
Ook zwerfvuil, een andere bron van
ergernis, hoort binnenkort misschien
wel tot het verleden. De gemeente
heeft de afgelopen maanden gezorgd
voor extra afvalbakken en vanaf half
november worden 29 ondergrondse
vuilcontainers in de wijk geplaatst. Dan
kunt u uw huisvuil 24 uur per dag kwijt.
Waar de vuilcontainers precies komen,
wordt duidelijk na overleg met de parti-
cipatiegroep Rozenprieel en een infor-
matieavond met bewoners, die
Spaarnelanden organiseert. Wilt u grof
tuinafval of grofvuil laten ophalen, belt

u dan met Spaarnelanden:
(0900) 8477.

Ondergrondse vuilcontainers

Bij de tentoonstelling in het ABCArchi-
tectuurcentrum kunnen bewoners uit de
Roos tijdens een inloopspreekuur hun
verhaal vertellen. Achter de microfoon,
zodat hun geschiedenis bewaard blijft.
“Het is leuk om te doen en telkens weer
verrassend om te ontdekken hoeveel er
over de Roos te vertellen valt en wat er
op deze kleine postzegel-van-een-wijk
allemaal gebeurt en is gebeurd,” vindt
Joost Mulder. “Een wijk die, naast het
Spaarne bijna net zo welgelegen is als
de wijk Welgelegen, aan de andere
kant van de Rustenburgerlaan.” Nieuwsbrief
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De werkgroep Schoon en Heel zette
samen met de gemeente op woensdag
15 april de hondenpoepzuiger in. Dit
apparaat verwijderde eenmalig de hon-
denpoep uit het Rozenprieel. En dat

hielp, want de wijk is inmiddels een
heel stuk schoner. Voor hondeneigena-
ren is het trouwens ook een stuk voor-
deliger om de hondendrollen meteen
op te ruimen, want het nieuwe handha-
vingsbeleid van de gemeente laat er
geen gras over groeien; overtreders
kunnen rekenen op forse bekeuringen.

Een ritje op de poepzuiger
De Hannie Schaftschool wijdde in het
voorjaar een les aan de hondenpoep-
overlast en organiseerde een wedstrijd
voor de leerlingen. Wie de mooiste
tekening van een hondenpoepzuigma-
chine tekende, kon een ritje winnen!

Verhalen uit de Roos

Verkeer en parkeren

Weg met hondenpoep!
Bij de start van het wijkcontract lieten de bewoners weten een schonere
en opgeruimde wijk heel belangrijk te vinden. Het is dus afgelopen met het
zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep!

De leerlingen van de Hannie Schaftschool om de hondenpoepzuigmachine.
Foto: Anke Brinkman

Joost Mulder bij het Zuider Buiten Spaarne.Foto: Lolita Hooglugt

De winnende tekening! Foto: Anke Brinkman

Joost Mulder, van de werkgroep
Kunst en Cultuur, nam het initiatief
om de verhalen van bewoners over
vroeger vast te leggen in het oral
history-project.

De werkgroep Verkeer en Parkeren
heeft vastgesteld dat er in de wijk nog
ruimte is voor zo’n dertig tot vijftig extra
parkeerplaatsen. Een verkeersdeskun-
dige moet bekijken of die conclusie
klopt. Die extra plaatsen kunnen inci-

dentele tekorten opheffen en compen-
satie bieden voor geschrapte parkeer-
plaatsen bij De tuin van Wim Jonker en
ongebruikte binnenpleintjes. Het uit-
gangspunt is dat er per saldo geen par-
keerplaatsen verloren gaan. Van de

plaatsen bij het Mari Andriessenplein,
die inmiddels beter zijn verlicht, zullen
de bewoners nu waarschijnlijk meer ge-
bruik gaan maken.

