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Terwijl ik dit schrijf is het in Nederland al een hele tijd droog. Het wordt
steeds warmer en hittegolven komen steeds vaker voor. Bij warm weer
geldt: hoe meer groen, hoe koeler het blijft. En andersom: hoe meer
steen, hoe warmer het is.

Marijke de Boer
Frank Schneider
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Juist in de steden wordt het extra warm. Dit komt door de bebouwing:
de versteende omgeving en de zwarte platte daken. De bebouwing en
stenen slaan de warmte makkelijk op en stralen die vervolgens weer uit.
In de avond en de nacht wordt die warmte nog extra afgegeven.
Door die verstening en het weinige groen, is het juist in steden bij warm
weer al gauw een paar graden warmer dan buiten de steden.
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Onze wijk, de Indischebuurt Noord, is daarbij ook nog een van de meest
versteende wijken van Haarlem. Om die reden zetten de wijkraad
en de werkgroep Groen in op meer groen in de wijk. Het doel is om
het woonplezier te vergroten én een bijdrage te leveren aan een
klimaatbestendige en ecologisch interessante wijk.
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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.
Soerabajastraat 19 2022RX Haarlem-Noord (Indische buurt) Noord
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met dank aan Pixabay free stock illustrations
Je vindt het blad bij The Readshop/Vivant Timmy,
Wijkcentrum De Horizon en Bij Bosshardt.
Oplage: 2.500 exemplaren
KOPIJ AANLEVEREN
Editie #25 verschijnt in december 2022. Je kunt je bijdrage
tot 1 november 2022 opsturen naar info@wibn.nl.

In het kader van de vergroening deden we ook mee aan de landelijke
actie NK Tegelwippen, met als thema ‘tegels eruit plantjes erin’,
op zaterdag 10 september. Het is en simpele manier om meer groen te
creëren in onze leefomgeving. En het helpt ook bij de opvang van
water tijdens stortbuien.
Doe ook mee en vervang tegels in je tuin door bloemen en planten.
Of leg een geveltuintje aan.
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De wijkraad en werkgroep Groen helpen je graag om te vergroenen.
Dat doen we onder andere met inspirerende voorbeelden van groen in
de tuin. Hiervoor starten we met de rubriek ‘Gluren in de achtertuin van je
buren’ in dit wijkblad. Je vindt er ook adressen voor biologische planten.
Groen willen we ook in het straatbeeld, zoals op het versteende
Nieuw Guineaplein. Uiteraard blijft het plein een plek om te sporten,
spelen en ontmoeten. Maar dat kan prima samen met een groenere
en aantrekkelijkere omgeving. We houden je op de hoogte van de
ontwikkelingen.
Karina Wertenbroek
Voorzitter Wijkraad Indischebuurt Noord
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Bewoner uit de buurt

Mariette Out: een enthousiaste, groene
en betrokken buurtbewoner
door Chris van Balen

De werkgroep Groen
Mariette: “Ik vond dat de wijk wel wat
groener mocht. Ik kom uit Den Haag
en daar is het allemaal wat groener.
Dat verschil is groot, niet alleen in
deze wijk, maar in bijna heel Haarlem.
Samen met vriendin Jeanine Stobbelaar hebben we een mail gestuurd naar
de wijkraad dat er aandacht besteed
moest worden aan vergroening van
de wijk. In 2018 is toen de werkgroep
Groen opgericht, waaruit allerlei initiatieven zijn ontplooid om samen met
de bewoners de openbare ruimte in de
Indische Buurt Noord te vergroenen.”

Motto van Mariette:
'Ik ben niet van de
grote wereldproblemen, daar
zijn andere mensen goed in,
maar dicht in de buurt kun je
zoveel doen!'

binnen 3 dagen een huurder. “Je hebt
veel handen nodig in een buurttuin”,
zegt Mariette. “De borders en de moestuinen moeten bijvoorbeeld enkele
keren per week water krijgen en onderhouden worden. Wij hebben een waterpomp die water van 8 meter diep oppompt. Ook hebben we 4 keer per jaar
een gezellige klusochtend. Inmiddels is
er een grote groep bewoners als vrijwilliger actief in de Indische Buurttuin.
Wij kunnen altijd nieuwe vrijwilligers
gebruiken, bijvoorbeeld om de buurttuin water te geven. Meld je aan via
buurttuin@wibn.nl.”
Bewoners kunnen elke maandag van
14.00 tot 15.30 uur gezellig langskomen en een praatje maken in de Buurttuin. Daar zijn dan gastvrouwen aanwezig die zorgen voor een kopje thee.
Op de eerste maandagmiddag van de
maand is er een ruilmarkt.

