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Inleiding 
 
Wat gebeurt er dit jaar in uw wijk? 
 
Haarlem wordt steeds toegankelijker!  Als u wilt weten wat er in 2010 allemaal in uw wijk gebeurt is die informatie natuurlijk te vinden 
in de buurtcentra of op het stadhuis. Maar ook vanuit huis bent u met een paar toetsaanslagen via de website van de gemeente 
www.haarlem.nl/mijn-wijk in uw eigen wijk. Daar is niet alleen de wijkagenda te lezen – ook actuele informatie over projecten die in uw 
wijk worden uitgevoerd kunt u volgen. 
 
Haarlem is verdeeld in zes stadsdelen: Centrum, Noord, Zuid, West, Oost en Schalkwijk, die op hun beurt weer onderverdeeld zijn in wijken. 
Gedurende het hele jaar worden in de wijken onder meer bouw- en verkeersprojecten en onderhoud van bijvoorbeeld plantsoenen, straten en 
pleinen door de gemeente Haarlem en woningcorporaties uitgevoerd.  
Alle projecten zijn samengevat in de zogeheten Stadsdeeluitvoeringsprogramma’s, in het kort STUP’s, die jaarlijks worden opgesteld.  
De STUP’s vertellen wat er gebeurt. In de Stadskrant en op de website vindt u actuele informatie over wanneer dit gebeurt.  
 
Deze gedrukte versie van de STUP’s 2010 van het stadsdeel Zuid bevat naast de gebruikelijke informatie ook een kaart met wijkgrenzen waarop 
de meeste projectlocaties zijn gemarkeerd. Op deze manier proberen wij u een nog duidelijker beeld te schetsen van wat er in 2010 in uw wijk is 
gepland en gebeurt.  
 
De STUP’s van ieder stadsdeel zijn in gedrukte vorm beschikbaar in elk buurtcentrum, in de publiekshal van de gemeente Haarlem, Zijlsingel 1, 
bij het informatiecentrum op het stadhuis aan de Grote Markt en als pdf op www.haarlem.nl/mijn-wijk. Dit boekje is uiteraard een 
momentopname aan het begin van het jaar. Via de pagina Mijn Wijk kunt u de voortgang van de projecten het gehele jaar door blijven volgen. 
  
 
 

http://www.haarlem.nl/mijn-wijk
http://www.haarlem.nl/mijn-wijk
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Algemene projecten
Bomenbeleidsplan Herstelplan Kastanjeziekte x WZ/BOGV R. Elsenaar
Ecologisch Beleidsplan Opstellen beheer- en beleidsplan x x WZ/BOGV J. Schwarz

Groenstructuurvisie Opstellen plan x SB/IB D. Notenboom

Speelruimteplan Opstellen nieuw plan x WZ/BOGV N. van Esterik

Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies

Bouwprojecten: Van bouwplannen die in ontwikkeling zijn, is het verloop niet altijd voorspelbaar. Onderstaand vindt u een indicatie van de 
planningen van enkele grote(re) bouwplannen. Bouwplannen van 1 of 2 woningen zijn hierin niet meegenomen.
Werken in de openbare ruimte: Onder werken in de openbare ruimte vallen bijvoorbeeld verkeersprojecten, groenverbeteringsprojecten en 
het inrichten van parken en speelvoorzieningen. De definitieve startdata van de werken zijn nog niet vastgesteld. Voordat de uitvoering van 
een project start, zijn er inspraak- en/of participatieavonden. Zodra de startdatum van het werk bekend is, informeert de gemeente de 
bewoners en belanghebbenden.

In het stadsdeel Zuid zijn verschillende bestemmingsplannen geldig. Een bestemmingsplan is een gemeentelijk plan waarin de juridische 
bestemming van een bepaald gebied is aangegeven. De bestemming geeft aan wat voor activiteiten er mogen plaatsvinden in de panden of 
in het gebied: bijvoorbeeld of er woningen of bedrijven mogen komen of dat het een recreatiegebied moet zijn. Het bestemmingsplan biedt 
rechtzekerheid aan burgers en beschermt het gebied tegen ongewenste ontwikkelingen. Een bestemmingsplan geeft de zekerheid dat de 
buurt of straat waar je woont wel een woonstraat blijft en niet in een winkelstraat wordt veranderd of andersom. De gemeente maakt soms - 
vóórdat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld - een gebiedsvisie. Zowel bij het opstellen van de gebiedsvisie als bij het opstellen (en 
vaststellen) van het bestemmingsplan hebben inwoners op verschillende momenten de gelegenheid om mee te praten over dit onderwerp 
(participatie en inspraak). Van plannen die in procedure zijn wordt elke nieuwe fase in de Stadskrant gepubliceerd, zodat bewoners kunnen 
lezen wanneer de inspraakfase is bereikt.

Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies

Bosch & Vaart

Stadsdeelbrede en locatiegebonden projecten
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1 Bosch en Vaart vervolg procedure x x SZ/RP J. van Heusden

Locatiegebonden projecten
1 Claus Sluterweg 125 Verbouw en uitbreiding x SZ/PMB

2 Leidsevaart - Connexxion-terrein herontwikkeling voormalig Connexxion terrein x Pre Wonen/ 
PMB

J. Braakman

3 Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstelwerkzaamheden x x WZ/DB F. van Klaveren 

4 Haarlemmerhout Uitwerken herstelbeheerplan x x WZ/BOGV D. Bakboord
5 Lyceumlaan Coornhert Lyceum vervangende nieuwbouw x Stichting 

Dunamare
---

6 Oranjeplein en omgeving Uitvoering groot onderhoud openbare ruimte x WZ/POGV M. Rijsberman
7 Schouwtjesplein Herinrichting groenvoorziening icm uitvoering groot 

onderhoud trottoirs.
x WZ/POGV B. Hol

8 Van Limburg Stirumstraat (Sancta 
Maria)

Uitbreiding Sancta Maria x x St. Sancta 
Maria

---

9 Van Limburg Stirumstraat (Sancta 
Maria)

Onderhoud openbare ruimte en wegen x WZ/BOGV D. Mul

Algemene projecten
Bomenbeleidsplan Herstelplan Kastanjeziekte x WZ/BOGV R. Elsenaar
Ecologisch Beleidsplan Opstellen beheer- en beleidsplan x x WZ/BOGV J. Schwarz

Groenstructuurvisie Opstellen plan x SB/IB D. Notenboom

Speelruimteplan Opstellen nieuw plan x WZ/BOGV N. van Esterik

Koninginnebuurt
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Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies
1 Koninginnebuurt Vervolg procedure bestemmingsplan x x SZ/RP J. van Heusen

2 Tubergen Vervolg procedure bestemmingsplan x x SZ/RP Z. Karaca

Locatiegebonden projecten
1 Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstelwerkzaamheden x x WZ/DB H. Vrieling

2 Haarlemmerhout Uitwerken herstelbeheerplan x x WZ/BOGV D. Bakboord
3 Juliana-, 2e Emmastraat en 1ste 

Emmakade
Uitvoering groot onderhoud openbare ruimte icm 
vernieuwing riolering en beschoeiing.

x WZ/POGV D. Bouwmeester

4 Meesterlottelaan 18 Realisering 6 nieuwbouwwoningen x Derden ---

5 Olieslagerslaan Realisering 4 nieuwbouwwoningen x Derden ---

6 Schouwtjeslaan Nieuw gebruik vm. terrein Van Breemen x Derden ---

7 Schouwtjeslaan Aanleg fietsvoorziening x WZ/POGV B. Hol

8 Schouwtjesplein Herinrichting groenvoorziening icm uitvoering groot 
onderhoud trottoirs.

x WZ/POGV B. Hol

9 Tempeliersstraat / Raamsingel Herontwikkelen locatie Aldi + parkeerterrein x DV/PBO F. Nelis

10 Tempeliersstraat 71 (vm. Postkantoor) Realisering 6 nieuwbouwwoningen x Derden ---
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11 Wagenweg (Vitae Vesper, vm. 
verzorgingshuis)

Voorbereiding woningbouwplannen x Pré Wonen A.M. de Regt

12 Zuider Emmakade (Van Merlestraat) Uitbreiding  ECL en onderhoud riolering x Derden schoolbestuur Iris

13 Florapark-Wagenweg Uitbreiding Bosch en Vaartschool x PB/OPB J. Groen

14 Floraplein e.o. Uitvoering groot onderhoud openbare ruimte icm 
vernieuwing riolering.

x WZ/POGV D. Bouwmeester

Algemene projecten
Afvalinzameling ondergronds brengen van restafval. x x WZ/BOGV J. Reelfs
Afvalinzameling afronding glas en papierproject x WZ/BOGV J. Reelfs
Bomenbeleidsplan Herstelplan Kastanjeziekte x WZ/BOGV R. Elsenaar
Ecologisch Beleidsplan Opstellen beheer- en beleidsplan x x WZ/BOGV J. Schwarz