De zes projecten van
Rozenprieel
1. Schoon en heel
2. Groen in de wijk
3. Onveilige plekken
4. Aanpak Palmplein, plein

Voorhelmstraat en tuin van
Wim Jonker

5. Kunst en cultuur
6. Verkeer en parkeren

Een aantal bewoners doet al actief mee om de wijk schoner en
veiliger te maken. Dit is belangrijk, want zonder steun van bewo-
ners gaat het niet werken. Wilt u ook meedoen of meedenken?
Neem contact op met stadsdeelmanager Anouk Stilma,
023 - 511 3339 of mail naar astilma@haarlem.nl.

U kunt ook meedoen!
Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente om de bewoners
samen met woningcorporaties, politie, opbouwwerk en andere
partners te betrekken bij de wijk voor meer veiligheid en leefbaar-
heid. Onder het motto “Haarlem, daar teken ik voor!” staan in het
wijkcontract afspraken over wie, wat, wanneer gaat doen in de
wijk. Meer weten? Ga naar www.haarlem.nl/mijnwijk.

Haarlem, daar teken ik voor!

Haarlem



Na een inspectie door gemeente en po-
litie bij onder meer de parkeerplaats
achter het Marie Andriessenplein, is de
straatverlichting sterk verbeterd. In april
legde wijkagente Natascha Stui in wijk-
krant Rooskleurig uit hoe buurtbemid-
deling werkt en hoe en wanneer
bewoners een buurtbemiddelaar kun-
nen inschakelen. Met succes, want
inmiddels lopen er al verschillende
buurtbemiddelingstrajecten in het
Rozenprieel.

Schoon
Ook om de wijk schoner te maken, is er
de afgelopen maanden het een en
ander gebeurd. Zo werd graffiti verwij-
derd en heeft Bureau Halt met de Han-
nie Schaftschool en het Linnaeus-
college afspraken gemaakt om hun
leerlingen voorlichting te geven over
vandalisme. Pré Wonen heeft bij de
poort in de Asterstraat gezorgd voor

een lamp met bewegingsmelder. Dat
versterkt het gevoel van veiligheid zodat
de poort voorlopig niet met een hek
hoeft te worden afgesloten. De werk-
groep Onveilige Plekken heeft begin juli
tijdens een wijkwandeling achterstallig
onderhoud geïnventariseerd en gaat
daar zo snel mogelijk mee aan de slag.
De oproep tijdens de buurtbijeenkomst
in de Tulp eind februari heeft twee
nieuwe werkgroepleden opgeleverd
voor de werkgroep Onveilige Plekken
en daar zijn ze erg blij mee!

Herinrichting van het Palmplein
De afgelopen winter is met een werk-
groep van gemeente, woningcorporatie
Ymere en bewoners gewerkt aan het
ontwerp voor een nieuwe inrichting van
het Palmplein. Het Palmplein is aange-
legd in de jaren tachtig. De tijdgeest en
het gebruik van het plein zijn de afgelo-
pen decennia veranderd, waardoor de

inrichting niet meer voldeed. Daarom is
de aanpak van het Palmplein opgeno-
men in het wijkcontract.
In grote lijnen komen de veranderingen
neer op het vervangen van de bestra-
ting, de verlichting en de bomen. Kun-
stenares Baukje Trenning heeft in
opdracht van Ymere een ontwerp ge-
maakt voor bijzondere plantenbakken
en banken ineen, die uitnodigen tot ont-
moetingen tussen buurtbewoners.
Stadsdichteres Sylvia Hubers is bena-
derd om een tekst te schrijven die in re-
liëf in het beton van het zitobject wordt
aangebracht. Het Palmplein krijgt hier-
mee een unieke uitstraling. Het be-
kende beeldje van Tante Jans,
ontworpen door beeldend kunstenaar
Mari Andriessen, krijgt een mooi plekje
op het nieuwe Palmplein.

Het voorlopig ontwerp kunt u ook inzien
op www.haarlem.nl -> mijn wijk ->
stadsdeel zuid -> plannen en projecten.

