
Verslag  vergadering Wijkraad Indische Buurt Noord 

dinsdag 21 september, 20.00 uur, 

Botterboulevard (Hengelsportvereniging) 
 

Aanwezig: Karina Wertenbroek, Rien Boon, Peter van der Mark, Marijke de Boer, Frank 

Schneider, Thea Kaandorp (verslag) 

Afwezig: Jan van Eijsden, Inge Zuurendonk 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

Karina opent de vergadering en heet iedereen welkom. Marcel Smeenk zit er het eerste deel bij. 

Hij heeft een aantal punten: de wijkwandeling; de overlast; de vaccinatiebereidheid; 

vergroening; de wandeling met de wethouder. 

     

2. Mededelingen / ingekomen stukken 

Peter deelt mee dat hij er tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen niet meer bij is: hij gaat 

terug in de gemeenteraad en kan dus geen wijkraadslid meer zijn. 

De wijkwandeling in het kader van de Weer van de Eenzaamheid: het thema is door corona 

meer gaan leven. Dit jaar is er een wandeling door de wijk. Met Rien is een route uitgestippeld 

langs ontmoetingsplekken, zoals de bank langs het Spaarne, bij Bosshardt, de Horizon e.d. De 

wandeling wordt gehouden volgende week donderdag om 14.00 uur. Aanmelden bij Marcel. 

Publicatie op de borden, in ramen etc. Bieke heeft platen voor vergroening. Die kunnen worden 

opgehangen, bijvoorbeeld bij Dock. 

De GGD verzamelt gegevens over de vaccinatiebereidheid. Hieruit blijkt dat deze onder 

andere in de Indische buurten en de Transvaalbuurt te laag is. Probleem is dat niet direct 

bekend is waar in de wijk. Een vaccinatiebus, zoals in Schalkwijk, lijkt handig op de markt in de 

Floresstraat. Die ligt centraal en wordt druk bezocht. Aanpak via de GGD en bijv. Dock wordt 

aangeraden, bijv. via tolken. 

Er wordt overlast gemeld door bewoners van het Nieuw Guineaplein, aan de noordkant van de 

buurt. Er zitten mensen in auto’s, waaruit volgens de klachten wordt gedeald. Er wordt gefeest 

en gevoetbald tot na middernacht in de voetbalkooi op het plein. Een bord met beperkende 

tijden staat er nog steeds niet, ondanks diverse vragen daarover van de wijkraad. Sinds Dock de 

jongerenwerker heeft moeten inleveren zijn de meldingen toegenomen.  

Er was een grote restrictie i.v.m. corona, de wijkagent is ziek geweest en handhaving is er maar 

tot 22.00 uur. Bovendien is er een verschil tussen wat mensen denken en de werkelijkheid. En de 

aangiftebereidheid is niet groot. 

Marcel meldt dat bij de Vrije School, aan de zuidkant, de komende maanden extra 

gecontroleerd wordt o.a. door de woningbouwvereniginen. De vuurwerkbom was waarschijnlijk 

niet gericht, maar een uit de hand gelopen baldadigheid.  

Karina meldt dat de secretaresse van de wethouder moeilijk bereikbaar is: zij is niet belbaar en 

reageert niet op e-mails. Karina blijft proberen. 

Het platform Noord is bewust breed, en bedoeld om elkaar te informeren. Door corona was 

het vooral digitaal, nu zowel fysiek als digitaal.  

 

Verder zijn er stukken over: 

- de komst van Afghaanse vluchtelingen  

- vliegroutes over Haarlem – bij overlast kan geklaagd worden op de bekende kanalen 

- er is door de gemeente een motie aangenomen ter vergroening 

- er zijn ontwikkelingen bij Land in Zicht, aan de Schokkerkade 



- er is een brief binnengekomen over de herinrichting van de Spaarndamseweg. Dit 
betreft onze buurt. 