Kinderactiviteiten

De Indische Buurttuin

Mariette is een sprankelende vrouw van net 50 met een zoon van 9 en een dochter van 14 jaar.
In 2007 is Mariette haar liefde achterna gegaan van Den Haag naar Haarlem,
waar ze met plezier woont in de Indische Buurt Noord.
Drie pijlers die zij belangrijk vindt: zwerfafval, groen en kinderactiviteiten.

Grote betrokkenheid bij de buurt Het Nieuw Guineaplein schoner

T

oen zij in onze buurt kwam wonen
viel het Mariette op dat er in onze
wijk heel wat verbeterd kon worden,
zeker als jet het vergelijkt met het
Centrum van Haarlem dat duidelijk
schoner en groener is. Mariette heeft
zich daar altijd zeer bij betrokken gevoeld, mede doordat zij in haar jeugd
altijd op straat speelde waar geen
zwerfvuil en hondenpoep op straat lag.
4

Toen Mariette een sabbatical had
genomen omdat haar werk verhuisd
was, vroeg ze zich af wat nog beter
kon in deze wijk en dacht ze: “Weet
je, ik kan toch niet stilzitten, ik ga me
inspannen om het Nieuw Guineaplein
schoner te krijgen, want daar spelen
veel kinderen.” Na een telefoongesprek
en een paar meldingen van Mariette
over de urgentie, plaatste Spaarnelan-

den 4 borden tegen de hondenpoep
en werden de vuilnisbakken op het
plein vaker geleegd en het plein vaker
schoongemaakt.
Mariette geeft tussendoor nog even
een tip voor de wijkraad: ”Vraag bij
Spaarnelanden borden tegen hondenpoep aan rondom de Vrije School aan
de Weltevredenstraat, want daar ligt
nog veel hondenpoep!”

Vanaf het najaar 2019 is een start
gemaakt met het aanleggen van de Indische Buurttuin op de plaats van een
betegelde binnentuin van wijkcentrum
de Horizon, een samenwerking tussen
welzijnsorganisatie Dock, de wijkraad,
de werkgroep Groen en actieve bewoners. Er moest heel veel geregeld worden met onder meer de gemeente, afdeling vastgoed en woningcorporatie
Ymere. Hier is Mariette ook heel actief
bij betrokken geweest. “Het was een
enorme klus om de tuin aan te leggen,
net een verbouwing. Toen dat eenmaal
gebeurd was, is de tuin, mede dankzij
de aansturing van Marcel Smeenk van
Dock, binnen 3 maanden aangelegd.
Dat alles met hulp van Spaarnelanden,
NME en een groep bewoners. Toen was
het zoeken naar bewoners die de tuin
wilden beheren en onderhouden.“

Betrokkenheid van bewoners
Na een bericht van Mariette op buurt
app Nextdoor hadden alle moestuinen

Mariette is actief in het organiseren van
kinderactiviteiten, samen met dochter
Anouk. Een hoek van de Buurttuin
werd in 2020 beschikbaar gesteld voor
de kinderen en als eerste activiteit
bedachten ze om een salade te maken
met kruiden uit de kindermoestuin.
“Tot mijn verbazing stonden er meteen al 20 kinderen voor de deur”, zegt
Mariette. “Het was een hele diversiteit
aan kinderen uit de wijdere omtrek.
Het was hard aanpoten, maar gelukkig
hielpen er nog een moeder en twee
tieners mee. Inmiddels is er een grote
groep enthousiaste vrijwilligers die
meehelpen met de activiteiten: van
tieners tot moeders tot senioren. De
activiteiten worden kenbaar gemaakt
via de website van WIBN, de informatieborden in de buurt, Nextdoor, folders
en mond-tot-mondreclame.

sen uit de buurt) gevuld met zaden en
ze verspreid. Voor een deel zijn deze
ook ingepakt door een groep vrijwilligers tijdens een gezellige klusochtend
in de Indische Buurttuin. Op mijn opmerking dat Mariette, naast haar werk
en gezin, veel tijd besteed aan haar
vrijwilligerswerk zegt ze: “Ik zeg altijd:
als dingen lukken en de sfeer is positief, dan geeft het veel energie en je
doet het met elkaar. 5 à 6 jaar geleden
was er nog bijna niets.”

‘Opperhoofd van de zaadjes’
Tijdens coronatijd is Mariette begonnen met het verzamelen van zaden van
bloemen in de borders van de Indische
Buurttuin en deed die in zakjes. “Ik heb
ze op Nextdoor gezet en daar kwamen
50 reacties op. Mensen werden er vrolijk van!” Inmiddels heeft Mariette 4.000
lege theezakjes (verzameld door menNummer 24 | Wijkraad Indische Buurt Noord 5

Een zeer geslaagd feest in de buurt!

