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Door, voor en over de wijk

Nazomer  2020

•  Opening Indische Buurttuin 12 sept! 

•  Sport en spel op het plein

• Werkgroep Groen werkt aan groen
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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 
 

Van de voorzitter…

Het is stil op straat… Door de coronacrisis is het anders in de wijk: op de pleintjes zijn 
minder grootouders met hun oppaskinderen en er zijn ook gewoon heel veel minder 
mensen op straat.

Als ik dit schrijf, zijn de regels wat soepeler geworden en zie je weer mensen buiten 
komen. Veel ouderen zijn, net als ik, voorzichtig. Helaas merk je nu wel dat er minder 
mensen – jong en ouder –letten op het afstand houden. Door de coronamaatregelen 
werden ook de activiteiten bij DOCK stilgelegd. Het jongerenwerk was al eerder 
gestaakt. Dit vinden wij als wijkraad een slechte zaak en we hebben dit aangekaart 
bij de gemeente. Helaas hebben we nog steeds geen goede uitleg gehad waarom het 
jongerenwerk voor onze wijk – en eigenlijk heel Noord – is gestopt. We merken het 
helaas wel op straat: er is meer overlast en er zijn meer vernielingen. Deze maand 
gaat DOCK weer starten met een nieuw programma: in dit blad kun je zien wat het 
activiteitenaanbod is. 

Ook onze vergaderingen zijn sinds maart niet doorgegaan. De eerste keer dat we  
weer bijeenkwamen was in juni. Dat deden we in de zaal van 
Hengelsportvereniging Haarlem aan de Botterboulevard omdat daar meer 
mensen in mogen. Op de vergaderingen waren de laatste maanden telkens  
10 tot 13 personen aanwezig en in wijkcentrum De Horizon mogen – vanwege de 
coronamaatregelen – maximaal 9 personen. Daarom hebben we besloten om de 
vergaderingen tot en met januari bij de hengelsportvereniging te houden.

Dus vanaf dinsdag 15 september vergaderen wij in het gebouw aan de 
Botterboulevard 62 op de hoek van het appartementencomplex Turkoois. We hopen 
dat belangstellenden hun weg weten te vinden. Ook onze jaarvergadering, in de 
vorm van een Alles-in-de-buurt-evenement, hebben we moeten uitstellen. De nieuwe 
datum voor de jaarvergadering is dinsdag 20 oktober. We houden je op de hoogte 
via onze website en de informatieborden.

Iets leuker is dat het ingezette groenproject zijn vruchten afwerpt en we de wijk  
steeds fleuriger zien worden. De Werkgroep groen is lekker bezig met de uitvoering 
van groenprojecten. Zie hiervoor ook de binnenpagina’s. Mijn complimenten voor 
hun inzet. 

Ik hoop dat deze crisis snel voorbij gaat (de wens is de vader van de gedachte) en dat 
we jullie weer mogen treffen. Als het goed is, is dit mijn laatste stukje als voorzitter 
van de raad en doe ik een stapje terug. Mijn opvolger staat te trappelen…

Blijf gezond en tot ziens.

Rien Boon 
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord
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Land in Zicht parkeren 
Op voorstel van bewoners van Land in Zicht is een ontwerp 
voor parkeren aan de Tjalkkade, Klipperkade en Botterboule-
vard uitgewerkt. De werkzaamheden zijn dit jaar uitgevoerd: 
     Aanpassing parkeerplaatsen en openbare verlichting aan 

de Klipperkade
    Aanpassing parkeerplaatsen aan de Tjalkkade
    Aanpassing rijbaan, fietspad, groen en parkeerplaatsen aan 

de Botterboulevard
    Definitieve lichtmasten plaatsen.

Sinds kort is Dieuwke Ottens 
gestart met verloskundigen-
praktijk De Verbinding in het 
nieuwe Gezondheidscentrum 
aan de Rijksstraatweg. 
Dieuwke werkt al vele jaren 
als verloskundige in Haarlem-
Noord en heeft al ruim 1.200 
nieuwe Haarlemmers op de 
wereld gezet. 
Samen met haar collega Nina 
Zimmer biedt Dieuwke alle 

verloskundige zorg die je maar kunt wensen, van kinder-
wens tot het eerste jaar na de bevalling. Maar je kunt er ook 
terecht voor het Hartjesspreekuur, echo’s, anticonceptie, 
kinderwensconsulten, hulp bij borstvoeding, voedingsadvie-
zen, bekkenfysiotherapie, voorlichting tijdens zwangerschap 
en na de bevalling, begeleiding bij vragen over seksualiteit. 

Werk aan de Rijksstraatweg
De werkzaamheden op de Rijksstraatweg verschuiven 
steeds verder naar Noord. Het werk aan de Jan Gijzenbrug is 
voltooid. Vanaf september wordt gewerkt aan de kruisingen 
Muiderslotweg / Rijksstraatweg, Maasstraat / Rijksstraatweg 
en Vergierdeweg / Leeuwerikstraat. Ook zijn er werkzaam-
heden aan het Delftplein en de Vlietweg. Meer informatie 
over de werkzaamheden vind je op www.haarlem.nl/hov.  
Op www.connexxion.nl vind je actuele informatie over de 
buslijnen en bushaltes.