Groenstructuurvisie Opstellen plan x SB/IB D. Notenboom

Speelruimteplan Opstellen nieuw plan x WZ/BOGV N. van Esterik
Wijkcontract - Heel en Schoon Realiseren van een schone buurt x x WZ/DB L. Wijnbeek
Wijkcontract - Verkeer en Parkeren Aanpak verkeers- en parkeeroverlast x x WZ/OGV B. v.d. Hulsbeek

Wijkcontract - Aanpak Palmplein, plein 
Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker

Verbeteren leefbaarheid pleinen x x Ymere C. Verburg

Wijkcontract - Groen in de Wijk Verbeteren groenvoorzieningen x x Haarlem 
Effect

R. Ruiterman

Rozenprieel
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Wijkcontract - Onveilige Plekken Aanpakken onveilige plekken x x VVH/V&H A. Kortenray

Wijkcontract - Kunst en Cultuur Promoten kunst en cultuur in de wijk x x Haarlem 
Effect

R. Ruiterman

Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies
Rozenprieel Gebiedsvisie fysiek/economisch & sociaal X X WZ/GM A. Jansen
Locatiegebonden projecten

1 Buitenrustbruggen Aanleg onderdoorgang fietsers x x WZ/POGV J. Bolwidt
2 Buitenrustbruggen Remmingswerken icm wachtvoorziening 

beroepsvaart x x WZ/POGV M. Copic

3 Europan (Kampersingel - Zuider Buiten 
Spaarne)

Realisatie laatste fase van 8 woningen x Ymere Secretariaat

4 Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstelwerkzaamheden x x WZ/DB B. de Jong

5 Haarlemmerhout Uitwerken herstelbeheerplan x x WZ/BOGV D. Bakboord
6 Kampersingel Herinrichting openbare ruimte icm vernieuwing 

walmuur.
x WZ/POGV J. Bolwidt

7 Palmstraat / Palmplein Herinrichting plein x x WZ/POGV D. Noordman
8 Van Marumstraat 3-9-17 / Palmstraat 10 Realisering 7 nieuwbouwwoningen x Derden --

9 Zuider Buiten Spaarne-Linschotenstraat-
Rozenprieelstraat

Verruiming riolering x WZ/POGV M. Rijsberman

Welgelegen
8
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Algemene projecten
Bomenbeleidsplan Herstelplan Kastanjeziekte x WZ/BOGV R. Elsenaar
Ecologisch Beleidsplan Opstellen beheer- en beleidsplan x x WZ/BOGV J. Schwarz

Groenstructuurvisie Opstellen plan x SB/IB D. Notenboom

Speelruimteplan Opstellen nieuw plan x WZ/BOGV N. van Esterik

Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies
1 Spaar en Hout bestemmingsplan Start voorbereidingen x x SZ/RP H. v.d. Straaten

Locatiegebonden projecten
1 Dreef Verbouwing Dreefschool x SZ/JOS St. Salomo

2 Frederikspark - Griffietuin Opstellen beheerplan monumentale parken x x WZ/BOGV J. Schwarz

3 Frederinkspark bouwen parkeergarage x x SZ/PMB --
4 Frederikspark  Noodlokalen Dreefschool x x St. Salomo --
5 Gasthuissingel - Kleine Houtweg Vervangen verkeerslichten x x WZ/OGV H. Vrieling
6 Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstelwerkzaamheden x x WZ/DB n.n.b.

7 Haarlemmerhout Uitwerken herstelbeheerplan x x WZ/BOGV D. Bakboord
8 H.J. Koenenstraat Herstraten verharding wegen x WZ/POGV W. Kreike

9 Houtplein Voorbereiding busstation x WZ/BOGV P. T. Kho
10 Houtplein Herontwikkeling huisvesting Provincie x x Provincie 

NH/PMB
M. Kaldenhoven

11 Kleine Hout Onderhoud straatmeubilair x x WZ/POGV n.t.b.
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12 Kleine Houtweg Verbouw school tbv Dreefschool x St. Salomo ---
13 Lorentzplein monitoren/saneren grondwater verontreiniging x SZ/MIL M. v. Someren

