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1 - Opening 

Cees opent om 20.00 de vergadering en heet iedereen welkom. Marielle geeft aan dat Maarten 
helaas ziek is en koorts heeft, hij zal voor de volgende vergadering uitgenodigd worden. Dit punt 
vervalt dus op de agenda. Thea en Ria hebben zich afgemeld, er is helaas geen vervanger voor 
Vondelkwartier. Geen bericht gekregen van Ismael. 

2 – Notulen vergadering 25-02-2023 

Aangezien iedereen direct zijn wijzigingen heeft kunnen doorgeven en deze verwerkt zijn in de Final 
versie, worden de notulen goedgekeurd. Actiepunten: Marielle geeft aan dat er een actiepunt op 
stond, dat was de brief aan de gemeente is verstuurd, derhalve is dit punt gesloten en is Guda 
aanwezig in deze vergadering. De andere punten betroffen mensen die wij konden uitnodigen voor 
de vergaderingen van dit jaar. Gezien de belangrijke zaken die nu spelen wordt per vergadering 
besloten wie wij gaan uitnodigen en wanneer. Marielle heeft gevraagd om een organisatieschema 
van Noord, gezien de vele wijzigingen. Dit overzicht is gemaakt door Judith en inmiddels 
doorgestuurd naar de WBO leden. Rizgar geeft aan dat Hans Vriend per 18/4 met pensioen zal gaan 
en tijdelijk vervangen zal gaan worden. Wel zal op termijn een nieuwe gebiedsmanager aangenomen 
gaan worden. 

3 – Opheffing wijkraden & transitie naar Wijkplatforms 

Guda & Rizgar krijgen het woord en geven aan dat er nu voor 5 gebieden brede bijeenkomsten 
georganiseerd gaan worden, waarbij Zuid/West als eerste maandag aan de beurt zal zijn. Guda geeft 
aan dat er vooraf gesprekken zijn gevoerd met het projectteam en de portefeuillehouders en de 
signalen van de wijkraden hierbij meegenomen zijn. Rizgar bevestigt nogmaals dat men het goede 
echt wil behouden als een bevestiging van waardering van de wijkraden en de vrijwilligers die zoveel 
doen voor de wijk. 

Afgelopen vrijdag zijn ze naar Utrecht gegaan, om ervaringen te delen, mede omdat dat zij al het 
Wijkplatform geïmplementeerd heeft. Twee wethouders en de 3 commissieleden zijn meegegaan. In 
Haarlem lopen de actualisatie van participatie en de transitie naar wijkplatforms parallel aan elkaar. 



In Utrecht zien ze dit als een geheel. Rizgar geeft aan dat wij op sommige punten al verder zijn dan in 
Utrecht, zij hebben nu 2 wijkplatforms in verschillende stadia.  

N.a.v Guda heeft dit nog even nagekeken: ze hebben 5 wijkplatforms voor een wijk, 1 voor een 
subwijk, 2 coöperaties op wijk/subwijk niveau en in 3 wijken geen vorm van wijkplatform. 

Daar waar geen wijkplatform is, is in Utrecht ook nog geen oplossing hiervoor gevonden. Zij hebben 
daar veel effort in gestoken en via social media gepromote, maar er is toch niet voldoende 
uitgekomen. Wij hebben in Haarlem al wijken, dat hebben ze in Utrecht niet, hun schaalniveau komt 
overeen met onze stadsdelen en ze willen daar meer buurtgericht gaan werken. Ook wordt 
nagedacht of er voor de wijken die het minder goed doen, meer geïnvesteerd moet gaan worden. De 
exclusieve belangenbehartiging is vervallen en er mag geen link meer zijn met de politiek. Guda geeft 
aan dat in Utrecht er vrij weinig regels opgesteld waren, daar lopen ze nu op vast en gaan dit toch 
beter beschrijven. Zij willen meer gaan communiceren naar de bewoners van de stad en 
kernboodschap sterker en duidelijker maken, nu is het concept Wijk Platform nog erg onbekend. 
Tevens wordt daar gekeken naar een vrijwilligers vergoeding, vanuit het WBO wordt aangegeven 
hiermee voorzichtig te zijn, omdat het ook een andere groep mensen aantrekt die geen intrinsieke 
motivatie hebben. Er is een ondersteuningsbudget van 5000 euro per jaar, waarnaast voor specifiek 
projecten en werkgroepen meer aangevraagd kan worden, zoals Groen, Duurzaamheid en Sociaal. 