Veilige wijk

De tuin van Wim Jonker

Rondje Roos gaat terug in de tijd

Groen in het water

Groen in de wijk

Initiatiefnemer Rolf Baron woont sinds
1987 in het Rozenprieel. Hij woont op
een ark en kwam op het idee toen hij in
een tijdschrift voor woonbootbewoners
de drijftuinen zag. Als groenliefhebber
ging hij met dat idee de boer op. Woon-
bootbewoners en de gemeente waren
snel enthousiast. En toen ook de Ha-
vendienst ondanks de drukke binnen-
en pleziervaart op het Spaarne geen
problemen voorzag, stonden alle lichten
op groen. Zodra de vergunning is ver-

leend, kan de proef van start gaan. De
drijftuinen worden dan volgend voorjaar
geplaatst.

De drijvende tuinen zijn eigendom van
de gemeente, maar worden beheerd
door de bewoners, onder anderen door
Rolf Baron. “Ik zie erop toe dat de tui-
nen er goed bijliggen. Met mijn bootje
kan ik er langs varen en afval wegha-
len. Het groot onderhoud verzorgt de
gemeente.”

Niet alleen de wijk wordt groener, maar ook het Spaarne. Komend voorjaar
zullen er in het Spaarne twee drijvende tuinen worden afgemeerd in het
Zuider Buiten Spaarne ter hoogte van nummer 78.

Tijdens de laatste buurtwandeling in
mei waren dat de voormalige huishoud-
en industrieschool van Dick Greiner, die
Ymere nu in oude luister herstelt, en het
huis van een pianostemmer die piano-
la's restaureert en een uitgebreide ver-
zameling pianolarollen heeft. De
buurtwandeling moet duidelijk maken
dat er in het Rozenprieel niet alleen

wordt gewoond, maar ook gewerkt. Zo
zijn er veel meer ondernemers in de
Roos dan u misschien zou denken.

Met GPS door de Roos
De buurtwandeling is niet alleen be-
doeld voor mensen uit de buurt, maar
ook voor oud-wijkbewoners en andere
belangstellenden. De wandelaars zelf

zijn vaak een bron van nieuwe wetens-
waardigheden. De werkgroep Kunst en
Cultuur zet de wandeling op papier,
zodat iedereen ‘m zelf kan maken en
denkt over een GPS-versie. De wande-
ling zal onder meer bij de VVV verkrijg-
baar zijn.

De komende twee maanden verzamelt
het ABCArchitectuurcentrum samen
met de werkgroep materiaal voor de
tentoonstelling “Wijk te kijk: het Rozen-
prieel”, die op 17 januari 2010 wordt ge-
opend.

De buurtwandeling Rondje Roos is vijf jaar geleden opgezet door buurtbe-
woonsters Gonda Koster en Annette Kroes. Deelnemers aan de wandeling
krijgen historische en sociaaleconomische informatie over de buurt en
kunnen op verschillende plekken een kijkje achter de gevels nemen.

Ymere heeft een landschapsarchitect
in de arm genomen die in overleg met
de bewoners een nieuwe inrichting
voor het gebied rond De tuin van Wim
Jonker gaat ontwerpen. Het parkeerter-
rein ernaast wordt in de plannen mee-
genomen.

De bewoners van het Rozenprieel voelen zich op sommige plekken in de
wijk onveilig. Dat komt door gebrekkige verlichting en slecht toegankelijke
achterpaden, maar ook door gedrag van buurtbewoners.

Het Rozenprieel is een oude, verstede-
lijkte wijk met weinig groen. Inmiddels
heeft het Geheime Groene
Roosgenootschap al verschillende ini-
tiatieven genomen om de wijk op te
fleuren met bloembakken, geveltuintjes
en boomrondjes. Bovendien was er op
16 mei een grote groenactie in de wijk.
Wilt u ook iets doen voor meer groen in
de buurt? Kijk op www.ggrg.nl.

Jonge groene vingers in de Rozenprieel. Foto: Anke Brinkman

Een drijftuin zoals die volgend jaar te
zien zal zijn in het Zuider Buiten
Spaarne. Foto: Nautilus Eco-Civiel