H

et weer was stralend,
de mensen waren
goedgemutst, er waren
veel kraampjes … Er was
van alles te doen en te
beleven en jong en oud
vermaakten zich opperbest. Een zeer geslaagd en
gezellig wijkfeest op
zaterdag 18 juni op het
miniplantsoentje tegenover het marineschip in
het Spaarne. Georganiseerd
door initiatiefnemer
Marijke de Boer,
de wijkraad, DOCK en Bij

Bosshardt. Wil je zelf een
keer zoiets organiseren? En
heb je daarbij hulp nodig?
Stuur dan een mail naar
info@wibn.nl of kom langs
op een van de wijkraad
vergaderingen (3de
dinsdag van de maand).

6

Hoog bezoek bij 100-jarig straatfeest
Op de laatste zaterdag van augustus waren
er verschillende straatfeesten in onze wijk,
o.a. in de Indischestraat, de Spaarnhovenstraat en… in de Timorstraat. De laatste
werd opgeluisterd met hoog bezoek.
Een eeuw terug, op 5 september 1922.
kreeg het deel van de Timorstraat tussen
de Zaanenstraat en de Overtonweg de
huidige naam. Reden voor een feestje
vonden de straatbewoners. Op zaterdag
27 augustus werd dan ook de straat
afgezet om veilig en met prachtig weer
feest te kunnen vieren. De Stichting
Historisch Schoten plaatste een aantal
panelen over het ontstaan van de buurt.
De bewoners zelf hadden oude foto’s
verzameld met daarop bewoners en
familieleden uit de loop der jaren, die door
huidige bewoners herkend werden. En er
was een luchtfoto uit 1925.
En er was hoog bezoek. Burgemeester Jos
Wienen was uitgenodigd om het feest te
openen en hij wist de sfeer in de straat
goed neer te zetten. Tevens feliciteerde
hij de oudste bewoner van de straat die
pas 90 was geworden en zette het lied
‘Lang zal die leven’ in. De dag werd verder
gevuld met oudhollandse spelen, touwtrekken, een kleurwedstrijd en schminken
voor de kinderen. Drie bewoners hadden
een feestlied gemaakt en een bandje hield
de sfeer er goed in, getuige ook enkele
vrolijke dansjes. Na een barbecue en nog
wat dansplezier ging het jongere publiek
nog een tijdje door met een kleurrijke
silent disco.
Zo werd weer eens duidelijk dat een straat
meer is dan een ruimte met huizen, stenen
en bomen, maar dat de mensen die er
wonen de sfeer bepalen. Er is veel
bijgepraat en kennisgemaakt met nieuwe
bewoners en uiteindelijk ging iedereen
zeer tevreden en met een grote glimlach
weer naar huis. Op naar de tweede eeuw...
Nummer 24 | Wijkraad Indische Buurt Noord 7

Wordt de wijkraad een wijkplatform?
Haarlem heeft sinds juni een nieuwe coalitie van PvdA, GroenLinks,
D66, CDA en Actiepartij. In het nieuwe coalitieakkoord opperen de
partijen ook een omvorming van de wijkraden naar wijkplatforms.
Hoe dat gaat uitpakken is nog volstrekt onduidelijk.

Verordening wijkraden 2021
Haarlem kent al ruim 50 jaar het fenomeen van wijkraden. Maar wat een
wijkraad precies is, veranderde door

de jaren heen. De taken en bevoegdheden worden vastgelegd in gemeentelijke verordeningen. Hieronder zie je
de actuele verordening samengevat.

1)	Een wijkraad is een door het college erkende groep bewoners, die binnen de
wijk woont.
2)	De wijkraad moet ten minste 3 leden hebben, met een inspanningsverplichting
tot meer leden.
3)	Wijkraadsleden worden voor maximaal 4 jaar aangesteld via verkiezingen.
De wijkraad bepaalt hoe de verkiezing plaatsvindt, waarbij:

Wat is een wijkplatform?