Cees vraagt hoelang ze al bezig zijn in Utrecht, Guda bevestigt dat dit toch wel zo’n 2 a 3 jaar is, 
waarbij het team uitgebreid is, er stadgesprekken zijn geweest om door te ontwikkelen op korte en 
lange termijn. Daar is ook een kern aanwezig met een dagelijks bestuur net als bij de wijkraad. 

Edwin vindt het nog steeds erg vaag want dit doen de wijkraden ook al, dus wat wijzigt er nu 
daadwerkelijk? 

Paul vraagt zich af hoe de gemeente de deadline van 1-1-2024 wil behalen als Utrecht als zolang 
bezig is en nog niet zover als Haarlem? 

Rizgar geeft aan dat onze wijkraden en werkgroepen al een hele goede basis zijn voor de 
Wijkplatforms 

Teun vraagt hoe de gemeente nu gaat voorkomen dat er verschillende partijen binnen een wijk dit 
gaan opstarten. Guda geeft aan dat de Wijkraad de stuwende kracht is hierbij, zij heeft dit ook al 
aangegeven in haar mail die eerder als antwoord op onze brief is doorgestuurd aan de WBO leden. 

Tevens geeft ze aan dat er wel stappen gemaakt moeten gaan worden, want het mandaat en de 
exclusieve belangenbehartiging vervalt wel. Rizgar vult aan dat er wel een adviserende rol blijft 
bestaan. Het is eerder voorgekomen dat bewoners met een initiatief kwamen wat door de Wijkraad 
werd afgewezen, dat wil de gemeente niet meer. 

Karina geeft aan dat de wijkraad samen met Dock een voorstel hebben gemaakt voor de Indische 
Buurt Noord, gebaseerd op een aantal overleggen die er al zijn, maar nu in elkaar worden geschoven, 
en waar het doel wat van wordt uitgebreid.  Hierbij wordt informatie gedeeld over de diverse 
werkgroepen, zoals groen en veiligheid en acties met elkaar afgesproken 

De (platform) overleggen worden voorbereid door een dagelijks bestuur. Deze komt t 4x per jaar 
bijeen. Hierin zitten dan, op structurele basis, vrijwilligers (wijkraad, Indische buurttuin) en 
organisaties (Vanhier en evt. een van de woningcorporaties). 

Wel is de voorwaarde dat er budget komt voor communicatie, website en vergaderingen (incl. huur 
locaties) en evt. andere faciliteiten die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren.  



Op 4 april ’s middags zal dit voorstel worden voorgelegd aan de verschillende groepen vrijwilligers 
(voor en door de wijk) en organisaties (voor de wijk) die nu al 2x per jaar samen komen in het 
wikplatform Indische buurt Noord.    

Bert-Jan is enthousiast over dit initiatief. Afgesproken wordt dat Karina het naar Marielle stuurt voor 
de WBO leden (note: Dit plan inmiddels aan alle WBO leden doorgestuurd) 

Marielle vraagt of ze in Utrecht aan loting hebben gedaan voor de gebieden waar nog niets was. 
Guda geeft aan dat dit nog niet is gedaan, maar dat ze hiervoor een pilot gaan opstarten. 

Bert-Jan vraag of er nog initiatieven zijn, die latent aanwezig zijn maar nog niet uitgewerkt zijn? 
Rizgar geeft dat hij naar de jaarvergadering van Vogelbuurt/Dietsveld is geweest en dit erg 
motiverend vond, er waren goede presentaties van de werkgroepen, de verschillende meningen over 
verkeer en betaald parkeren kregen een stem en werd naar geluisterd, zonder dat er een oordeel 
gegeven werd, dus complimenten voor Bert-Jan. 

