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Actie 1. Opening en mededelingen

1.1 We  zijn  nu  halverwege  de  contractperiode  van  het  wijkcontract  Rozenprieel.  Dit 
overleg is bedoeld om terug te blikken. De wethouder Chris van Velzen kan vanwege 
ziekte helaas niet aanwezig zijn.  

1.2 Vandaag zijn  aangeschoven:  Sacha  Ellenbeck   per  januari  gaat  er  gebiedsgericht 
gewerkt worden en Sacha zal de vaste aanspreekpunt worden van de afdeling VVH. 
Zij neemt Zuid-West & Centrum voor haar rekening.
Peter  de Weerd zal  per heden Bart van de Hulsbeek opvolgen voor wat  betreft  de  
werkgroep Verkeer en Parkeren.

2. Verslag 23 september 2009 en actiepunten projectteam
2.1 Tekstueel en inhoudelijk;

Blz 4. 3.6.e * De zin “de werkgroep Verkeer en Parkeren heeft aangegeven waar de 
bakken eventueel kunnen staan”. Moet geschrapt worden.

2.2. Participatie Rozenprieel  moet zijn wijkraad Rozenprieel. 
Hierna wordt het verslag vastgesteld.

3. Stand van zaken van de projecten door de projecttrekkers aan de hand van de 
ingevulde voortgangsrapportage 5

3.1 Schoon en heel: projecttrekker Lex Wijnbeek
a. Momenteel  lopen de activiteiten  binnen de werkgroep uitstekend.  Helaas  neemt  de 

opkomst van de deelnemers aan de werkgroep af.  Lex heeft een schrijven via de e-mail 
naar de deelnemers verstuurd.

b. Wijkschoonmaak: 
Alle ideeen zijn welkom over een vervolg schoonmaakactie in de toekomst. Er was 
weinig animo voor de vorige schoonmaakactie. Er is nog geen datum vastgesteld voor 
herhaling.  In  combinatie  met  de  Hannie  Schaftschool  kan  dit  wellicht  opgepakt 



worden.

c. Ondergrondse Vuilcontainers:

Lex

Het  traject  van  de  ondergrondse  containers  loopt  op  dit  moment.  Er  zijn  twee 
informatieavonden geweest. Echte bezwaren zijn er nog niet. Ook weinig commotie 
geweest. Vanuit de wijkraad rijst de vraag of er nogmaals een informatieavond gegeven 
kan worden voordat de bakken er daadwerkelijk staan. 
Anke Brinkman wilt graag de tekening van Spaarnelanden in pdf toegestuurd krijgen.

d. Het Rozenprieel is de eerste zakkenwijk die ondergronds gaat. Grofvuilactie koppelen 
aan de datum van de plaatsing van deondergrondse containers. Communicatie gepaard 
laten gaan met  een grofvuilactie.  De bewoners  kunnen al  hun grofvuil  op een dag 
inleveren en Spaarnelanden zorgt voor het ophalen. Dit wordt in overleg gedaan met 
Spaarnelanden en in de nieuwsbrief opgenomen.
Het plaatsen van de ondergrondse vuilcontainers is afhankelijk van de leverancier.

e. Anke Brinkman  Paaltjes: waar horen deze bij?
Er is overleg geweest met handhaving. A.s. donderdag gaat interventie plaatsvinden.  
Melding kan via het meldpunt www.haarlem.nl / 5115115.
Wijkschouw is geweest in augustus echter geen deelname vanuit de wijkraad  Er is nu 
wel  een  brief  uitgestuurd  naar  alle  wijkraden  met  alle  informatie  omtrent  het 
verwijderen/vervangen  van  straatmeubilair.  Bij  noodzaak  kan  het  wellicht 
teruggeplaatst worden. 

3.2 Groen in de wijk: projecttrekker Reinoud Ruijterman

a. Zie voortgangsrapportage. 
b. Er zijn positieve geluiden.
c. Kerstactie: iedereen wordt opgeroepen om zoveel mogelijk groen buiten te plaatsen en 

te helpen om de kerstversiering in elkaar te zetten en de wijk te versieren. Zaterdag 19 
en zondag 20 december vindt dit plaats  in buurtcentrum de Tulp. De actie wordt door 
de GGRG  voorbereidt. Uiterard is de opkomst nog onbekend. RTV Noord Holland is  
benaderd om te filmen op zondag 20 december 2009.

d. Posters worden opgehangen in de wijk en verdeeld met de oproep om hieraan deel te  
nemen.

e. Hondenlosloopplekken. Er is een nieuw hondenbeleid stuk gelanceerd. Het stukje bij 
Koningstein wordt vervolg.

f. Geveltuinen: Er is een leuk artikel geschreven over de geveltuinen. Wordt herhaald in 
het voorjaar. De aandacht wordt gevestigd op het plekje bij Greiner.