Wel en wee in de wijk

We wonen in een rustige wijk. Toch zijn er volop ontwikkelingen.  
Hier lees je de meest opvallende veranderingen van de afgelopen tijd.

Op de koffie in de buurt
Waar kun je op de koffie? Uiteraard bij wijkcentrum  
De Horizon en bij Bij Bosshardt. Dat zijn plekken met een 
sociaal en maatschappelijk hart. Maar koffietentjes zijn het 
niet. Sinds kort kun je daarvoor terecht bij By Char  
(naast de bakker) aan de Rijksstraatweg. Bij Char is een 
fashionwinkel gecombineerd met een Golden Coffee bar. 
Buiten is er een terrasje en binnen zijn er zitplaatsen.  
Ze serveren diverse koffies en lekkernijen, zoals verse  
wafels. Van dinsdag t/m zaterdag, van 08.00 tot 17.00 uur.

Een andere koffietent zit net aan de andere kant van de 
Rijksstraatweg in de Van Nesstraat: buurtcafé Nes71.  
Deze zaak is sinds november vorig jaar geopend en is 

inmiddels een drukbezochte ontmoetingsplaats voor 
buurtbewoners. Je kunt er terecht voor koffie, taart, lunch  
én borrel. 

En even ten zuiden van onze buurt, in de Floresstraat, 
heeft het eetcafé plaatsgemaakt voor petit restaurant  
De Gastvrouw. Op het menu staat een wekelijks wissel en -
de culinaire wereldreis van zeven gangen. Zolang de  
1,5-meterregel geldt, is er plaats voor 16 personen.

Toekomst Mariakerk 
De Mariakerk aan de Rijksstraatweg 
is een markante baken voor bewo-
ners in Haarlem-Noord. De kerk gaat 
eind september dicht als het aan 
de vrijwilligers ligt; het kerkbestuur 
moet nog een invulling vinden voor 
het monume ntale gebouw. Vorig 
jaar vierde de kerk nog het 175-jarig 
jubileum. Volgens de plannen stopt 
de parochiegemeenschap Schoten, 

die in de Mariakerk samenkomt, in 
oktober en gaat dan met de Adelber-
tusparochie (hoek Zaanenstraat) en 
de parochies in Driehuis, Santpoort 
en IJmuiden op in de nieuwe Heilige 
Franciscus parochie. Het is nog niet 
duidelijk wat de invulling wordt  
van het kerkgebouw. Het St. Bavo 
kerkhof achter de kerk blijft als be-
graafplaats bestaan, maar onbekend 
is wie het beheer op zich neemt.

Toekomst Posthuis
Het karakteristieke Posthuis (met  
rieten dak) in het Zaanenpark is dit 
voorjaar zwaar beschadigd door 
brand. De muren stonden nog over-
eind, maar nu blijkt sloop van het 
hele gebouw onvermijdelijk.  
Het casco is na de brand onbruikbaar 

voor herbouw. De stichting Posthuis 
gaat samen met de gemeente kijken 
naar de mogelijkheden om op de-
zelfde plek weer een buurthuis neer 
te zetten. Dat gaat lang duren. Ergens 
in september komt er een basisplan 
voor de toekomstige activiteiten.

Wil je je aanmelden? Een afspraak? Bel dan 023-2001925  
of 06 -15303949 of kijk op  
www.verloskundigenpraktijkde verbinding.nl. 
Je kunt ook afspraken maken in de avond of op zaterdag.  
Er zijn twee locaties: 

Haarlem Samen Gezond, Rijksstraatweg 56
De Gijz (Consultatiebureau Haarlem-Noord),  
Jan Gijzenkade 305-B

Alle 161.260 Haarlemmers samen 
gooien per jaar 68.000.000 kilo huis-
houdelijk afval weg. Per inwoner is 
dat 420 kilo per jaar en 1,2 kilo per 
dag! Daarvan wordt de helft geschei-
den in glas, papier, blik, plastic en gft. 
De landelijke doelstelling is om drie-  
 kwart van het afval te scheiden. Dat 
percentage is voor een stad als 
Haarlem niet haalbaar. De gemeente 
wil in 2022 uitkomen op 406 kilo afval 

per Haarlemmer waarvan 68 procent 
gescheiden wordt ingezameld. 
De kwaliteit van het gescheiden afval 
stemt ondertussen tot tevreden-
heid, zo zegt Spaarnelanden. Van het 
apart ingezamelde plastic, blik en 
drinkkarton is 83 procent opnieuw te 
gebruiken. 
Alle informatie over (gescheiden) 
afval vind je op de site van  
Spaarnelanden.

420 kilo afval per Haarlemmer

Nieuw: Verloskundigenpraktijk De Verbinding

Voor veel manlijke buurtbewoners is het een groot verlies: 
de sluiting van Paula’s Herenkapsalon op de hoek van de 
Timorstraat en Spaarnhovenstraat. Paula Opgenhaeffen 
was – samen met collega Patricia en hond Gabber – al 15 
jaar het vertrouwde gezicht van de zaak. Vanwege ziekte 
en gebrek aan opvolging is de kapsalon definitief gesloten.

