
Verslag  vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord  

dinsdag 16 maart 2021, 20.00 uur 
digitale vergadering 

 

Aanwezig: Rien Boon, Karina Wertenbroek, Jan van Eijsden, Inge Zuurendonk,  Marijke de Boer, 

Frank Schneider, Thea Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Peter van der Mark  

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Rien opent de vergadering, heet iedereen welkom en geeft het woord aan Karina. Er zijn geen 

aanvullingen op de agenda/ 

 

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

geen 

 

3. Notulen januari 2021 

• Werkgroep Groen: de plantvakken zijn nog niet volgeplant. Er wordt naar gekeken. De 

werkgroep komt deze week bijeen. 

• Scooters: op pleio staan de adressen van verhuurbedrijven; die komen op de website van 

de wijkraad. Verder wordt nog afgewacht. De scooters staan naar onze mening wat 

netter geparkeerd. 

• Daklozenopvang: het zijn de bekende klachten: ‘nimby’. Sommige omwonenden hebben 

nooit iets gemerkt. Er komt een interview in de wijkkrant. 

• De jaarvergadering: in april weten we meer. 

• Glossy: Peter is ermee bezig geweest. Het artikel, n.a.v.  voorgaande wijkkranten, moest 

ingekort worden. 

• De vraag van Anne is door Karina beantwoord. 

• De kennismaking met Rizgar komt nog. Deze is door covid verlaat. 

 

4. WBO 

Er zijn wijken bij: de Planetenbuurt en Vogelbuurt. Er wordt veel materiaal verstuurd.  

Ook de mensen uit de Krim sturen veel en willen overleg. De komende vergadering staan zaken 

op de agenda. 

Rizgar houdt wel dingen af. 

Rien heeft vanaf 2018 dingen uitgezocht. Het WBO is begonnen als overlegorgaan m.b.t. het 

HOV. Over zaken die buiten de wijk spelen of met politiek te maken hebben, heeft het WBO 

niets te zeggen. 

Het gaat er alleen om wijkoverstijgende zaken te bespreken. Wat binnen de wijk gebeurt, blijft 

binnen de wijk als dit voor anderen niet belangrijk is. 

Er moet weer een kader worden gesteld; de uitgangspunten van het begin moeten worden 

gehandhaafd. 

Inge zet een stuk op. Ze laat dat aan Karina lezen en zal dat volgende maand in de vergadering 

van de wijkraad inbrengen. 

De vergaderingen zijn tot september via Zoom. Woensdag 24 maart is de volgende. Frank 

vergadert mee. 

Ander punt: vanaf september zijn de vergaderingen in Huis te Zaanen à 75 euro per avond. De 

Planetenbuurt neemt komend jaar de kosten op zich. 

 



5. Aanpak inbraak en criminaliteit   

De vorige keer was bij het WBO iemand aanwezig die sprak over cameratoezicht en “hoe kijkt 

een inbreker naar je huis.” Misschien leuk om in de wijkkrant te zetten/herhalen. In de 2e helft 

van het jaar komt er een ‘donkere dagen offensief’. 

 

6. Wijkschoonmaak 12 juni 2021 

Het eerste doel is om het wijkgevoel te vergroten. Het is vooral een sociaal gebeuren. Peter 

heeft een stukje in de wijkkrant gezet. Marijke heeft digitaal posters gemaakt. Die kunnen 

worden afgedrukt: liefst horizontaal. Ook wil zij een standje met een spandoek neerzetten. Dit 

moet zij de gemeente worden gemeld (= evenement). 

Alles is verkrijgbaar bij de gemeente: grijpstokken, ringen voor vuilniszakken enz. Oom wil 

Marijke graag 2 containers voor het afval. 

Rien neemt contact op. 

Normaal gesproken neemt de gemeente de kosten op zich als subsidie. Die moet wel worden 

aangevraagd via het juiste formulier en getekend worden door Jan.  

De wijkjes die voor de schouw worden gebruikt, zijn te groot. Daarom zijn er nu 10 wijkjes. De 

indeling van vroeger staat ook in stukken. De kosten zijn nu begroot of ongeveer 200 euro.  

 

Werving zal gebeuren via de wijkkrant, posters, de website.  De kapper, Deka, de bakker en de 

hengelsportvereniging worden ook gevraagd. ‘ 

De stand van zaken wordt in mei besproken. 

 

7. Werkgroep Groen 

De groep vergadert volgende week. Op de agenda staat o.a. wat definitief gedaan wordt. Ook 

de begroting wordt besproken. 

 

8. Jaarvergadering 

Die wordt volgende vergadering besproken. 

 

9. W.v.t.t.k. 

Marijke: wil half september een pleinfeest organiseren op het Nieuw Guineaplein. Dit wordt 

normaal gesproken door Dock georganiseerd, en moet ook met Dock besproken worden en 

ook andere betrokkenen zoals het Leger des Heils. September lijkt volgens Frank wel vroeg. 

Bovendien lijkt het erg op de plannen voor de jaarvergadering 2020 die is uitgesteld. Volgende 

maand zullen we het bespreken. Marijke stelt een plan op. 

Jan: we krijgen dit jaar 600 euro minder dan vorig jaar. Hij heeft daarover een mail ontvangen, 

maar er is nog geen geld gestort. 

Ook de meeuwenoverlast komt op de website (Jan). 

Inge: heeft winterfoto’s naar de wijkkrant gestuurd. Die lijken nu een beetje mosterd na de 

maaltijd. 

 

10. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

11. Sluiting 

Karina sluit de vergadering. 

 

Volgende vergadering: dinsdag 20 april 2021. Aanvang 20.00 uur 

 



Op de agenda staat dan in ieder geval:  

Plannen van Marijke voor een pleinfeest in september a.s. 

 

P.M. 

mei: Stand van zaken wijkschoonmaak 12 juni 

Wijkkrant: Donkere dagen offensief 