Cees vraagt hoe het nu met de andere wijken gaat, want er zijn verspillende wijkraden die gaan 
stoppen. Guda geeft een status overzicht: 

• Zuidwest is kritisch maar heeft wel positieve houding t.a.v. de transitie 
• Centrum gaan ervoor 
• Schalkwijk ook  
• Oost is ook kritisch en voorzichtig positief 

Over het geheel is ze voorzichtig positief. Guda heeft aan Marielle de laatste verslagen van Centrum 
en Schalwijk te hebben gestuurd vandaag. (Marielle heeft deze inmiddels doorgestuurd aan de WBO 
Leden), tevens geeft ze aan dat de gemeente niet het gehele plan al wil invullen, maar bij de brede 
sessies ideeën wil ophalen om te verwerken in het plan en dat er per wijk ook een eigen keuze 
gemaakt kan worden, omdat niet alle wijken dezelfde behoefte hebben. 

Dick vraagt wat de onderbouwing van het Wijk Platform nu zal worden en of er een nieuwe 
verordening zal komen. Guda geeft aan dat hier juridisch naar gekeken gaat worden. 

Erwin vraagt of de Stichting Wijkraad Patrimonium dan opgeheven moet worden, of dat het omgezet 
kan worden? Om nu een bankrekening te openen is al problematisch dus als alles gestopt en 
opnieuw opgestart moet worden gaat daar veel tijd overheen wat niet wenselijk is. 

Zoals aangegeven in haar brief vraagt Guda aan de wijkraden een overzicht te geven van de 
belangrijke financiële zaken die benodigd blijven. Marielle heeft een overzicht gemaakt: 

• Website kosten 
• Wijkkrant kosten 
• Locatiehuur voor vergaderingen 
• Additionele kosten voor de vergadering (beamer & koffie) 

Marielle vraagt of er nog andere zaken zijn die hierbij moeten, dat is niet het geval. Het inhuren van 
deskundigen zou per project ingediend moeten worden en zal uit het budget van “versterken van 
democratie” vergoed worden. Rizgar geeft aan initiatieven bij hem in te dienen, hij zal dan intern 
overleggen waar dit thuis hoort. Hij is ook altijd bereidt te sparren over nieuwe initiatieven, dus 
schroom niet met hem contact op te nemen. Guda geeft aan eventueel een spreker vanuit Utrecht te 
kunnen inhuren. (zal nader onderzocht worden) 

Afgesproken wordt dat de wijkraden dit kosten overzicht aanleveren bij Marielle op korte termijn, 
zodat zij dat overzicht aan Guda kan versturen. 



Teun mist het stadsbrede perspectief, er wordt nu per gedeelte een sessie georganiseerd, maar niet 
voor heel Haarlem. Guda geeft aan dat er een stadsbrede werkgroep gaat komen van 10-15 
personen, met daarnaast eventueel thema werkgroepen. 

Erwin geeft aan dat het nog steeds erg over de vorm gaat en graag veel meer op de inhoud wil 
doorgaan, dit doet iets met de betrokkenheid van de wijkraden. Indien het te ambtelijk blijft is het 
veel minder interessesant, dus hij zoekt naar bevestiging. Dit wordt bevestigd door de WBO leden. 

Bert-Jan geeft aan dat het voor hun al bijna 1-1-2024 is, zij zoeken bijvoorbeeld naar een 
Penningmeester, maar moeten zij daar nu nog effort in steken of niet? 

Karina geeft aan dat de wijkraden ook moeten kijken naar welke voorwaarden zij zelf nodig hebben, 
daarom hebben zij dit plan bedacht. 

Teun geeft aan dat dit wel per wijk sterk verschillend is, zij hebben niet zoveel scholen. 

Dick geeft aan dat Sinnevelt een homogene wijk is die goed functioneert, Bert-Jan vraag of zij een 
brede representatie hebben. Dick vertelt dat er een diner bij Schoterhof is georganiseerd voor 10 
euro pp, wat direct vol was. Daarbij waren ook een aantal jongeren aanwezig die direct een goed 
idee hadden voor het plein. Zij hebben een plan ingediend bij de gemeente hiervoor, die direct 
afgeschoten werd door de gemeente omdat het onder het ontwikkelgebied Orionzone viel. Motivatie 
was direct weg. De Helene Swartstraat is door alle aandacht wel opgang gekomen. Dick geeft aan 
zich door de annoncering van de gemeente op deze manier zich geschoffeerd gevoelt te hebben, 
door de buitengewoon onhandige communicatie, de andere WBO leden zijn het hier allemaal mee 
eens. 

Karina zegt behoefte te hebben aan een overbruggingsjaar vanaf 1-1-2024. 

