Verslag jaarvergadering Wijkraad Indische Buurt Noord
dinsdag 19 oktober 2021, 20.00 uur,
Botterboulevard 62 (Hengelsportvereniging)
Aanwezig: Karina Wertenbroek, Rien Boon, Jan van Eijsden, Inge Zuurendonk, Marijke de Boer,
Frank Schneider, Rizgar Parlak, Willy Mudde, Carla van Essen, John Coppens, Mariette Out,
Marian de Haan, Peter v.d. Mark, Chris van Balen, Marcel Smeenk, Thea Kaandorp (verslag)
1. Opening
Rien opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij roept op tot stilte voor degenen die
ons ontvallen zijn.
We hebben weinig kunnen doen o.a. niet live vergaderen, geen mensen ontmoeten.
Ambtenaren mochten bijvoorbeeld live geen contact opnemen.
2. Mededelingen (door Rien)
- Bieke heeft een dochter gekregen: Nora Josephine
- Rizgar vertelt iets over de gemeente
- Mariette vertelt over de Indische Buurttuin
3. Voorstellen personen en werkgroepen
Rien stelt Rizgar voor die vertelt wat een gebiedsverbinder is, en wat hij doet.
Hij is gebiedsverbinder voor Haarlem Noord en signaleert door te luisteren naar o.a. de
wijkraden, de moskee- en kerkbesturen, met name op het gebied van leefbaarheid, sociale
cohesie enz. richting diverse afdelingen van de gemeente.
Bewoners stellen bijv. vragen die te maken hebben met verschillende afdelingen van de
gemeente. Die probeert hij met elkaar te verbinden. Als gebiedsverbinder regisseert hij de
samenwerking.
Op verzoek van de wijkagent, die niet aanwezig kan zijn, brengt Rien het volgende aan de
orde: In Haarlem Noord worden de laatste tijd veel fietsen gestolen. Daarom verzoekt zij de
bewoners om de fietsen aan een muurbeugel vast te zetten.
Mariette vertelt over de Indische Buurttuin, ingang aan Nieuw Guineastraat 3. Vooral tijdens het
begin van de coronapandemie was het erg druk. Gevolg: er waren veel vrijwilligers. Nu zijn er
gemiddeld 20 – 25 kinderen, en zijn nieuwe vrijwilligers hard nodig.
Ook de mini-bibliotheken lopen goed: het is een goede plaats om bijv. zaden neer te zetten.
Er is een activiteitenkalender. Er komt o.a. een kunstenaar om de kinderen te begeleiden.
Voor de Doe-tuinen kan contact opgenomen worden met de Stichting Doe-tuinen, als men
daarvoor in aanmerking wil komen.
Wel is het mogelijk om een plantenvak van de Buurttuin te adopteren.
4. Financieel jaarverslag 2020
Het wijkblad is populair en wordt goed gelezen. Hier wordt het grootste deel van het budget
aan uitgegeven. Verder is 2020 een goedkoop vergaderjaar geweest. We hebben daarom geld
moeten terugstorten naar de gemeente.
De werkgroep Groen is een officiële werkgroep van de wijkraad en staat daarom ook op de
jaarrekening.

Het jaar 2021 loopt nog. We hebben wel een korting gekregen, waardoor we waarschijnlijk geld
tekort komen. Bij de gemeente zijn voor een wijkraad kennelijk geen “extra potjes”, we zullen op
zoek moeten naar externe geldschieters. Wel is er geld voor bewonersinitiatieven, bijv. bij
fondsen.
5. Jaarverslag 2020
Rien: dit jaar is vooral digitaal vergaderd door de Wijkraad Indische Buurt Noord (WIBN) en
door het WBO, de gezamenlijke wijkraden van Haarlem Noord. Nu vergaderen beide gelukkig
weer in levenden lijve.
Er is dit jaar wel een wijkschoonmaak georganiseerd vanaf het Nieuw Guineaplein.
Voor het nieuw te bouwen 1828-gebouw, de nieuw te bouwen flat voor jongeren van 18 tot 28
jaar op de plaats van het niet meer gebruikte gebouw naast de Schoterbrug, is o.a. door de
wijkraad ingesproken.
6. Werkgroep groen
John geeft een korte terugblik.
In april/mei is de aanleg van geveltuinen gestimuleerd. In mei is het groenvak bij de snackbar
aan de Spaarnhovenstraat aangelegd en zijn gratis planten aangeboden voor straattuinders. In
september/oktober zijn de plantvakken aan de Jan Gijzenkade en de Nieuw Guineastraat
gerealiseerd. En de eerste presentatie van het groenplan is in het wijkblad gegeven.
De plantvakken worden door buurtbewoners onderhouden; er worden adviezen gegeven over
wat gezet kan worden in geveltuinen, boomspiegels e.d.
7. Verkiezing wijkraad en overdracht voorzitterschap
Rien neemt vanavond afscheid als voorzitter, maar blijft wel bij de wijkraad betrokken. Hij heeft
de verhuizing meegemaakt van de Indische Straat daar de Bandoengstraat en sinds kort naar de
Botterboulevard. Nu overhandigt hij de voorzittershamer aan Karina, de nieuwe voorzitter.
Jan neemt het woord. Hij bedankt Rien, en geeft een beschrijving: de man met pet op de step,
met de wijkraad op de bagagedrager. Het presentje: een uitbeelding van de beschrijving in
metaal.
Rien bedankt voor dit cadeau waarvan er maar één is.
8. Jaarplan 2022
- de oversteek voor voetgangers naar Land in Zicht. Er is geen oversteekplaats in de
Indische Buurt Noord. De enige zijn de overkant van de Jan Gijzenkade (3x wachten en
oversteken), en verder weg de Planetenstraat.
- de verkiezingen van maart 2022. De volgende jaarvergadering is begin maart, zodat
bewoners vragen kunnen stellen aan politici.
- Benaderen van andere organisaties, zoals woningcorporaties, Dock e.d.
- Jongeren, wat gebeurt er met ze? Er is alleen nog 2x per jaar Sportsupport. werkgroep
Door jongeren voor jongeren?
- Speeltoestellen voor jongere kinderen op het Nieuw Guineaplein. Volgend jaar zijn we
waarschijnlijk aan de beurt voor vervanging. Optuigen van een projectgroep Nieuw
Guineaplein.
9. Sluiting vergadering
Karina sluit de jaarvergadering.