D

e nieuwe coalitie wil – net als
eerdere coalities – de lokale dem
ocratie versterken. Dat nieuwe participatiebeleid is deels een voortzetting
van al ingezet beleid en deels nieuw.
In de vorige periode was al besloten
dat er een burgerberaad komt (een
groep gelote bewoners) dat advies
uitbrengt aan de gemeenteraad over
thema’s op stadsniveau. Ook al eerder
in gang gezet: burgerinitiatieven die de
leefbaarheid van hun wijk kunnen vergroten op het gebied van ontmoeten,
vergroenen, verduurzamen of sporten
en bewegen.
Nieuw zijn experimenten met het
recht voor bewonersinitiatieven om
de gemeente uit te dagen. Dit staat
bekend als right to challenge. Het is

•	alle wijkbewoners vanaf 16 jaar zich kandidaat kunnen stellen en mogen kiezen
•	de wijkraad via een openbare aankondiging nieuwe kandidaten vraagt zich te
melden en de aangemelde kandidaten op een openbare kandidatenlijst worden
geplaatst;
•	alle huishoudens binnen de wijk geïnformeerd worden over de verkiezing en de
voortgang. Een wijkraadslid is herkiesbaar.
4)	De wijkraad:
•	heeft tot kerntaak het behartigen van de belangen van de bewoners in de wijk.

S

een vorm van meedoen waarmee
bewonersgroepen in een wijk lokale
voorzieningen en gemeentelijke taken
in eigen hand nemen. Je zou kunnen
denken aan een werkgroep groen die
de groenvoorzieningen in onze wijk
gaat beheren.
Ook nieuw is dat de wijkraden worden
omgevormd in ‘wijkplatforms’. In de
definitie van de coalitie is een wijkplatform: een netwerk van bewoners, ondernemers en anderen in een wijk dat
zorgt voor verbinding tussen mensen
en groepen in de wijk én voor verbinding tussen de wijk en de gemeente.

Haarlem, is ook hier onduidelijk hoe
zo’n wijkplatform eruit moet zien. En
wat het bijdraagt aan een sterkere
lokale democratie of aan betere participatie. In onze wijk werkt de wijkraad
WIBN al nauw samen met andere
partijen, organisaties en groeperingen
die in de wijk actief zijn. In de praktijk
zal er daarom weinig veranderen, zo
schatten wij in.

De omzetting naar wijkplatforms is
geen origineel idee. Eerder gebeurde
dit in Utrecht en Breda. Maar, net als in

Ruim 50 jaar wijkraden in Haarlem

inds begin jaren ’70 bestaan er wijkraden in Haarlem. Ze ontstonden
toen de gemeente wijken met slechte
woningen wilde saneren. Verontruste
bewoners eisten toen inspraak, en
kregen die. In de loop der jaren hebben

wijkraden een andere rol gekregen. En
er zijn nieuwe initiatieven ontstaan die
groepen bewoners vertegenwoordigen.
Dus hoe staat het met de wijkraden?
En met de invloed en inspraak van
de Haarlemmer? Freelance journalist

Marilou den Outer schreef daarover,
dankzij steun van het Haarlems Media
Fonds, zes artikelen die verschenen in
het Haarlems Weekblad.
Je kunt de artikelen teruglezen op
onze site: www.wibn.nl.

•	kan de gemeentelijke besluitvorming beïnvloeden via participatie en inspraak op
basis van ervaringsdeskundigheid.
•	kan de mening van de wijk peilen en de resultaten ervan delen met de gemeente.
•	geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het gemeentebestuur.
•	bepaalt de taken van het dagelijks bestuur.
•	moet ten minste 3 maal per jaar de bewoners informeren.
• organiseert ten minste 1 keer per jaar een openbare vergadering om financieel en
inhoudelijk verantwoording af te leggen aan de bewoners.
5) Wijkraadvergaderingen zijn openbaar. De datum en agenda van de
vergaderingen worden minstens een week voorafgaand aan een vergadering
bekendgemaakt aan de bewoners.
6)	De wijkraad kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur: voorzitter, secretaris en
penningmeester. Het dagelijks bestuur informeert de wijkraad op elke wijkraadvergadering over lopende zaken.
De taken van het dagelijks bestuur bestaan ten minste uit:
•	het beheren van de wijkraadgelden binnen de door de wijkraad goedgekeurde
begroting
•	het namens de wijkraad onderhouden van contacten en voeren van correspondentie
•	verantwoording afleggen aan het college over het financieel beleid van de wijkraad

Oprichtingsvergadering van de Wijkraad Indische buurt Noord in Café Hans en Wil op de hoek van de Preangerstraat en de Timorstraat op 3 februari 1981