Maar er zijn alternatieven voor de heren. Aan de 
Rijksstraatweg zijn twee nieuwe kappers begonnen: Barber 
Ara op de hoek met de Borskistraat en Barbershop Zagros 
tussen de Minahassastraat en de Jan Gijzenkade. Aan de 
overkant van de Rijksstraatweg – tussen de Van Nesstraat 
en Spaarnrijkstraat – kun je terecht bij Knip Inn.

Kappers en barbers

http://www.haarlem.nl/hov
http://www.verloskundigenpraktijkdeverbinding.nl
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Geboren, getogen  
en gebleven in de buurt
Jochem is nu ruim een jaar actief als 
buurtsportcoach en het bevalt hem 
erg goed. Hij is eigenlijk letterlijk op 
zijn plek: 29 jaar geleden geboren in 
de Planetenbuurt en als kind al veel 
aan het rondzwerven op de pleintjes 

Door Antsje Zeldenrust - sociaal werker DOCK

Sport en spel in Noord en op het Nieuw Guineaplein
Vanuit DOCK werken we veel samen met SportSupport en daarom  

is het tijd voor een nadere kennismaking. Ik heb een interview met Jochem de Boer:  
senior buurtsportcoach van SportSupport in Haarlem Noord.

om te spelen en te sporten. Dat hij hier 
nu als buurtsportcoach werkzaam is; 
daarmee is voor hem de cirkel rond. 
Sport betekent heel veel voor hem. 
Niet alleen het sporten zelf, maar 
ook alles wat ermee samenhangt: de 
sociale contacten, de gezelligheid, het 
vrijwil ligerswerk, het gezond en fit 
blijven. Het is echt zijn passie! Daarom 

vindt hij het extra zuur dat hij door een 
versleten rechterknie (en dat al op zijn 
29ste!) niet meer de sport kan doen die 
hij het allerleukste vindt: hij heeft voor-
heen altijd handbal gespeeld bij SV 
De Blinkert in het Noorder Sportpark. 
Gelukkig kan hij wel gaan zwemmen 
en fietsen en door zijn werkzaamheden 
bij SportSupport blijft hij ook actief. 

SportSupport:  
iedereen in beweging
SportSupport organiseert in Haarlem 
diverse activiteiten om mensen in be-
weging te krijgen en te interesseren 
voor sport. Voor alle leeftijdsgroepen 
hebben ze een passend en laag drem-
pelig beweeg- en sportaanbod. Voor 

jeugd en 55+ met een Haarlem Pas zijn 
er mogelijkheden om met korting te 
sporten. Verder bieden ze onder-
steuning aan sportverenigingen, zijn 
ze betrokken bij School in de Wijk pro-
jecten, organiseren ze sporttoernooien 
op (basis)scholen en evenementen zo-
als hardloopwedstrijden de Halve van 
Haarlem en de Grachtenloop. 

In Noord zijn ze met een relatief nieuw 
en energiek team van 6 buurtsport-
coaches actief. Jochem richt zich  
hierbij op de jeugd t/m 18 jaar. Omdat 
ze het belangrijk vinden dat ieder-
een makkelijk mee kan doen met de 
activi teiten, zijn ze veel in de wijken 
te vinden, voornamelijk op pleinen en 
veldjes in Delftwijk, de Indische Buurt 
Noord en de Transvaalbuurt.

 ‘… voetbal, basketbal,  

sport- en cultuurdagen  

én clinics op het  

Nieuw Guineaplein…’

Wat doet Sportsupport in de 
Indische Buurt Noord? 
“Al ruim 10 jaar komt er wekelijks op 
donderdag van 15.30 –17.00 uur  
(uitgezonderd schoolvakanties) 
een buurtsportcoach op het Nieuw 
Guineaplein. Sinds een half jaar is 
dit Sahar Yagoubi. Sahar is 28 jaar 
en woont ook in Haarlem Noord. Ze 
organiseert voor de jeugd uit de buurt 
diverse sport- en spelactiviteiten op 
het plein. Gemiddeld komen er onge-
veer 8 kinderen en jongeren op de 
activiteiten af. Dit mogen er wel veel 
meer worden. Iedereen is welkom! Het 
is een soort stuif-in, want je hoeft je 
niet aan te melden en je kunt zo lang 
blijven als je wilt. Naast de activiteiten 
biedt ze de jeugd ook een luisterend 
oor en kunnen ze voor verschillende 
vragen en ideeën bij haar terecht. Ze is 
daarmee ook een soort jongerenwer-
ker. Nu Sahar hier al wat langer actief 
is, merkt ze dat ze vertrouwen heeft 
opgebouwd en dat de kinderen en 
jongeren meer met hun verhalen en 
vragen naar haar toekomen. De mei-

den die meedoen zien haar zelfs een 
beetje als een soort grote zus.”

