
22 september 2008 is het wijkcontract voor Rozenprieel ondertekend! Hierin
staat zwart op wit hoe de komende twee jaar de leefbaarheid en veiligheid in
de wijk gaan verbeteren. Organisaties die in Rozenprieel actief zijn en bewo-
ners steken daarvoor samen de handen uit de mouwen. De projecten zijn
mede tot stand gekomen door bewoners die met de wijkenquête, de wijkwan-
deling en de bewonersavond hebben aangegeven wat zij graag anders zien
in hun wijk. In het wijkcontract staan de handtekeningen van gemeente en
partners onder de volgende projecten:
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Project Schoon en Heel
Het schoonhouden van de buurt en
het uitvoeren van onderhoudswerk-
zaamheden aan de bestrating en het
straatmeubilair staan in dit project
centraal. Professionals en bewoners
gaan samen aan de slag om de
overlast van zwerfvuil, graffiti, on-
kruid en hondenpoep terug te drin-
gen. Denk daarbij aan extra
afvalbakken, voorlichting en handha-
ving op het nieuwe hondenbeleid,
ondergrondse huisvuilinzameling,
extra onderhoud en schoonmaakac-
ties.

Project Groen in de Wijk
Rozenprieel is een versteende wijk
waarin meer groen welkom is. Een
vereniging van buurtbewoners gaat
zich daarvoor inzetten. Aan de ene

kant zal gewerkt worden aan een
totaal groenplan voor de wijk waarin
ook het beheer en onderhoud gere-
geld is. Aan de andere kant komen
er concrete groen acties, zoals de
jaarlijkse opfleuractie en het toepas-
sen van nieuw ontworpen ‘stoep-
groen’, geveltuintjes, hangkorven en
boomcircels.

Project Onveilige Plekken
Veel bewoners in Rozenprieel vin-
den de bestrijding van kleine crimi-
naliteit en het tegengaan van het
gevoel van onveiligheid heel belang-
rijk. Op twee manieren zal aan de
veiligheid worden gewerkt. De eer-
ste is door de inrichting van de
openbare ruimte te verbeteren. Er
komt bijvoorbeeld een betere ver-
lichting van brandgangen, portieken
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zullen worden afgesloten tijdens de avond en nacht
en parkeerterreinen worden beter bereikbaar en be-
gaanbaar.
De tweede manier is het aanpakken van buurtbewo-
ners die over de schreef gaan, of dat nu gaat om
mensen die vernielingen plegen of om huiseigena-
ren die hun bezit zo slecht onderhouden dat het
verpaupert.

Project Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat
en Tuin van Wim Jonker
De inrichting, het beheer en het onderhoud van deze
drie plekken worden beter op elkaar afgestemd en ze
de plekken krijgen een andere inrichting. Met de her-
inrichting van deze locaties ontstaan opgeknapte,
aantrekkelijke en veilige plekken waar buurtbewoners
op een zonnige dag prettig kunnen verblijven.

Project Kunst en Cultuur
In Rozenprieel komen ontmoetingsplekken voor jong
en oud en voor mensen met een verschillende etni-
sche en sociale achtergrond. Ook komen er terugke-
rende evenementen waarin aandacht is voor kunst en
cultuur, zoals het culturele buurtfestival, buurtwande-
lingen en kunst in de openbare ruimte.

Project Verkeer en Parkeren
Rozenprieel is een oude wijk en daarom niet berekend
op het aantal auto’s dat een gemiddeld gezin tegen-
woordig heeft. Dat geeft veel verkeersproblemen
zoals foutief geparkeerde auto’s, snelheidsovertredin-
gen etcetera. In overleg met bewoners zullen oplos-
singen worden gezocht voor de ergste problemen. Er
zal duidelijkheid komen over de parkeersituatie en het
vignettengebied, waar mogelijk komen er extra par-
keerplekken en er zal strenger gehandhaafd worden
op te hard rijden in de wijk.

U kunt ook meedoen!
Een aantal bewoners uit uw wijk doet al actief mee om Rozenprieel schoner en veiliger te maken. Hier zijn we
heel blij mee, want zonder steun van bewoners gaat het niet lukken! Wilt u ook meedoen of meedenken? Neemt
u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Gebiedsmanagement van de gemeente Haarlem, T: 023
5113353, E: regie@haarlem.nl.
Wilt u meer weten over het wijkgericht werken, kijkt u dan eens op www.haarlem.nl/mijnwijk. Daar kunt u ook het
volledige wijkcontract Rozenprieel downloaden. Of neem contact op met één van de leden van de participatie-
groep Rozenprieel via www.rozenprieel.nl.

Haarlem, daar teken ik voor!
Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente Haarlem om wijkbewoners te betrekken bij de wijk. De ge-
meente doet dit in samenwerking met woningcorporaties, politie, opbouwwerk en andere partners in de wijk. Doel
is het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Hierbij is het belangrijk dat wijkbewoners actief
meedenken en meewerken. Onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’ staan in het wijkcontract afspraken
over wie, wat, wanneer gaat doen in de wijk. Meer informatie staat op www.haarlem.nl/mijnwijk.

Donderdagochtend, 25 september 2008 tussen 9.00 en 12.00 uur, steken de medewerkers
(inclusief de kantoormedewerkers) van de afdeling Wijkzaken van de gemeente Haarlem – als
goede buur - alvast hun handen uit de mouwen in het Rozenprieel. Als start van het wijkcon-
tract, gaan zij onder andere het zwerfvuil te lijf, verkeersborden wassen, prullenbakken ophan-
gen en putten leegzuigen. Medewerkers van Stadsbedrijven Haarlem en Spaarnelanden helpen
hen hierbij. Om het werk goed te kunnen uitvoeren verzoeken wij u om uw auto deze
donderdag zoveel mogelijk buiten de wijk te parkeren.