Foto: Noord-Hollands Archief www. noord-hollandsarchief.nl • Foto van C. de Boer • Collectie van Fotopersbureau De Boer te Haarlem
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Gluren in de tuin van je buren
Biologische planten
Voor bijen en vlinders is het van belang dat je biologische planten in
je tuin zet. Dus: planten die duurzaam zijn gekweekt zonder gebruik
van pesticiden. Want insecten sterven aan
het gif. En het grondwater raakt erdoor vervuild. Biologische
planten kun je bij speciaalzaken kopen of online bestellen.
Biologische planten, bloemen en groenten vind je o.a. bij:

e	De Bloementuin, Rijksstraatweg 100A (bloemen, boeketten)
e	Primavera, Korte Verspronckweg 5
e	Klavertje Vijf, Breestraat 30
e	De Kweektuin Wij Telen Groente, Kleverlaan 9
e	Jan Roozen, Spekstraat 5 (zaden, bloembollen)
e	Tijdens plantjesdagen en tegelwipdagen op het
Nieuw Guineaplein

e	Biologische tuin- en kamerplanten kun je ook online
bestellen via o.a. www.sprinklr.co.

Achtertuin Archipelstraat
De wijkraad helpt je om
ideeën op te doen via
inspiratievoorbeelden. Je vindt
ze in dit wijkblad en op
www.wibn.nl/groen.
10

Deze kleine achtertuin is 5 bij 8 meter,
maar door de indeling oogt de tuin
een stuk groter. En er is elk seizoen
iets te zien. Deze foto’s zijn gemaakt in
augustus 2021.
Naast grote groenblijvers in verschillende groentinten, staan er ook
kleinere rode en bruingroene groen-

blijvende vaste planten. Hierdoor blijft
de tuin ook in de winter een lust voor
het oog. De andere struiken of vaste
planten verliezen hun blad of sterven
af in de winter. Deze zijn uitgezocht
op bladkleur of bloeikleur: de tijd en
duur van bloeien. Vanaf het voorjaar
tot diep in het najaar bloeien er altijd
wel een paar.

Tegen de schuur staat een Japanse
wijnbes. Mooi om te zien en geeft in
juli heerlijk zoete besjes die wat op
frambozen lijken. Een snoepstruikje
voor mensen en vogels. Langs de
schutting bij het terras staat een Blauwe
druif, die elk jaar goed is voor 6 tot 10
kg heerlijk zoete druiven. Daarnaast
wordt elk jaar voor de vogels links

achter in de tuin een aantal 2,5 tot 3
meter hoge meerbloemige zonne
bloemen neergezet. Deze bloeien in het
najaar en leveren in de winter voedsel
aan de vogels (zoals puttertjes).

Hulp in de tuin

Heb je hulp nodig in de tuin? Of wil
je een ander helpen? BUUV bemiddelt tussen vraag en aanbod. Ga naar
buuv.haarlem.nu of bel 023-5300500.

Will jij jouw tuin tonen in het wijkblad?
Meld het via info@wibn.nl.
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Opvang op het Sonnebornterrein

DE INDISCHE
INDISCHE
DE

BUURTTUIN
BUURTTUIN

De Indische buurttuin in herfsttinten

A

an de Spaarndamseweg tegen
over de cruiseschepen ligt het
Sonnebornterrein. Op het braakliggende veld staat al enige tijd een bord
van grondeigenaar en projectontwikkelaar Vorm waarop het woonproject
Bloom wordt aangekondigd.
Er komen eengezinswoningen en

appartementen: koop en huur. Met
veel groen en een grote waterpartij.
Dat laat nog even op zich wachten.
De bouw start niet eerder dan in 2024.
Ondertussen staat er een grote
zwarte tent, of paviljoen zoals de gemeente het noemt. Het is een van de
drie tijdelijke opvanglocaties voor

vluchtelingen, naast locaties in Zuidwest en Oost.
De opvang biedt plaats aan 64 opvangplekken. En dat is meer dan nodig,
gelet op de problematiek rondom het
opvangbeleid van de overheid.
Het paviljoen zal hier maximaal 12
maanden staan.

Parkeren wordt gereguleerd

De Indische Buurttuin achter wijkcentrum de Horizon is een oase met veel
planten, bloemen, groenten en kruiden
in moestuinen en bloemenborders.
Bewoners zorgen voor het onderhoud.
Het hele jaar door wordt er getuinierd.
Ook zijn er regelmatig leuke activiteiten
voor jong en oud. Wil je meer informatie over de buurttuin of vrijwilliger
worden? Mail naar buurttuin@wibn.nl.
Of loop op een maandagmiddag (14.00
- 15.30 uur) binnen bij de open tuin, ook
voor een kopje koffie of verse muntthee.
Ingang: Nieuw-Guineastraat 3.

(of tegen kostprijs) en dat je
voor een tweede auto flink
gaat betalen. De tarieven staan
nog niet vast.