Alex geeft aan dat de wijkraden de basis zouden moeten zijn en is bang dat ervaren bestuurders het 
wijkplatform gaan overnemen. Guda geeft aan dat het Wijkplatform in beginsel van de bewoners is 
en niet van ervaren bestuurders. Alex is benieuwd hoe de gemeente dit gaat managen. Rizgar geeft 
aan dat bij de definitie van Wijkplatform in de startnotitie staat dat het voor verbetering van de wijk 
moet zijn. Teun is van mening dat als dit niet goed geborgd wordt door de gemeente, dit een eigen 
leven gaat leiden. 

Paul geeft aan dat het in Spaarndam ook speelde omtrent het Kolkje, men was bang dat het oude 
dorp overgenomen zou worden door de ondernemers, dit is een enorme discussie geworden. 
Uiteindelijk hebben de bewoners besloten dat dit niet het geval mag zijn. Erwin is van mening dat bij 
commerciële belangen die kapitaalkrachtige beslissingen nemen, altijd goed gekeken moet worden 
naar de belangen van de bewoners. Paul vraagt zich af hoe het straks zal gaan in de wijken waar geen 
wijkraad meer is, wij kunnen onze eigen bewoners nog bereiken, zij niet. Straks staan er 
ondernemers op die dit gaan managen en hebben de bewoners het nakijken. Rizgar geeft aan dat er 
nu zelf organisaties zijn die voor hun eigen doelgroep opkomen (bv Somaliërs), zolang zij iets doen 
voor de sociale samenhang is het goed die groep ook te promoten. 

Paul geeft aan dat er nu meer berichtgeving is over het opheffen van de wijkraden in de krant en op 
social media, dan de promotie van de Wijkplatforms, hier zou de gemeente iets mee moeten doen. 

Teun is benieuwd hoe het stille midden bereikt gaat worden door de gemeente. Rizgar geeft aan dat 
“Vanhier” de groep van welzijnspartijen (net als Dock) om hiermee ook aan de gang te gaan. 

Marielle geeft aan dat dit ook per wijk zeer verschillend is, zij hebben als Wijkraad Planetenwijk als 
eerder met Dock gesproken over hun acties binnen de wijk, mede omdat het Zaanenpark een 
hotspot is van hangjongeren en drugsdealers. Volgens Dock is de overlast niet voldoende om 
hiervoor een plan te maken. Rizgar geeft aan dat ze nu met buurt programmering bezig zijn, er zijn 
veel mensen weg gegaan, dus ze gaan aan de gang met inhuren van nieuwe mensen. 



Alex vraagt hoe het straks tijdens de brede sessies zal gaan, want d.m.v. het WBO kunnen de 
wijkraden van Noord goed praten met de gemeente, maar hoe worden de belangen van de 
bewoners straks gewaarborgd. Rizgar vindt dit wel een moeilijke vraag, zij willen meer 
vertegenwoordiging en samenwerking tussen de verschillende partijen. Hij geeft aan dat hij zelf bij 
een Wijkplatform zit in Amsterdam, daarbij praten de bewoners over belangrijke zaken veiligheid en 
sociale problemen. Indien een commerciële organisatie zich hierin niet herkent, kunnen de bewoners 
besluiten hem niet toe te laten in het Wijkplatform. Zij werken samen met de ondernemers- 
vereniging en praten over het aantal winkels en de veiligheid. 

Cees geeft aan dat er in Noord, 9 actieve wijkraden en 9 inactieve wijkraden zijn, waarbij 1/3 ook nog 
zeer verschillend van elkaar zijn, hoe gaat de gemeente dit managen? Guda geeft aan dat men juist 
zo min mogelijk kaders wil, zodat het voor een wijk goed gaat werken. 

Cees vraagt aan de gemeente wel basis richtlijnen te geven, want dat ontbreekt nu volledig. De 
anderen zijn het hiermee eens. Guda geeft aan dat er straks wellichtscenario’s komen waaruit 
gekozen kan worden. 

Teun vraagt waar de noodrem zit voor de bewoners? Guda geeft aan dat er over een evaluatie 
moment gedacht wordt, bv na 4 jaar. 

Karina geeft aan dat de wijkraden nu ook niet gecontroleerd worden, Ton is van mening dat een 
wethouder wel een wijkraad kan opheffen. Guda vindt tussentijdse evaluaties ook prima. 