14 Mariastichting Realisering 200 nieuwbouwwoningen x Derden ---

15 Paviljoenslaan Uitvoering asfalteringswerkzaamheden. x x WZ/POGV D. Bouwmeester

Algemene projecten
Bomenbeleidsplan Herstelplan Kastanjeziekte x WZ/BOGV R. Elsenaar
Ecologisch Beleidsplan Opstellen beheer- en beleidsplan x x WZ/BOGV J. Schwarz

Groenstructuurvisie Opstellen plan x SB/IB D. Notenboom

Speelruimteplan Opstellen nieuw plan x WZ/BOGV N. van Esterik

Bestemmingsplannen en Gebiedsvisies
1 Zuiderhout & Vredenhof Vervolg procedure bestemmingsplan x x SZ/RP A. Huijg

Locatiegebonden projecten
1 Haarlemmerhout Renovatie en diverse herstelwerkzaamheden x x WZ/DB B. de Jong

2 Haarlemmerhout Uitwerken herstelbeheerplan x x WZ/BOGV D. Bakboord
3 Kleine Hout Onderhoud straatmeubilair x x WZ/POGV n.t.b.
4 Louise de Colignylaan 

Montessorischool
Maatregelen tbv verkeersveiligheid rond school x x WZ/BOGV H. Pilot

Zuiderhout - Vredenhof
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5 Scheltemakade Vervanging damwand. x x WZ/POGV M. Stam

6 Spanjaardslaan - Wagenweg Vervangen verkeerslichten x x WZ/DB H. Vrieling
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Wat/Waar Toelichting Wanneer

Diaconessenplein vervangen balustrade/hekwerk en dakbedekking Ymere 2010

Gazon bij en rond speelplekken, speelvelden, parken en 

andere verblijfsplekken. De hoogte van het gras is ongeveer 

10 cm.

- 24 keer om de 8 werkdagen

- obstakels 6 keer per jaar

Zomergazon Gazon met bollen en stinzenbeplanting. De hoogte van het 

gras is variabel. Ruig beeld met veel zaden, rijke bron voor 

vogels, hommels en bijen. Veel kleurrijke bloemen

De eerste maaironde is tussen week 21 

en week 24. Daarna om de 8 werkdagen

Bermen Bermen zijn lange smalle stroken langs wegen. De hoogte 

van het gras is 50 à 80 cm.

Worden 2 keer per jaar gemaaid. 

Hoeken worden de 1ste keer in mei en 

de 2de keer in augustus gemaaid. De 

bermen worden de 1ste keer tussen half 

juni/juli en de 2de keer tussen augustus 

en oktober gemaaid

Vlindergras Open grasveld met veel bloeiende nectarplanten, 

bloeiperiode juni/juli. Komt voor langs wegen en 

watergangen. Zeer hoog en ruig gras

De rand langs de verharding wordt 3 keer 

per jaar gemaaid (mei/juli/nov). Na het 

maaien blijft het maaiwerk minstens 3 

werkdagen liggen zodat de aanwezige 

fauna kan ontsnappen. Maaihoogte is 10 

cm. 

Onderhoud aan woningen van corporaties

BIJLAGE: ONDERHOUD

Klachten of meldingen over deze werkzaamheden kunnen worden doorgegeven aan het meldpunt: (023) 511 5115 of via 

www.haarlem.nl.

Het onderhoud aan het gemeentelijke groen wordt uitgevoerd via een periodiek (herhalend) onderhoudsprogramma.               

Onderhoud aan openbare groenvoorzieningen

In de periode van week 16 tot week 42Gazons maaien

Stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem-Zuid 2010 12



Wat/Waar Toelichting Wanneer

Hoge kruiden Vaak langs houtachtige gewassen en in een natte 

omgeving. Zeer hoog en ruig gras

Wordt op aanwijzing van de 

stadsecoloog gemaaid. Maaisel wordt op 

hopen gelegd. Als er gemaaid wordt, dan 

alleen in augustus en oktober.

Oeverbegroeiing Komt voor langs watergangen. Zeer hoge vegetatie langs 

het water. Woonplaats van kikkers, salamanders en 

insecten

Na het maaien blijft het maaiwerk 

minstens 3 werkdagen liggen zodat de 

aanwezige fauna kan ontsnappen. 

