is niet duidelijk wat de gevolgen van dit virus zullen zijn. Wel is de
wijkschouw gehouden en is de werkgroep Groen aan de slag.

Jaarplan 2020
De wijkraad bestaat uit een dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de voorzitter, de
penningmeester en de secretaris, en een aantal leden, die allen zonder last of ruggespraak de
algemene belangen behartigen van de bewoners van de wijk.
Voor het komende jaar staan de volgende actiepunten op het programma:
Wijkblad
Het wijkblad verschijnt drie maal per jaar
Wijkraadvergaderingen
De vergaderingen zijn maandelijks en zijn openbaar.
Bezoek externe vergaderingen
o.a. de maandelijkse WBO-vergaderingen en de bijeenkomsten van het Wijkplatform Noord.
Werkgroep Groen
Deze werkgroep houdt zich bezig met het vergroenen van de wijk.
Wijkschouw
Deze vindt plaats medio maart. De presentatie vindt plaats op de jaarvergadering.
Ruimtelijke ontwikkelingen
Diverse ontwikkelingen, zoals de ontwikkelzone Spaarndamseweg.
Wijkgebouw
De wijkraad beveelt aan om De Horizon en het Nieuw Guineaplein toegankelijker en
gebruiksvriendelijker te maken, een en ander afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Dock.