Rizgar geeft aan dat zij in Amsterdam een eigen autonomie en agenda hebben, de gemeente heeft 
gebiedsplannen waarop advies gegeven wordt. Indien men de gemeente steeds in twijfel trekken, 
komt dat de samenwerking niet ten goede. Daarentegen krijgen zij veel budget om zaken op te 
pakken en initiatieven te ondernemen. 

Brede sessie voor Noord op 4 april aanstaande 

Guda heeft het conceptprogramma van de brede sessie meegenomen, deze wordt besproken. 

Bert-Jan vraag wie er uitgenodigd gaat worden. Rizgar geeft een grove schets hiervan. 

Afgesproken wordt dat Marielle een overzicht krijgt van mensen die per wijk uitgenodigd gaan 
worden, aangezien de tijd kort is, zullen de wijkraden hierop snel actie moeten ondernemen. Indien 
namen worden toegevoegd moet men toestemming hebben contact gegevens te delen i.v.m. AVG. 

N.a.v. zie mail van Rizgar, men mag dit niet doen i.v.m. AVG, dus verzoek aan WBO leden om zelf met 
spoed kandidaten aan te leveren (met AVG-goedkeuring voor delen contact gegevens) 

Teun vraagt hoeveel mensen er verwacht worden, Rizgar geeft aan dat tussen de 50-70 man/vrouw 
uitgenodigd worden. Rizgar bevestigt dat er geen ondernemers uitgenodigd worden, wel stadmakers 
die actief bezig zijn met de buurt. Hij geeft tevens aan dat een winkelcentrum wel tijdelijk een 
onderdeel kan worden van een Wijkplatform indien het een ontwikkelzone betreft. Guda bevestigt 
ook dat onze vragen meegenomen worden bij het opstellen van de randvoorwaarden. 
Gebiedswethouder Diana van Loenen is wel aanwezig maar heeft geen actieve rol die avond en bij 
tafel 3 zal de projectleider Claudia aanwezig zijn omdat zij verantwoordelijk is voor de actualisering 
van het Participatiestuk.  

Cees geeft aan dat er wel een groot verschil tussen kennis zal zijn tussen de wijkraden en de overige 
aanwezigen. Guda antwoord dat dit niet voorkomen kan worden, zij zal wel het voorstel van Indische 
Buurt Noord erbij nemen bij de sessies. 

Teun vraagt of er wel voldoende terugkoppeling kan komen van de sessies, Guda geeft aan dat dit 
inderdaad de bedoeling is. 



Bert-Jan heeft behoefte aan concrete stappen die benodigd zijn qua transitie met een tijdlijn die 
terugloopt vanaf 1-1-2024, zodat de wijkraden goed weten waar ze aan toe zijn en welke stappen er 
wel of niet genomen kunnen worden.  

N.a.v. Conclusie wat de wijkraden betreft is, dat alle vragen en opmerkingen hierboven ertoe leiden 
dat de vergadering een beroep doet op de gemeente om snel duidelijkheid te verschaffen over het 
tijdspad en antwoorden op deze praktische vragen (en die in de eerdere bijeenkomst gesteld zijn) die 
zeer relevant zijn voor de wijkraden. De antwoorden op deze vragen bij voorkeur voor 4 april met 
WBO delen, zodat de brede sessie wijkplatforms echt kan gaan over de ontwikkeling en inrichting van 
de platforms i.p.v. de kans dat er nog vragen leven bij de wijkraden die aanwezig zijn. 

3 – Mededelingen vanuit gemeente (Rizgar) 

• Organisatieschema van Noord is doorgestuurd. 
• Hans Vriend gaat met pensioen per 18/4 
• Orionzone – hierbij is besloten dat er door tekort aan ambtenaren geen verdere acties 

ondernomen gaan worden m.b.t. Bison Bowling, Nova College en Helene Swartstraat qua 
ontwikkeling. Stadionplein/Sportweg wordt wel verder doorontwikkeld. De ontwikkelaars 
zijn hierover inmiddels geïnformeerd. Marielle vraagt waarom de gemeente geen 
Projectleiders als ZZP inhuurt, Rizgar geeft aan dat dit niet in de planning staat. De plannen 
liggen zeker voor 2023 en de verwachting is dat dit ook voor 2024 zal stilliggen. 