Wat zijn jullie plannen na de 
zomervakantie?
“We willen een voetbaltoernooi gaan 
organiseren op het Nieuw Guine-
aplein, mogelijk in combinatie met 
een basketbaltoernooi. Daar gaan we 

zeker nog reclame voor maken in de 
buurt, dus houd de brievenbus en 
social media in de gaten. En voordat 
de coronacrisis uitbrak, waren we in 
overleg met Hart Haarlem (kunst- en 
cultuureducatie) om sport- en cultuur-
dagen op het plein te organiseren 
met diverse interessante clinics. Door 
corona is dit idee even in de ijskast 
gezet, maar dit willen we nog steeds 
gaan doen.”

Noord is sportief
Jochem constateert trouwens dat 
Noord echt een sportief stadsdeel is 
met een groot aantal sportverenigin-
gen met veel actieve leden. De groot-
ste sporten hier zijn voetbal, honkbal 
en korfbal.

Het mooiste is als mensen uiteindelijk 
structureel gaan sporten en daar veel 
plezier aan beleven. Dus proberen ze 
zoveel mogelijk mensen te stimule-
ren om in beweging te komen. Het is 
gezond en je wordt er vrolijk van. Dat 
gun je toch iedereen? Iedereen lekker 
sportief in Noord!  
Kijk voor meer informatie op hun  
website: www.sportsupport.nl.  
Heb je een vraag aan Jochem?  
Mail: jdeboer@sportsupport.nl.

Sport in de buurt: Jochem de Boer
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De werkgroep Groen, opgericht in 2018, zet zich in voor het vergroenen  
van de openbare ruimte in de Indische Buurt Noord.  
Het doel is om het woonplezier te vergroten én een bijdrage te  
leveren aan een klimaatbestendige en ecologisch interessante wijk.

Je kon het al lezen in het interview met Marcel Smeenk 

van Dock, de Indische Buurttuin is een groot succes! 

Naast de vele plantjes die zijn uitgedeeld tijdens  

de Plantjesmarkt op 25 mei, werd er ook een activiteit 

georganiseerd voor kinderen op 11 juli. Er was  

een speurtocht door de tuin en de kinderen hebben 

heerlijke salade gemaakt met verse kruiden! 

Op 15 mei was het zover! 

De aanleg van het eerste 

plantvak naast snackbar 

Jansen Hendriks op de 

hoek van de Rijksstraatweg 

en de Spaarnhovenstraat. 

Na drie maanden ziet het 

er fantastisch uit. Hoewel 

het erg droog was op het 

moment van aanplant zijn de 

planten goed aangeslagen. 

Samen met de gemeente 

hebben we nog een aantal 

plekken aangeduid die nog 

dit jaar vergroend zullen 

worden.

(Wordt vervolgd!) 

 

INDISCHE BUURTTUIN

 NIEUWS VAN DE WERKGROEP GROEN
AANLEG NIEUW PLANTVAK OP DE HOEK SPAARNHOVENSTRAAT- RIJKSSTRAATWEG

Op deze pagina’s geven we een overzicht van onze activiteiten, geven we tips en proberen we te inspireren. 
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Verkeersmaatje voor je deur?
In onze woonwijk mag je maximaal 30 km per uur rijden. Toch krijgt de wijkraad regelmatig klachten 

over te snel rijdende auto’s. Vooral in de Spaarnhovenstraat overschrijden automobilisten de maximum 
snelheid. Tot schrik van spelende kinderen, tot ergernis van de bewoners.

De wijkraad heeft de gemeente 
regelmatig gevraagd om de  

maximum snelheid aan het begin van 
de straten duidelijker aan te geven. 
Maar veel effect had ons verzoek 
niet. Een aantal bewoners nam zelf 
het initiatief door het plaatsen van 
zelf gemaakte verkeersborden en 
verkeersmaatjes. Het is goed te weten 
dat het plaatsen van verkeersborden 
alleen door de wegbeheerder (de 
gemeente) mag gebeuren.  
De wijkraad is wel voor het plaatsen 
van verkeersmaatjes.

Langzamer rijden
Het verkeersmaatje is een lichtgroene 
plastic pop met een waarschuwings-
vlag die direct in het oog springt.  
De pop spoort automobilisten aan 
om op hun snelheid te letten. Die 
waarschuwing werkt extra goed als je 
de verkeersmaatjes aan beide zijden 
van de straat plaatst. Ook kun je er 
een stuk stoep mee afbakenen om 
het voor spelende kinderen veiliger  
te maken.

Tips voor gebruik verkeersmaatje

P  Dien je aanvraag in met ten minste twee andere bewoners in de straat.

P  Laat het verkeersmaatje niet dag en nacht en bij weer en ontij buiten staan

P  Schrijf met een watervaste stift de straat/postcode en het huisnummer op de voet. 

P  Zet de vlag vast met een klein schroefje tussen de vlaggenstok.

Gratis verkeersmaatje
Voor bewoners kan de prijs (ca. € 50,-) 
een beletsel zijn om een verkeers-
maatje aan te schaffen. De wijkraad 
ondersteunt bewoners die de buurt 
veiliger willen maken. Daarom stellen 
wij op aanvraag gratis verkeersmaatjes 
beschikbaar (op leenbasis). Wil jij een 
verkeersmaatje voor je deur?