Anouk g. Groenstrook van Marumstraat: er is een ontwerp gemaakt. Het plan is nog niet rond.
Stand van zaken wordt uitgezocht!  Het Rozenprieeltje betreft het oude rosarium.

h. Drijftuinen: 
Beheer onderhoudcontract; deelname neemt af. Uitvoering? Hoe? De bewoners moeten 
betrokken worden.
De GGRG heeft ooit voorgesteld om een eigen budget en bevoegdheden te krijgen om 
het beheer in eigen handen te behouden. Rozenprieel is geschikt om een pilot hiermee 
te doen. 
Als de deskundigheden binnen GGRG zit kan dit hiermee afgedekt worden.
Anouk   dit  kan bespreekbaar gemaakt worden.  Er moet  duidelijk een afgebakend 
concept komen. Borging, stukje continuering kan meegenomen worden.

3.3 Onveilige plekken: projecttrekker Anke Kortenray
a. Twee  nieuwe  leden  hebbben  zich  aangemeld  bij  de  werkgroep.  De  wijkschouw  is 

gelopen met de leden. De panden zijn meegenomen in de wijkwandeling.
Er  zijn  geen  nieuwe  panden  bijgekomen.  Korte  Poellaan  is  opgelost.  Schutting  is 
geplaatst.  Van  Marumstraat  is  doorgespeeld  naar  VVH  Handhaving  Bebouwde 
Omgeving. Er wordt gewerkt aan de “te koop aangeboden” panden.

b. Parkeerplaats Merensplein/Rozenprieelstraat; krachten moeten gebundeld worden.
Het heeft met inrichting te maken. Ook groen kan hierbij aansluiten.
Een aparte bijeenkomst afspreken in 2010: met werkgroep Verkeer en Parkeren, GGRG 
en Onveilige plekken. Alex Jansen en de heer Beeke hierbij uitnodigen. 
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Bart stelt voor om af te wachten nadat het vignettensysteem is ingevoerd.
Reinoud  Conceptplannen die door Kunst en Cultuur en GGRG gemaakt zijn kunnen 
door gebiedsbeheer opgepakt worden.

c. 5. Vervallen panden: 
Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen.

d. 8. Aanpak Vandalisme: 
Vuurwerkvoorlichting gaat plaatsvinden.
Buurtbemiddeling: loopt nog niet echt goed. Bewoners melden zich niet zo snel aan.
Per 2010 wordt buurtbemiddeling door heel Haarlem uitgerold.

e. Over het algemeen is er te weinig animo voor de werkgroepen. Het projectteam stelt 
voor om nogmaals contact met bewoners te zoeken. Een nieuwe oproep doen via de 
nieuwsbrief. Dit moet aangekaart worden via de wijkraad of via een enquête of een 
combinatie met de nieuwsbrief. 
De betrokkenheid proberen te creëren door middel van themabijeenkomst. Daarna 
resultaten boeken zodat men kan zien dat het daadwerkelijk opgepakt wordt. Werkwijze 
kan veranderd worden.

Anke

f. Politie en de afdeling VVH handhaving openbare omgeving heeft overleg gehad 
betreffende handhaving. Zij gaan samenwerken. Jan de Heij geeft aan dat hij samen met 
Eric Ligtenberg de wijk in zou gaan. Is echter nog niet gebeurd. Anke K. stuurt bericht 
naar Eric.
Politie en handhaving zijn regelmatig in de wijk. Afgesproken wordt dit gefaseerd plaats 
te laten vinden. Input wordt geleverd en 1x per 2 weken is een briefing. Zodra 
handhaving of politie in de wijk gaat wordt dit met elkaar gecommuniceerd. Flip Prigge 
(wijkagent) heeft op bepaalde dagen spreekuur in de Tulp. Handhavingacties is in fase 
2.