• Betaald Parkeren - er zijn genoeg stemmen binnengehaald voor de volgende stap. Er is 
positief advies gegeven en op 23/3 zal de commissievergadering en op 30/3 zal de 
gemeenteraad zich erover buigen. Ton geeft aan dat er 7 jaar geleden bij de 
Patrimoniumbuurt 10.000 handtekeningen opgehaald zijn en dat het toen door het Haarlems 
Dagblad als fake nieuws werd afgedaan en er alsnog betaald parkeren kwam, dus hij 
verwacht er niets van. 

• “Vanhier” (Sociale belangenbehartiger) - is bezig met nieuwe mensen aan te trekken, omdat 
er te weinig “Opbouwwerkers” nog zijn. Marielle heeft gehoord dat ze zo niet meer heten en 
vraagt wat hiervan nu de nieuwe naam is geworden. Rizgar geeft aan dat het nu “Sociaal 
Makelaar” heet, maar dat men bezig is met een functieprofiel. 

• Asielzoekers – Cees geeft aan dat er voor Haarlem 650 plekken extra gevonden moeten 
worden en dat in maart of april dit besloten wordt, dat ze wellicht aan de westkant van het 
Spaarne geplaatst worden, maar dat de bewoners hier niet bij betrokken worden. Rizgar 
geeft aan dat hij een geheimhoudingsverklaring getekend heeft hiervoor en derhalve niets 
kan zeggen. Het college moet dit bepalen, deze taak is opgelegd door het rijk en kan B&W 
niets aan veranderen. Cees verbaast zich hierover, want in Velsen gaat de grote boot wel 
weg i.o.v. de bewoners… 

• Participatie – Claudia Tempelman is bezig met sessies hierover, vanavond ook een en 
volgende week nog een digitale versie. Afgesproken wordt om Claudia uit te nodigen voor de 
WBO-vergadering van april. (Done) 

• Schoolbusjes Sinnevelt – Dick vraagt wat de status hiervan nu is. Rizgar geeft aan dat er een 
goed gesprek is geweest, maar dat het verstandig is zelf met Thijs Zijlstra contact op te 
nemen. Er wordt gekeken naar een lijst van vervoerders, maar er zijn twee collega’s van 
Onderwijs & Sport weggegaan, dus dat is lastig. Afgesproken wordt Dick zelf contact op gaat 
nemen. 

• Deelmobiliteit – Rizgar geeft aan dat dit een oplossing kan zijn voor het mobiliteitsprobleem, 
beleid hierover is nu vastgesteld. Afgesproken wordt dat Marielle Thijs Zijlstra gaat 
uitnodigen voor de april vergadering, Rizgar levert contact gegevens aan. 

 

 



4 – Mededelingen vanuit WBO 

• Budget WBO – Marielle geeft aan dat er eerst door Judith per mail en later door Rizgar 
telefonisch is aangegeven was dat er geen budget voor de WBO kosten zou komen, vandaar 
dat de wijkraden gevraagd zijn de kosten op zich te nemen. Nu werd er gevraagd de 
aanvraag in te trekken, dat is heel vreemd. Het moet dan gewoon worden afgewezen zoals 
aangegeven. Rizgar geeft aan dat er vanuit de wijkraden verordening dit niet geregeld is en 
hij de aanvraag heeft aangehouden voor het geval dat de wijkraden geen budget wilde 
geven. Hij heeft een andere mening, dan Cees & Marielle over de gang van zaken.  Teun 
geeft aan dat het belangrijk is het WBO te behouden om informatie en inzichten binnen 
Noord te blijven delen en met elkaar te overleggen. Afgesproken wordt dat Marielle de WBO 
kosten in het overzicht aan Guda gaat meenemen en zij gaan kijken of er voor 2024 dit wel 
geregeld kan gaan worden. 

• WBO Vergadering 26 april, Marielle geeft aan dat haar kinderen een verrassing voor hun 
hebben georganiseerd, die niet op een andere dag kon, vandaar het verzoek of de 
vergadering verschoven kan worden naar 19 april, omdat dan Huis ter Zaanen ook vrij is, 
anders moet iemand anders een keer notuleren. Afgesproken wordt besloten de 
vergadering te verschuiven, dus let op 19 april dan! 