•  Dien je aanvraag in met ten minste 
twee andere bewoners in de straat. 

•  Plaats het verkeermaatje op een 
veilige plek op het trottoir.

•  Maak het verkeersmaatje vast aan 
een verkeerspaal of lantaarnpaal. 

Verstuur je aanvraag naar  
info@wibn.nl o.v.v. je naam en adres.

Het wooncomplex bestaat uit 7 bouwlagen en wordt daarmee even hoog als de 
lagere torens (Indigo en Beryl) aan de Botterboulevard. In het complex komen 130 
huurwoningen van 25 en 50 m2 (waarvan 80% sociale huur), parkeer plaatsen, 
een collectieve fietsenberging, een collectieve ruimte om te werken en een ge-
zamenlijke daktuin. En in de plint – aan de kade – komt horeca. 

De initiatiefnemers willen nadrukkelijk de buurt betrekken bij het project. 
Daarom organiseerden ze eind 2019 een drukbezochte inloopavond. Daarbij 
uitten omwonenden hun zorgen over: 

 de verwachte extra parkeerdruk 
 de ontsluiting van het project 
 de hoogte: 7 in plaats van 6 bouwlagen

In mei dit jaar was er een peiling onder buurtbewoners die in juni werd gevolgd 
door een presentatie via een online-verbinding. De resultaten hiervan vind je 
op de site Spaarndamseweg13.nl.

Wat is nu bekend?
 Het gebouw bestaat uit 7 lagen voor 130 woningen en 40 parkeerplaatsen.

  Het huidige ontwerp gaat uit van een ‘hol’ gebouw met een binnenplaats.

 Het parkeren gebeurt op eigen grond, maar uit het zicht. 
  De in- en uitrit komt aan de Spaarndamseweg ter hoogte van de huidige bushalte. 

  Die bushalte wordt circa 100 meter naar het Zuiden verplaatst.

  Mogelijk komen er deelauto’s.

  De kade wordt 15 meter breed en wordt ingericht als groene verblijfskade en 
fietsstrook.

  De huidige fietsroute onder de brug door blijft. 

 Er blijft plek voor Scouting Kon-Tiki.

  In kwartaal 4 van dit jaar wordt het Stedenbouwkundig plan met de buurt 
besproken.

  Eind 2021 start de sloop.

  Begin 2022 start de bouw. 

  Al bijna 4.000 jongeren hebben zich aangemeld.

Alle informatie, huidige ontwerpen, verslagen van peilingen en besprekingen 
en presentaties vind je op de projectsite Spaarndamseweg13.nl.

Op de plek van het oude elektriciteitsgebouw bij de Schoterbrug 
komt een woon complex met appartementen voor jongeren tussen 18 
en 28 jaar. Ontwikkelaars van dit 1828-project zijn Wibaut en AIVM. 
Wat is de stand van zaken?

Resultaten wijkschouw

‘Onze’ Wijkagent Muriel Blankers

Op 7 maart is een 10-tal vrijwilligers 
vanuit de wijkraad door de wijk 
gegaan met controlelijsten om te 
inventariseren wat er allemaal ver-
beterd kan worden aan de openbare 
ruimte. Het was niet de bedoeling 
om een volledige overzicht op te 
stellen, maar om een redelijk be-
trouwbaar beeld te krijgen van de 
situatie in onze buurt. 

De wijk was in vijf ongeveer gelijke 
delen gesplitst en per deel liepen 
twee personen rond. Het weer zat erg 
mee en de meesten waren binnen 
twee uur weer terug om een door 
een van de deelnemers perfect gere-
gelde lunch tot zich te nemen bij de 
evaluatie. 

De resultaten zouden worden verwerkt 
en dan gepresenteerd worden op 
het buurtevenement dat op 21 april 
plaats zou vinden. Dit evenement ging 
helaas niet door vanwege corona. 
De verwerking heeft ook enige ver-
traging opgelopen, maar is nu bijna 
afgerond. In de tussentijd zijn enkele 
van de 271 constateringen door 
Spaarnelanden opgelost. 

Wat in ieder geval geconcludeerd 
kan worden is dat zo’n 60% van de 
constateringen de slechte bestrating 
van de stoepen betrof. Verder kwam 
men op veel plekken sterk over de 
stoep hangende beplanting van be-
woners tegen die de doorgang flink 
belemmerde. Ook was er aardig wat 
zwerfvuil en waren er beschadigde 
boomspiegels. Er kwamen ook plaat-
sen in de buurt voor die er heel goed 
uitzagen. 

De gegevens zullen in een overleg 
met onder andere de gebiedsma-
nager en een vertegenwoordiger van  
Spaarnelanden besproken worden 
om afspraken te maken om de voor-
naamste knelpunten op te lossen. 
De veiligheid in de openbare ruimte 
is daarbij leidend. Het complete rap-
port mét de lijst constateringen is te 
vinden op de website van de  
wijkraad: www.wibn.nl/schouw2020

We zijn blij te kunnen melden 
dat Muriel Blankers wijkagent 

blijft in de Indische Buurt. Het was 
namelijk onzeker of zij deze functie 
bleef behouden. Sinds 2019 was 
zij ‘onze’ wijkagent, maar dit jaar 
moest zij opnieuw solliciteren op 
deze functie. Dit jaar is Muriel zelfs 
bevorderd tot brigadier. 