3.4 Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Jonker
a. Palmplein: 
b. Plein aan Voorhelmstraat:
c. Tuin van Jonker: 
3.5 Kunst en cultuur: projecttrekker Reinoud Ruijterman
a. Prominente Rozenprieel: vrijdag 10 december wordt het stuk door acteurs opgevoerd. 

Er hangen posters in de wijk. Ymere heeft dit georganiseerd. 
Anouk   Ymere  kan  dit  ook  laten  opnemen  in  de  nieuwsbrief  of  op  de 
communicatiekalender over hun acties in het kader van het wijkcontract.
Esther: als je wilt laten zien wat je als partner realiseert kan je dit naar buiten kenbaar 
maken door het op te laten nemen in de nieuwsbrief. Zij vindt het jammer dat er geen 
ruchtbaarheid hieraan gegeven wordt.

b. Rooskleurig  integreren in de nieuwsbrief van het wijkcontract. Je bereikt meer mensen 
hierdoor. Op donderdag 07 januari heeft Anouk overleg met Anke, Ellen Verheul, Gonda 
Koster en Esther Groen hierover.

c. Tentoonstelling: loopt
d. Boekje wijkwandeling: 
e. Wijk te kijk: 
f. Sprekende  muren: financiering  is  aangevraagd  bij  cultuur  stimulering  fonds.  Dit  is 

helaas  afgewezen.  Het  is  te weinig  concreet  volgens de gemeente.  Ymere  heeft  het  
project  voorgedragen  voor  een  betere  buurtprijs.  Ymere  stelt  hun  eigen  kennis 
beschikbaar. Het budget is opgeknipt en betaald door Haarlem Effect en Ymere. 
Cultuurfonds wordt nogmaals aangeschreven. 
Greinerschool: jonge kunstenaars uit de wijk. Morgen 10/12 is een gesprek.

g. Buurtfestival:  nieuwe mensen aanspreken. Uit het bestaande is weinig capaciteit.
Voucheraanvraag kan men kenbaar maken aan de op te richten werkgroep.

3.6 Verkeer en parkeren: projecttrekker Bart van der Hulsbeek.
a. Parkeervergunningen  per  1  januari:  Peter  onderzoekt  nog  of  de  palen  waarop  het 

vergunningsgebeid aangeduid wordt  nog voor  het  eind van het  jaar  gereed  zal  zijn.  
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Wellicht wordt dit 4 of 5 januari. Deze week is nog duidelijk wanneer de borden de 
grond ingaan.

b. De bewoners hebben reeds bericht ontvangen over de vignetten.
c Communicatie: Peter zal Esther op de hoogte stellen wanneer de palen staan. Vignetten 

zijn geldig per 1 januari. Boetes kunnen ook niet uitgeschreven worden als de borden er 
niet staan. Op 1 en 2 januari kan niet bekeurd worden. Dit wordt gecommuniceerd met 
handhaving om niet te handhaven.

Peter d. Contact opnemen met Edwin Bakker omtrent communicatie.
Joop van 
Zijl

e. Parkeerplaatsen zijn destijds geïnventariseerd. Joop van Zijl kan nogmaals een telling 
verrichten. 
Tuin van Jonker: hier verdwijnen een aantal plekken, uiteraard moet dit gecompenseerd 
worden in een ander gedeelte van de wijk.

f. Parkeervakken:  ideeen  hieromtrent  kan  natuurlijk  bekeken  worden.  Peter  zal  alle 
informatie die gedocumenteerd zijn inlezen.

4 Rondvraag
a. Wijkraadrozenprieel.nl (website Rozenprieel) is nog niet actief!

? b. Gegevens van Jessica Hacke doormailen naar Anke.
Project 
team

c. Alle ideeën mailen naar Esther om de nieuwsbrief aan te vullen. 

d De website moet geactualiseerd worden. De projecttrekkers worden benaderd.
Yvette e. Sacha Ellenbeck opnemen in adressenbestand. 

Project 
teamleden

f. Anouk   een  nieuwe  draai  geven  aan  het  wijkcontract.  De  bewoners  opnieuw 
betrekken.  Een  aantal  projecten  moet  opgepakt  worden.  Alle  ideeen  zijn  uiteraard 
welkom. Projectteam kan dit doormailen naar Anouk. Zij bedankt een ieder voor hun 
inzet.

5 Volgende  vergaderingen  staan  gepland  op:  dinsdag  2  maart,  1  juni  en  7 
september, aanvang 15.30 uur, locatie: Koningstein, kamer 103b. 
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