• Containertuintjes – Marielle geeft aan via Nextdoor opmerkzaam gemaakt te zijn op de 
container tuintjes Dit zijn via 3D geprinte bakken die om een afvalcontainer geplaatst 
worden, met aarde en plantjes. De kosten zijn normaal 2000 euro (excl. BTW) maar kon zij 
regelen voor 1500 (met hoge plantjes). Gezien de aandacht van de gemeente voor sociale 
contacten, eenzaamheid, groen etc., is dit een geweldig project om mensen met elkaar te 
verbinden. Zij heeft dus een verzoek gedaan aan de gemeente voor budget hiervoor per wijk. 
Helaas is dit tot grote teleurstelling afgewezen door de gemeente, er is een pilot geweest die 
niet voldoende opgeleverd heeft. Marielle is zeer verbaasd dat er wel goedkeuring voor 
groenplantsoen projecten gegeven wordt tot een max van 3000 euro, maar dat dit niet 
geregeld kan worden. Zij kan het niet uitleggen aan de bewoners, die haar hierop wezen. 
Zeker voor versteende wijken kan dit een prachtige uitkomst zijn groen en sociale dimensie 
te verenigen. Hierbij de directe link: https://citygard.nl/  Rizgar adviseert met de betreffende 
gemeenteambtenaar contact op te nemen. 

4 – Mededelingen vanuit de Wijkraden 

• Spaarndam – Het gesprek met de gemeente over Transitie naar Wijkplatform is nog niet 
geweest.  

• De Krim – Op 3 april is de jaarvergadering en wordt beslist of zij in het bestuur gaan komen.  
• Planetenwijk – zijn bezig met het project Duurzame Planetenwijk, komende maand gaat er 

meer komen en willen ook acties m.b.t. isolatie advies gaan aanbieden. Marielle geeft aan 
dat de Bomenbuurt ook een soort gelijke actie gestart is. 4 april is jaarvergadering van de 
wijkraad Planetenwijk. 

• Overige wijken – hebben geen aanvullingen. 

 

Om 22.30 uur wordt de vergadering gesloten. 

Volgende WBO-vergadering is 19 april om 20 uur (in Huis Te Zaanen)  

 

 

 



Overzicht WBO-vergaderdata 2023 

25 januari  – overleg met brainstormsessie vanuit gemeente over Wijkplatform 
22 februari  – overleg wijkraden onderling (besloten bijeenkomst alleen wijkraden) 
22 maart – overleg met presentaties 
19 april   – overleg met presentaties (na overleg met wijkraden) 
24 mei   – overleg met presentaties  
21 juni   – overleg wijkraden onderling 
juli & augustus- geen vergaderingen i.v.m. zomervakantie WBO leden 
27 september  – overleg met presentaties  
25 oktober  – geen overleg i.v.m. vakantie Cees 
22 november  – overleg met presentaties  
20 december  – overleg wijkraden onderling 
 
 
 

Actielijst Onderwerp Datum Status 
    
Allen Financieel overzicht naar Marielle sturen t.b.v. 2024 23/03/2023 In Behandeling 
Marielle Totaal financieel overzicht naar Guda versturen 23/03/2023 In Behandeling 
 
Allen 

Belangrijke spelers uit de buurt uitnodigen voor de brede sessie 
van 4 april (transitie naar wijkplatform) met AVG goedkeuring 

23/03/2023 In Behandeling 

Marielle Claudia Tempelman (Participatie) uitnodigen WBO 19/4 23/03/2023 Gedaan 
Dick Contact opnemen met Thijs Zijlstra m.b.t. schoolbus problematiek 

Sinnevelt 
23/03/2023 In Behandeling 

Rizgar Contact gegevens Thijs Zijlstra doorgeven aan Marielle 23/03/2023 In Behandeling 
Marielle Thijs Zijlstra uitnodigen voor WBO 19/4 m.b.t. Deel mobiliteit 23/03/2023 In Behandeling 
Marielle Vergadering verschuiven naar 19/4 23/03/2023 Gedaan 
Marielle Maarten van Haasteren uitnodigen voor WBO van 19/4/2023 23/03/2023 Gedaan 
Marielle Contact opnemen met ambtenaar m.b.t. de containertuin 

afwijzing. 
23/03/2023 In Behandeling 

    
 

 

 