Overigens, in de maanden mei-juli 
waren er in onze buurt 3 woning-
inbraken (of pogingen daartoe). Als 
wijkagent is Muriel bezig met de 

totale politiezorg binnen de Indische 
Buurt. Dat kan gaan om de aanpak 
van sociale problemen, overlast-
gevende jongeren, milieudelicten 
en criminaliteit. Ook is Muriel het 
aanspreekpunt voor de wijk. Daar-
bij werkt ze veel samen met de 
gemeente en met maatschappelijke 
organisaties in de wijk. Als het even 
kan, probeert Muriel op de verga-
deringen van de wijkraad aanwezig 
te zijn. Bij vragen of overlast kun je 
Muriel bereiken via 0900 8844 of via 
muriel.blankers@politie.nl.

Woonproject Spaarndamseweg 13
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Marcel is al sinds 2012 een van de 
gezichten van welzijnsorganisatie 

DOCK in De Horizon. Samen met vier 
collega’s zorgt hij voor een gevarieerd 
programma van sociale activiteiten 
voor en met buurtbewoners. Hij herin-
nert zich dat de sociaal werkers in het 
begin opereerden vanuit twee lokalen 
in het voormalige schoolgebouw. 
Inmiddels is De Horizon de thuis- en 
uitvalsbasis van zes maatschappelijke 
organisaties.

Wegvallen jongerenwerk
Marcel betreurt het wegbezuinigen 
door het gemeentebestuur van het 
jongerenwerk uit de Indische Buurt  
en Haarlem Noord. “Toen we met 
jongeren werk begonnen, zo’n acht 
jaar geleden, zorgden jongeren voor 
veel overlast op en rond het Nieuw  
Guineaplein. Onze twee jongerenwer-
kers wisten contacten te leggen en 
stonden met de jongens en meiden in 
verbinding. Ook konden we hen een 
ontmoetingsruimte, activiteiten en 
perspectief aanbieden. De laatste 

Het is een mooie zomerse dag als ik Marcel Smeenk van DOCK spreek in 
de Indische Buurttuin achter wijkcentrum De Horizon. De gezamenlijke 
tuin ligt er prachtig bij met productieve doetuinen en kleurige borders.

jaren is het mede daarom veel rustiger 
op het plein en in de wijk. Maar vergis 
je niet, jongerenwerk vereist jaren-
lange investering in het opbouwen 
van netwerken en vertrouwen. Dat is 
nu met één streep doorgehaald. En 
dat krijg je niet zomaar weer terug.” 

Groene aanwinst: Indische 
Buurttuin
Hij is zeer blij met de verschillende 
initiatieven in de wijk, met als nieuw-
ste aanwinst de Indische Buurttuin. 
“Buurtbewoners vormden met ons 
een werkgroep Indische Buurttuin die 
een plan maakte om deze plek achter 
het wijkcentrum te vergroenen. Die 
ruimte was vrijgekomen nadat de 
peuterspeelzaal uit het wijkcentrum 
vertrok. Dankzij vereende krachten, 
veel enthousiasme én de snelle toe-
stemming van de gemeente konden 
we aan de slag. Eind vorig jaar verwij-
derden we ruim 1400 tegels, legden 
we de borders aan en storten we de 
aarde. Spaarnelanden zorgde voor de 
afvoer en aanvoer. Die saaie, grijze 

massa werd omgetoverd in een kleur-
rijke en levendige oase met planten, 
bloemen, struiken, bomen en gewas-
sen. En elke dag zie je hier mensen 
die in hun Doetuin werken of bezig 
zijn met hun border. Van oud tot jong. 
Want ook kinderen komen hier aan 
bod. En we hebben onze eigen ‘Henk 
de Tuinman’ die veel kennis en erva-
ring heeft en dat graag deelt met de 
andere gebruikers. En het mooie is: de 
tuin stimuleert anderen voor meer 
groene ideeën zoals natuur-educatie-
activiteiten voor ouders met jonge 
kinderen. Of een ‘plantjesmarkt’ waar 
veel bewoners de buurttuin konden 
bewonderen en gratis plantjes kregen 
voor hun geveltuin.

Uitgestelde opening:  
12 september
De feestelijke opening van de buurt-
tuin in maart kon door de  
corona maatregelen niet doorgaan. 
Maar er is een herkansing, corona-
proof. Op zaterdag 12 september 
onthult wethouder Jur Botter het 
naambord van de Indische Buurttuin 
en nemen buurtkinderen de  
waterpomp in gebruik onder het 
mom van ‘2 emmertjes water halen’.  
Van de partij zijn o.a. de  
Stichting Doe-Tuinen, Ymere, DOCK,  
NME/Steenbreek, Gemeente,  
Spaarne  landen, de werkgroep Groen, 
de wijkraad en de vrijwilligers.  
Daarna, van 12.00 tot 14.00 uur, 
zijn in 2 rondes buurtbewoners, na 
aanmelding, van harte welkom voor 
een rondleiding door de werkgroep 
Groen in een ‘Indische buurttuin in 
volle najaarsbloei’. Er zijn dan ook 
groene activiteiten zoals het aan-
leggen van boomtuintjes en je kunt 
zien hoe het vergroeningsplan van de  
Indischebuurt eruitziet. Ook is er live 
muziek van een jazzband uit onze buurt  
en hapjes en drankjes. Aanmelden kan 
via mariette.out@gmail.com.