Maaihoogte is minimaal 20 cm. Als er 

gemaaid wordt dan alleen tussen 1 

januari en 1 maart. Als de oevers langs 

verharding lopen dan wordt de rand 3 

keer per jaar gemaaid (mei/juli/nov)

Graskanten langs verharding en 

beplanting

2 keer per jaar in de periode van week 

46 tot week 10

Bladvegen gazons Na bladval 3 keer per jaar in de periode van week 

46 tot week 09
Aanvullen/vervangen bomen 1 keer per jaar in de periode van week 

46 tot week 52
Snoeien bomen 1 keer per 4 jaar in de periode van week 

20 tot week 50

Water geven bomen 6 keer per jaar in de periode van week 

18 tot week 35
Rooien bomen Zieke of gevaarlijke bomen Dagelijks

Zwerfvuil ruimen Als in de parken veel zwerfvuil (pizzadozen, blikjes etc.) 

aanwezig is, dan doorgeven aan het meldpunt. Dit zwerfvuil 

wordt direct verwijderd

In het centrum wordt zwerfvuil 52 x per 

jaar verwijderd. Buiten het centrum wordt 

het 30 x per jaar verwijderd

Papierbakken in openbare 

groenvoorzieningen legen

Afvalbakken in of nabij openbaar groen worden gemiddeld 

1x per week geleegd. 

1 keer per week

Schoffelen boomspiegels 5 keer per jaar in de periode van week 

14 tot week 45

Stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem-Zuid 2010 13



Wat/Waar Toelichting Wanneer

Snoeien van een deel van 

bosplantsoen en heesters 

1 keer per 4 jaar van week 46 tot week 

13

Schoffelen heesters 2 keer uitharken 6 keer per jaar in de periode van week 

14 tot week 45
Aanvullen/vervangen heesters 1 keer per jaar in de periode van week 

46 tot week 52
Bosplantsoen uitmaaien 1 keer per jaar uitmaaien, 2 keer per jaar 

wieden in de periode van week 30 tot 

week 34

Knippen hagen Afhankelijk van soort haag maximaal 2 keer per jaar ( hulst 

1 keer per jaar)

Violen planten, schoffelen en 

rooien

Van week 10 (planten) tot week 25

Geraniums planten, schoffelen 

en rooien

Van week 24 (planten) tot week 49

Perkrozen snoeien 1 keer snoeien, 1 keer mesten en 1 keer omspitten 1 keer per jaar in de periode van week 

11 tot week 14

Schoffelen hagen 6 keer per jaar in de periode van week 

16 tot week 42

Onkruid verwijderen Plantborders, sierheesters en rozen In de periode van week 16 tot week 42

Onkruidbestrijding Toepassing van de DOB-methode (selectieve 

onkruidbestrijding met chemische middelen) onder toezicht 

van de Universiteit van Wageningen. Bewaking door middel 

van continu meten van concentraten van 

bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater. De landelijke 

norm is leidend.

Reiniging

Spaarnelanden nv voert in opdracht van de Gemeente Haarlem (hoofdafdeling Wijkzaken) reinigings- en afvalwerkzaamheden uit voor 

de gehele stad. Dit vindt hoofdzakelijk plaats op basis van frequentie.                                                                                                   

Stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem-Zuid 2010 14



Wat/Waar Toelichting Wanneer

Vegen winkelcentra Elke dag

Vegen overig gebied 1 keer per 8 weken

Vegen wegen en fietspaden 1 keer per 4 weken

Legen afvalbakken op 

verhardingen

 3 keer per week

Inzamelen huisvuil: Nadere informatie is opgenomen in de afvalwijzer

. rolcontainers Groen/grijs om de week 1 keer per 2 weken

. huisvuilzakken (delen van de 

wijk)

1 keer per week

· verzamelcontainers 2 keer per week

Inzamelen Groente, Fruit- en 

Tuin (GFT) afval:

Nadere informatie is opgenomen in de afvalwijzer

. Grof huishoudelijk afval - telefonische afspraak Spaarnelanden nv (0900-8477) of

- brengen naar Milieuplein (beide gratis)

. Electr(on)ische apparaten - Verplichte inname door winkelier waar u een nieuw 

apparaat koopt (u betaalt hiervoor een 

verwijderingsbijdrage) of

- Inleveren op het Milieuplein of

 Klachten of meldingen over de reiniging gaan via het meldpunt: (023) 511 5115 of www.haarlem.nl. Het telefoonnummer van 

Spaarnelanden is 0900 8477.