- er is een e-mail binnengekomen van Wouter Breedt Bruijn uit de Oosterstraat. Thea 

stuurt een mail terug met een uitnodiging om in het wijkblad te publiceren en te wijzen 

op de site van IndischeBuurten.nl in Nederland, waaronder die van Haarlem. 

 

3. Notulen 17 juni 2021 

Rien wil officieel aftreden en dit kan alleen tijdens een jaarvergadering. Daarom wordt die toch 

in oktober a.s. (volgende maand) gehouden. De wethouder en Rizgar zijn uitgenodigd. Het 

wordt een eenvoudige jaarvergadering.  

Alleen Frank is aanwezig van de voorbereidingscommissie. Die van februari/maart a.s. blijft ook 

staan, datum wordt nader bepaald. Die wordt uitgebreider, i.v.m. de verkiezingen op 16 maart.  

 

4. WBO 

Karina vervangt Inge op woensdag 29 september. 

Als thema’s worden voorgesteld: groen en jeugd in de wijk. Probleem is het wegvallen van de 

jongerenwerker en de onvoldoende zichtbaarheid van de wijkagent en handhaving. 

 

5. Werkgroep Groen, de stand van zaken   

Er zijn contacten met de gebiedsregisseur Gerard van Dungen.  

Er is gekeken naar de planning in 2022. Grotere zaken worden afgestemd met de wijkraad, met 

de Indische Buurttuin en met Dock. 

Er is gesproken over het wijkblad, en ook over het budget.  

Afgelijnd moet worden wie wat doet, zoals bijv. de wijkschoonmaak. 

 

6. Agenda jaarvergadering 

Zoals al eerder gemeld is de jaarvergadering niet heel uitgebreid, maar wel in oktober. Als 

voorbeeld is de agenda voor 2020 bijgevoegd. Als die wordt aangepast is dit mogelijk. 

Qua locatie is de Hengelsportvereniging het makkelijkst. Doelgroep is “de bewoners van de 

wijk.” 

Agendapunten zijn het financieel verslag, de overdracht van het voorzitterschap, kennismaking 

met wethouder en gebiedsverbinder. 

Publicatie kan via de site en de mededelingenborden. 

In  februari/maart kan een uitgebreidere jaarvergadering worden belegd. Hiervoor kunnen bijv. 

de werkgroep Groen en de politieke partijen worden uitgenodigd. De 

gemeenteraadsverdiezingen zijn op 16 maart. 1 maart lijkt een handige datum: niet te lang vóór 

de verkiezingen. Om een en ander in de hand te houden is het wel zaak een aantal vragen klaar 

te hebben.  

In november wordt de evaluatie gepland van het jaarplan/activiteitenkalender 2022. 

 

7. Relatie WIBN en vormgeving daarvan  

Alles o.a. met betrekking tot de werkgroep Groen, de Indische Buurttuin en Dock. 

Jan is hiervoor nodig i.v.m. de financiën. Hij gaar ook over de verantwoording. Dit punt schuift 

door naar november. O.a. moet worden gesproken over wat via de wijkraad loopt en wat 

anderen (moeten) doen. 

 

8. W.v.t.t.k. 

We worden nu nog min of meer overvallen door vakanties. Dit zou beter moeten worden 

aangegeven. 



Nieuwe democratie: er staat een stukje over in de krant, interview met de wethouder (Jur 

Botter). De gemeente lijkt te besluiten, ook buiten de wijkraden om? 

 

9. Rondvraag  

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting vergadering 

Karina sluit de vergadering 

 

 

Volgende vergadering dinsdag 19 oktober (jaarvergadering), aan de Botterboulevard. 

Daarna dinsdag 16 november, aan de Botterboulevard 

 

 

 

 

Op de agenda staat in november in ieder geval:  

• WBO 

• Werkgroep Groen 

• relatie WIBN en vormgeving 

• evaluatie jaarplan 2021 

 

P.M. 

Wijkkrant: Donkere dagen offensief 

mei 2022: pleinfeest (Marijke) 