Door Peter van der Mark

Nieuw Guineastraat 3
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�pening  buurttuin zaterdag  12 september

Bijkletsen in de Buurttuin
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WIE, WAT, WANNEER IN DE HORIZON

Maatschappelijke hulp: Sociaal Wijkteam ......................
Wil je informatie of advies over werk, inkomen, wonen of 
zorg? Of zoek je iemand die je helpt met mogelijke oplos-
singen? Het Sociaal Wijkteam kan je in veel gevallen helpen. 
Contact: 023 – 5430 995 / wijkteam-noord1@haarlem.nl.

Thuis wonen met zorg: Zorgbalans ....................................
We willen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat wil 
de overheid ook. Maar dat valt niet altijd mee. Zeker niet 
als de geest of het lichaam minder wordt. Vaak is er dan 
zorg nodig, voor jezelf of voor je partner. Zorgbalans kan je 
dan helpen. Bijvoorbeeld bij de vraag welke zorg voor jou 
geschikt is. De mensen van Zorgbalans staan voor je klaar. 
Contact:  
088 - 118 92 55 / thuiszorg.archipelwijk@zorgbalans.nl.

Persoonlijke thuiszorg: Buurtzorg ......................................
Buurtzorg is een innovatieve thuiszorgorganisatie die met  
kleine teams werkt in heel Nederland. Ook in Haarlem Noord 
zijn zij actief om mensen persoonlijke zorg te bieden. Het team 
van Haarlem Noord is gevestigd in wijkcentrum de Horizon. 
Contact:  
06 1082 6850 / haarlemnoord@buurtzorgnederland.com.

Hulp bij beperking: SIG .............................................................
Heb je een beperking of een aan autisme verwante stoor nis? 
En heb je daardoor hulp nodig bij de opvoeding, wonen, 
geldzaken of je plek in de samenleving? De mensen van 
SIG bieden je ondersteuning. In de Horizon is het team 

Ambulante Ondersteuning Zuid-Kennemerland gevestigd. 
Contact met de teamleiders: Anouk Sanchez 06 5709 5146/ 
asanchez@sig.nu of Isaura Ruiter 06 4624 3877 / 
iruiter@sig.nu 

Wijkcontactvrouw ........................................................................
Heb je moeite met de Nederlandse taal? Vind je het lastig 
om je plek in Haarlem te vinden? Of heb je problemen 
met je kinderen, gezin, gezondheid of met geld? Er is 
hulp. Je kunt je verhaal kwijt bij Aysel Demiral. Zij is al 12 
jaar wijkcontactvrouw en spreekt naast Nederlands ook 
Turks en Frans, en ze weet waar je moet zijn om je situatie 
te verbeteren. Aysel is op maandagochtend van  
9.00 tot 12.00 uur in De Horizon. Bel voor een afspraak  
06 2896 0886 of mail aysel@haarlemeffect.nl.

E-Motion ............................................................................................
E-Motion is een trainingsbureau voor kinderen, jongeren 
en jongvolwassenen uit Kennemerland, IJmond en  
Haarlemmermeer. Zij begeleiden jaarlijks ruim 400 
kinderen en jongeren die op sociaal-emotioneel gebied 
een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Op  
Ambonstraat 2A vind je hun kantoor en trainingsruimte.
Meer informatie: www.emtt.nl of mail naar info@emtt.nl. 

Het Centrum voor jeugd en gezin (CJG) wil dit najaar 
in de Horizon starten. Voor allerlei vragen en hulp rond 
de opvoeding van kinderen en jongeren. In het volgend 
wijkblad vind je meer informatie over het CJG.

Taal  ...............................................................................................................  
P  Beter Nederlands 1: ma. 09:15 - 11:45 uur

P  Beter Nederlands 2: di. 09:15 - 11:45 uur

Gezellig  ......................................................................................................
P  Buurtkamer 55+ (koffie/thee en kletsen): ma. 10:00 - 11:30 uur

P  Buurtkamer 55+ (ontmoeting met spelletjes): di. 13:30 - 16:00 uur

Bewegen & vaardigheden .................................................................
P Fietsles: ma. 12:00 - 14:00 uur

P Creatief Atelier: di. 10:00 - 11:30 uur

P Yoga: di. 9:15 - 10:15 uur

P Gezond Bewegen 50+: dinsdag 10:30 - 11:30 uur

P Sporten op rustig tempo: dinsdag 11:45 - 12:45 uur 

P  Naaiatelier en kledingreparatie: donderdag  09:00 - 12:00 uur

P Wandelgroep Haarlem Noord: donderdag 10:30 - 12:00 uur

Ondersteuning  ..........................................................................
P   Vrijwillige Hulpdienst: wil jij als vrijwilliger helpen bij het vervoer  

van buurtgenoten naar de huisarts, het ziekenhuis, vrienden, activiteiten,  
de winkel? Of kun je lichte klusjes in en om huis doen?  
Meld je aan via 023 543 6015. Of mail naar vhdnoord@dock.nl.