Spaarnelanden nv voert in opdracht van de Gemeente Haarlem (hoofdafdeling Wijkzaken) reinigings- en afvalwerkzaamheden uit voor 

de gehele stad. Dit vindt hoofdzakelijk plaats op basis van frequentie.                                                                                                                                  

Klachten of meldingen over de reiniging gaan via het meldpunt: (023) 511 5115 of www.haarlem.nl. Het telefoonnummer van 

Spaarnelanden is 0900 8477.                                                                                                                                                                                            

Inzamelen huisvuil en GFT-(Groente-, Fruit- en Tuin)afval: Nadere informatie hierover is opgenomen in de Afvalwijzer die elk jaar 

huis-aan-huis wordt verspreid. 

Afvalverwijdering

Stadsdeeluitvoeringsprogramma Haarlem-Zuid 2010 15



Wat/Waar Toelichting Wanneer

- Afspraak maken voor het ophalen door Spaarnelanden nv 

(als u niet de mogelijkheid heeft zelf weg te brengen; 0900-

8477) 

Ondergrondse afvalinzameling: Aanbrengen ondergrondse afvalinzameling papier en glas 2009

Vervolgonderzoek naar ondergronds brengen 

afvalinzameling van restafval

2009

Aanbieden huishoudelijk afval 

via vuilniszak 

D.m.v. controle en melding via waarschuwing/proces-

verbaal de kans op vervuiling van de buurt verminderen

Voor de inzameldag wekelijks

Aanbieden huishoudelijk afval 

naast de ondergrondse 

inzamelcontainer

D.m.v. controle en melding via waarschuwing de kans op 

vervuiling van de buurt verminderen

Melding en waarneming. Wekelijks.

Aanbieden huishoudelijk afval 

naast de bovengrondse 

inzamelcontainer

Bij hoogbouw waar nog geen ondergrondse inzameling 

plaatsvindt en de vervuiling uit de hand dreigt te lopen

Melding. Incidenteel.

Aanbieden huishoudelijk afval 

naast de rolemmer

Via waarschuwing/proces-verbaal de kans op vervuiling van 

de buurt verminderen

Melding en controle.                          

Incidenteel dag na de inzameldag

Aanbieden grofvuil Controle op het aanbieden van grofvuil op een verkeerde 

dag of zonder het maken van een afspraak

Melding en waarneming wekelijks

Dumping overig afval, 

waaronder bouwafval, gevaarlijk 

afval als asbest en dergelijke

Zorg dragen voor juiste afvoer van gevaarlijk materiaal en 

onderzoek naar dader.

Melding en waarneming.           

Heterdaad incidenteel

Aanbieden bedrijfsafval Toezicht houden op het op de juiste manier aanbieden van 

afval door diverse bedrijven.

Melding en controle 

Handhaving grofvuil/zwerfvuil/afval

Klachten of meldingen kunnen worden doorgegeven aan het meldpunt: (023) 511 5115 of www.haarlem.nl. 
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Wat/Waar Toelichting Wanneer

Niet opruimen hondenpoep c.q. 

controle hondenbeleid

Via waarschuwing/proces-verbaal de hondenbezitter 

opvoeden en overlast verminderen.

Controle na melding, waarbij heterdaad 

noodzakelijk

Controle gevelreiniging Met vergunning en daarin staande voorwaarden, de 

milieuoverlast zoveel mogelijk beperken.

Melding en waarneming incidenteel

Papier en kartonafval naast de 

papierinzamelbak

D.m.v. melding en controle via waarschuwing/proces-

verbaal de kans op vervuiling van de buurt verminderen

Melding en controle  regelmatig bij 

overlast locaties

Afval op de grond gooien Dader het afval laten opruimen. Tevens 

waarschuwing/proces-verbaal

Controle na melding. Eigen 

waarneming/heterdaad

Huishoudelijk afval in 

prullenbak deponeren

Oneigenlijk gebruik van prullenbakken tegengaan Melding.  Incidenteel

Lozing in oppervlakte water Controle op lozing van schadelijke stoffen in straatkolk en 

oppervlaktewater

Melding. Heterdaad. Incidenteel

Overige (milieu)delicten, die 

zich voor kunnen doen

Bijvoorbeeld weedplantages, verkeerd gebruik rolemmer Melding. Heterdaad. Incidenteel