In het coalitieakkoord 2022-2026 wordt aangekondigd dat parkeer
regulering wordt ingevoerd. Dat gebeurt niet langer als een meerderheid
van de wijk dat wil, maar bij een parkeerdruk vanaf 85%. In onze wijk is
de parkeerdruk veel hoger dan 85%. En dus krijgen we ook gereguleerd
parkeren. Moeten we gaan betalen voor onze geparkeerde auto?

G

ereguleerd parkeren betekent
niet per se te dat we gaan
betalen. Het betekent wel dat er een
beperkt aantal vergunningen komen:

12

er komt dus een plafond aan het
aantal vergunningen per wijk. De kans
is groot dat de eerste vergunning (de
eerste auto) per huishouden gratis is

De nieuwe aanpak moet nog
uitgewerkt worden en de
gemeenteraad heeft het laatste
woord. Maar we moeten er rekening
mee houden dat er parkeerregulering
komt. Dat gebeurt in twee etappes: in
2023 en 2024. Aansluitend komt er
een zogenaamd ringenstelsel met drie
tarieven, waarbij geldt: hoe verder van
het centrum, hoe lager het tarief.
Wordt vervolgd…

Activiteiten

e	Ruilmarkt van plantjes, kleine spulletjes, stekjes, oogst, baksels e.d.
Bij regen is het binnen. Iedere 1e maandag van de maand van
14.00 tot 15.30 uur. De eerstvolgende is dus op 3 oktober.

e	Klussenochtend in de buurttuin. Zondag 30 oktober van 10.00 tot
12.30 uur plus aansluitend een lekkere lunch.

e	Workshop winterstek van struiken maken door tuinman
John Coppens. Zondag 30 oktober van 11.30 tot 12.30 uur.
e	Workshop winterstek van struiken maken door tuinman John
Coppens. Zondag 30 oktober van 11.30 tot 12.30 uur.
Aanmelden via buurttuin@wibn.nl. Alle activiteiten onder
	voorbehoud. Check de website www.wibn.nl.

Zo maak je een egelhuisje:
informatieavond

De argumentatie van de
coalitie is dat door parkeer
regulering én vergunningenplafonds de wijk leefbaarder,
veiliger en toegankelijker
wordt. Doordat de parkeerdruk
omlaag gaat, ontstaat er ruimte
voor meer groen, een klimaatadaptieve inrichting, fietsparkeren en speelgelegenheid.

Nieuw Guineastraat 3

Nieuw Guineastraat 3

heel eenvoudig egelvriendelijk kunt
maken. De informatieavond gaat door
bij voldoende belangstelling. Meld je
daarom uiterlijk 30 september
aan via buurttuin@wibn.nl.

Activiteiten in
De Horizon

I
E

gels hebben het lastig in onze
aangeharkte en versteende tuinen.
Toch zijn er egels in onze buurt. En die
willen we natuurlijk goed de winter
door helpen. Egels moeten in de herfst
veel eten om de winterslaap te overleven. En dus eten ze slakken, insecten,
spinnen, wormen en vruchten. Die
vinden ze in groene tuinen en borders. En voor hun winterslaap zoeken
ze een beschutte plek. Ook jij kunt

zorgen voor een egelvriendelijke tuin.
Bijvoorbeeld door een rommelhoekje
van bladeren en takjes in je tuin aan
te leggen. En door in je schutting een
‘egeldoorgang’ te maken. Of door een
egelhuis te plaatsen. Hoe je dat doet,
hoor je tijdens een informatieavond
van de Indische Buurttuin samen met
Egelopvang. Tijdens de avond vertellen
deskundigen en buurtbewoners hoe je
een egelhuisje kunt bouwen en plaatsen in je schuur of tuin. En hoe je je tuin

n Wijkcentrum De Horizon kun je
terecht voor een kop koffie en diverse
activiteiten. Kom eens kijken, schuif
aan, doe mee aan een proefles of
maak gewoon een praatje. Heb je een
vraag over de activiteiten, een idee
voor de buurt of ben je nieuwsgierig
naar het wijkcentrum? Je vindt ons
aan de Ambonstraat 2.

Ontmoeting & Spelletjesclub
Gezellig samen koffie drinken, spelletjes
doen en kletsen. Bijdrage: € 1,Iedere dinsdag van 13.30 tot 16.00 uur
in Wijkcentrum de Horizon. Kom gezellig eens langs!
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Toekomst Nieuw Guineaplein
Het Nieuw Guineaplein wordt door jongeren en omwonenden
gebruikt om te spelen, sporten, hangen en om elkaar te ontmoeten.
Maar echt aantrekkelijk of gezellig is het plein niet. Dat kan beter.
Daarom is er een projectgroep die het plein wil helpen opknappen.
In deze projectgroep zitten mensenvan de wijkraad, Dock, werkgroep
groen en omwonenden. In eerste
instantie brachten ze ideeën over het
plein in kaart.