P    Inkomen op Orde: do. 09.15 - 12.30 uur 
Controle over al je geldzaken: orde in je post, overzicht in je inkomsten 
en uitgaven, hulp bij (beginnende) financiële problemen. Meld je aan via 
inkomenopordehaarlem@dock.nl. Of bel 088 – 855 5178.

P   Formulierenbrigade op afspraak via formulierenbrigadehaarlem@dock.nl. 

P  Individuele Coaching voor 18-plussers met een Haarlem Pas die zich 
verder willen ontwikkelen. Doel: je zelfvertrouwen vergroten, je  
kwaliteiten en interesses ontdekken, je leefstijl verbeteren en/of zoeken 
naar geschikte scholing of (vrijwilligers)werk. Je betaalt € 20 voor 
maximaal 8 sessies. Meld je aan bij  
Antsje Zeldenrust op 06 4898 0921 of via azeldenrust@dock.nl.

Donuts in de buurt
Medewerkers van buurtsteunpunt 
Bij Bosshardt aan de Bandoeng-
straat deelden op 1 juli gratis 
donuts uit om te vieren dat veel 
buurtkamers van het Leger des 
Heils weer open konden. Bij het 
steunpunt kunnen bezoekers 
binnenlopen voor een kop koffie, 
praatje, maaltijd of voor hulp bij 
het invullen van formulieren. 
De donut is het symbool van het 
Leger des Heils bij crisissituaties 
in vredestijd sinds 1917. Toen gaf 
een heilsoldate voor het eerst een 
donut aan een infanteriesoldaat 

Bingo in de Horizon .........................
Al jaren staat de maandelijkse bingo-
avond garant voor speelplezier en 
ge zel ligheid. Meld je ook eens aan en 
ontmoet andere wijkbewoners. Iedere 
laatste vrijdag van de maand van 19.30 
tot 22.00 u. in De Horizon. De komende 
bingoavonden zijn 25 sept, 30 okt, 27 
nov en 18 dec (Kerstbingo). Aanmelden 
kan bij Marianne op 06 3733 7960.

Digitaal Sterk! in de Bibliotheek 
Horizon Digit@@l is verhuisd naar de 
Bibliotheek en heet nu Digitaal Sterk!  

Je kunt er gratis terecht met vragen 
over je laptop, computer, tablet,  
smartphone of over programma’s of 
apps. Digitaal Sterk! vind je in de  
Bibliotheek aan de Planetenlaan 170. 

Ruimte huren of activiteit  
organiseren .........................................
Heb je een keer ruimte nodig? Bij-
voorbeeld voor een bijeenkomst of 
vergadering? Of wil je een bijvoorbeeld 
een klaverjasavond organiseren? Dat 
kan. Je reserveert (een ruimte in) De 
Horizon via 088 – 855 5186.

Bij het Nieuw Guineaplein, aan de Ambonstraat 2, vind je wijkcentrum De Horizon.  
Het is een gesplitst gebouw: bovenin de huurwoningen van Ymere en op de begane 
grond de ruimte van de gemeente. Daar vind je allerlei organisaties en activiteiten.  
Wat doen deze organisaties zoal? 

Oók in De Horizon: activiteiten van DOCK
Al deze activiteiten zijn wat aangepast vanwege de corona-maatregelen. 
Het actuele aanbod vind je op www.dock.nl > buurten > haarlem > noord. 
Of loop eens binnen. Of bel 088 – 855 5186

met heimwee. Tegenwoordig delen 
de heilsoldaten nog steeds donuts 
uit aan burgers in noodsituaties, 
zoals bij branden, overstromingen, 
aardbevingen, doorvoerstakingen 
en stroomuitval. 

Maaltijdservice Bij Bosshardt
Ben je zelf geen keukenprins of 
-prinses? Of ben je niet in staat te 
koken? Dan is de maaltijdservice 
ideaal voor jou. Je hebt keuze uit 
meerdere maaltijden. Voor slechts  
€ 3,00. Afhalen of thuisbezorgd.  
Bel tussen 08.00 en 12.00 uur op 
023-5379231.  
Bij Bosshardt, Bandoengstraat 21.
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                                                   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   

 Dinsdag 15 september – 20.00 uur 

 Dinsdag  20 oktober (jaarvergadering) – 20.00 uur 

 Dinsdag 15 september – 20.00 uur 

 Dinsdag 17 november – 20.00 uur 

Vergaderlocatie: HSV Haarlem – Botterboulevard 62
Agenda, notulen, jaarverslag en andere informatie  
vind je op: www.wibn.nl

VERGADERINGEN WIJKRAAD 2020
Iedere 3de dinsdag van de maand:

http://www.wibn.nl/