Inventarisatie winterschade 

asfaltverhardingen

Na de winter ontstaan er relatief kleine schades aan het 

asfalt door opvriezen en dooi. Deze schades worden 

geïnventariseerd

Voorjaar

Herstel winterschade Herstel asfaltschade na inventarisatie Voor en na bouwvakantie

Herstel wegmarkeringen Plaatselijk herstel van wegmarkeringen, zoals zebra’s, 

stopstrepen  en haaientanden

Hele jaar

Calamiteiten Plaatselijk herstel van de weg, verharding of 

bewegwijzering, na meldingen, waarvan het herstel 

vanwege veiligheid niet op zich kan laten wachten

Hele jaar

Herstel Na werkzaamheden nuts- en kabelbedrijven wordt de sleuf 

of het trottoir over de volle breedte opnieuw gestraat

Hele jaar

Klachten of meldingen kunnen worden doorgegeven aan het meldpunt: (023) 511 5115 of www.haarlem.nl. 

Wegen en verhardingen
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Wat/Waar Toelichting Wanneer

Inritten Aanbrengen en eventueel verwijderen van inritten waarvoor 

een vergunning wordt ingetrokken of afgegeven

Hele jaar

Bereikbaarheid voor minder 

validen

Uitvoeren van aanpassingen aan bestrating of trottoir voor  

bereikbaarheid van minder validen

Hele jaar

Legen van kolken als onderdeel 

van het dagelijks onderhoud

Wordt volgens een vast schema uitgevoerd door een 

aannemer

Jaarlijks

Legen van kolken na meldingen 

van burgers bij het loket 

Personen, Bedrijven en 

Omgeving 

Wekelijks Op woensdag

Legen van kolken bij overlast  

van langdurig water op straat

Bij overlast Dagelijks

Reinigen van drainage Wordt volgens een vast schema uitgevoerd door een 

aannemer

Jaarlijks

Reinigen riolering Wordt volgens een vast schema uitgevoerd door een 

aannemer

Een keer in de 7 jaar

Reinigen putten, kolken, drainage en riolering

Het dagelijks onderhoud aan de openbare verlichting wordt uitgevoerd op basis van inspecties/inventarisaties van de gemeente of op 

basis van meldingen van burgers. Calamiteiten worden zo snel mogelijk opgelost. 

De gemeente probeert alle andere meldingen zoveel mogelijk op te nemen in een onderhoudsprogramma openbare verlichting.

Het dagelijks onderhoud van de putten, kolken, drainage en riolering wordt uitgevoerd op basis van inspecties/inventarisaties van de 

gemeente of op basis van meldingen van burgers. Calamiteiten worden zo snel mogelijk opgelost. De gemeente probeert alle andere 

meldingen zoveel mogelijk op te nemen in een onderhoudsprogramma rioleringen en drainage. De grote werken aan de riolering en de 

aanleg van bergbezinkbassins (ondergrondse opvang van hemelwater) staan aangegeven in “Werken in de openbare ruimte”. 

Onderhoud openbare verlichting
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Wat/Waar Toelichting Wanneer

Afhandeling meldingen van 

burgers bij het loket Personen, 

Bedrijven en Omgeving (tel. 

511 5115)

Wekelijks Op donderdag

Afhandeling van calamiteiten, 

aanrijdingen en vandalisme

Wanneer het zich voordoet Dagelijks

Vervangen van lampen Wordt volgens een vast schema uitgevoerd door een 

aannemer

Een keer in de 3 of 4 jaar

Lichtmasten vervangen Wordt volgens een vast schema uitgevoerd door een 

aannemer

Gemiddeld een keer in de 15 jaar
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BIJLAGE:  Verklaring afkortingen

BBB  :   BergBezinkBassin, tijdelijke opvang van overtollig regenwater

BOGV:  Beleid Openbare Ruimte, Groen en Verkeer 

DB(T) :  Dagelijks Beheer (& Techniek)

DV    :   Dienstverlening

IB      :   Ingenieursbureau

JOS  :   Jeugd, Onderwijs en Sport

MIL    :   Milieu

POGV:  Programma's Openbare Ruimte, Groen en Verkeer 

PBO  :   Personen, Bedrijven en Omgeving

PM    :   Project Management

RP     :   Ruimtelijke Plannen

SZ     :   Stadszaken

V&H  :   Veiligheid & Handhavingsregie

WZ    :   Wijkzaken

* Telefonisch contact met OGV gaat via het secretariaat
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