Ideeën voor Nieuw Guineaplein
Het plein heeft meerdere functies:
sporten, spelen en ontmoeten. Gebruikers zijn kinderen, jongeren en
volwassenen/ouders. Per functie zijn
de ideeën in kaart gebracht. Hieronder
zie je wat er zoal naar voren kwam.

Wensen spelen/ontdekken kinderen
Kinderspeeltuintje, speelhuisje, klimtoestel, minitrampoline, schommels,
wipkip, glijbaan, waterspeeltafel,
step- en fietsbaantje, voorlezen,
snoeptuin, natuurlijk materiaal voor
spelen en zitten, boomstammen,
autobanden, back to nature, speel
toestellen voor (oudere) kinderen.
Wensen sport en spel
Voetbalkooi voorzien van geluiddempers, voetbaltoernooi, voetbalclinics,

sporten voor jongeren/ jeugd, sporten
voor vrouwen, rolschaatsbaan, tennismuurtje, tafeltennis, 1 tafeltennistafel
verwijderen, tafeltennistoernooi, trimtoestel verwijderen, jeu de boulesbaan.

Wensen ontmoeten en verbinden
Wijkcentrum De Horizon en plein
verbinden door toegang naar plein,
volksdansen, darten, (pool) biljart,
klaverjassen, filmmiddag, aanbod
koffie/thee/water/fris/ ijsjes, wijkfeest,
tegelwippen, boomspiegelfeest, zitjes,
picknicktafel, burendag, boomspiegelen geveltuinfeest, kleedjesmarkt,
wijkschoonmaakactie.

Vergroenen van het plein
Het plein is sterk versteend. Meer planten en groen is gewenst. Voorstellen
zijn: boomspiegels beplanten, heg bij
wijkcentrum vervangen, vergroenen
rondom het speeltuintje en rondom
de voetbalkooi, watertappunt voor
planten en voor drinkwater, aanplant
van bomen, aanleg van groene border
om het plein.

Bij Bosshardt viert feest

Zaterdag 1 oktober staat in het teken
van het ontmoeten van elkaar. Kom
langs van 11.00 tot 15.00 uur. Hoor
de verhalen aan. Of vertel zelf een
verhaal. Ook kun je zien wat we doordeweeks allemaal doen. En wie jarig
is trakteert: dus staat er voor jou ook
wat lekkers klaar. De hele dag door.
Ook buiten op de afgezette straat is
het feest. Er is een springkussen en de
mensen van Historisch Schoten vertel14

len met beeldmateriaal hoe onze wijk
is ontstaan en ontwikkeld.
Op zondag 2 oktober is er in de
Immanuelkerk (Medanstraat) een dank

Mens, spel en geld in beeld

Plan van aanpak Nieuw Guineaplein
Dit jaar heeft de projectgroep nog veel
te doen. Zo schetsen we hoe het plein
eruit kan zien. Hiervoor gebruiken we
de subsidie van het Klimaatadaptatiefonds en het Groenblauw Buurtidee
van Rijnland. Doordat de subsidies dit
jaar besteed moeten worden, is een
uitgebreid plan niet mogelijk. We zetten in op zogenaamde quick wins. De
voorstellen blijven daarom beperkt.
De projectgroep nodigt de omwonen
den eind september uit voor een
bijeenkomst waarbij ze kunnen aangeven hoe ze denken over de activiteiten
op het plein. Deze activiteiten worden
vervolgens meegenomen in een nieuw
wijkcontract. De wijkraad, de project
groep, Dock, woningcorporaties,
bewoners en de gemeente stellen het
wijkcontract op. Hierbij wordt rekening
gehouden met de wensen van de bewoners en de plannen voor het groot
onderhoud aan het plein dat in 2024
wordt voorzien.
In 2023 willen we het wijkcontract gaan
uitvoeren. Meer daarover lees je in het
volgende nummer. Wil je meedenken

over een mooier Nieuw Guineaplein?
Meld je aan via info@wibn.nl.

dienst o.l.v. Lt. kolonel Ine Voorham.
Zij had in de jaren ’80 de leiding over
de Bandoengstraat en de Schagelstraat. Het muziekkorps van Korps
Kennemerland zorgt voor muzikale
ondersteuning. De dankdienst is van
15.00 tot 16.00 uur. Aansluitend is er
een receptie.
Zaterdag 29 oktober van 19.30 tot
22.00 uur is er Bingo in de Bandoeng
straat o.l.v. Clara en Patricia. Als
vanouds: gezellig en met mooie prijzen. Aanmelden kan via 023 - 5379231
of bijbosshardt@legerdesheils.nl.
Zaterdag 19 november (10.00-14.00
uur) is er kerstmarkt in de winkel van
Bij Bosshardt. Zoals elk jaar is er opnieuw een ruim aanbod aan
kerstversieringen om je huis gezellig
en sfeervol te versieren.

Geld terug bij schoolkosten
Gaan je kinderen naar school en heb je weinig inkomen?
Dan kun je een Tegemoetkoming schoolkosten aanvragen.
Je krijgt dat een geldbedrag voor kinderen van 4 tot 18 jaar:

e	€ 100 per kind op de basisschool
e	€ 200 per kind op het voortgezet onderwijs
e	€ 400 per kind in de brugklas
Elk kind krijgt bovendien €50 extra om vrij te besteden.
Voor bijles of huiswerkbegeleiding is er een vergoeding tot
€100 per maand. Daarvoor heb je wel een verklaring van de
school nodig. Je kunt de tegemoetkoming aanvragen als je
een HaarlemPas hebt of via
www.haarlem.nl/tegemoetkoming-schoolkosten. Kom je er
niet uit? Vraag hulp bij het Sociaal Wijkteam in De Horizon.
Het Wijkteam helpt je bij vragen over werk, geldzaken, wonen,
welzijn en zorg. Bel voor een afspraak naar 0235430996 of
mail je vraag naar wijkteam-noord1@haarlem.nl.

Heb je recht op energietoeslag?
Heb je een laag inkomen, dan kun je een
toeslag krijgen voor je gas en licht. Je krijgt
automatisch bericht als je een bijstandsuitkering hebt en/of een HaarlemPas. Heb
je die niet, dan moet je de toeslag uiterlijk 31 oktober 2022
online aanvragen. De toeslag is €1.300. Kom je er niet uit om
online aan te vragen? Doordeweeks is er ’s ochtends een
telefonisch spreekuur. Bel 14 023.
Nodig bij je aanvraag
e	Energiecontract of bankafschrift van je laatste betaling
aan de energiemaatschappij
e	Scan van paspoort, identiteitsbewijs of verblijfsvergunning van jou en je partner
e	Laatste loonstrook of uitkeringsspecificatie van jou en je
partner
e	Foto of scan van je bankpas
De toeslag geldt (helaas) niet als je jonger bent dan 21 jaar
of als je student bent.
Aanvragen kan via haarlem.nl/energietoeslag.

Individuele coaching
Wil jij jezelf verder ontwikkelen? En wil je hulp bij het bereiken van persoonlijke doelen? Dan kan een ervaren coach je
e	verder helpen, bijvoorbeeld met:
e	het vergroten van je zelfvertrouwen
e	het ontdekken, versterken en inzetten van je kwaliteiten
en interesses
e	het verbeteren van jouw levensstijl
e	het zoeken naar geschikte opleiding, scholing of training
e	het zoeken naar werk
Voor de individuele coaching moet je 18 jaar of ouder zijn,
met een Haarlem Pas of een laag inkomen. Uiteraard
moet je gemotiveerd en actiebereid zijn om je verder te
ontwikkelen.
Voor 8 sessie van elk 1,5 uur betaal je €20. Je kunt je
aanmelden bij de coaches Antsje Zeldenrust (0648980921)
en Souad Afatan (0641597319).

Sport op het Nieuw Guineaplein
SportSupport organiseert sportieve activiteiten in de
Haarlemse wijken. Ook in onze wijk en wel op het Nieuw
Guineaplein. Daar kun kinderen van 6 t/m 12 jaar terecht op
elke donderdagmiddag van 15.15 tot 16.15 uur.
Buurtsportcoach Michel Hoogervorst is dan
aanwezig om de aanwezige kinderen te begeleiden
bij een port of spel. Het is leuk, goed voor de
ontwikkeling en het is gratis.
Aanmelden hoeft niet. Gewoon komen.

Speelgroep voor kinderen en ouders
Heb je kinderen van 0 tot 2,5 jaar? Dan is de speelgroep
misschien iets voor jou. Elke woensdag is er een inloop waar
kinderen en hun ouders/verzorgers elkaar kunnen ontmoeten
in De Horizon. Het is een ideale plek waar ouders met de
kinderen spelen, lezen en zingen.
De speelgroep wordt begeleid
door Fadoua Korchi.
Per keer betaal je €1,50.
Een strippenkaart (10x) kost €12,50.
Speelgroep,
woensdag 09.30 – 11.00 uur,
De Horizon, Ambonstraat 2A
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