
WIJKGESPREK ROZENPRIEEL

Wijkgesprek d.d. 21 april 2010

Aanwezig: Annette Kroes, Jessica Hoedeman, Anke Brinkman 
Gemeente Haarlem: Anouk Stilma (stadsdeelregisseur), Lex Wijnbeek (senior beheerder) en Yvette Gonsalves (management assistente).

Acties

Datum Acties Wie Termijn
21-04-10 Plantsoen van Marumstraat:

Inmiddels is 1 boom geplant. Maar verder nog geen andere veranderingen 
toegepast.

Anouk neemt contact op met 
Matthijs Leloux

21-04-10 Parkeervignetten Reeds ingevoerd
21-04-10 Handhaving:

Afdeling handhaving heeft als project “wijk van de week” ingevoerd. Het 
Rozenprieel is sedert februari twee keren aan de beurt geweest. Het heeft 
geresulteerd in meer dan 100 boetes in verhouding met vorig jaar.
Een parkeertelling is tevens uitgevoerd door Peter de Weerd. (projecttrekker 
werkgroep Verkeer en Parkeren van het wijkcontract Rozenprieel).

Peter stuurt parkeertelling naar 
wijkraad

21-04-10 Handhaving op het gebied van huishoudelijk vuil, grofvuil, hondenpoep Afd. handhaving openbare 

www.rozenprieel.nl



omgeving
21-04-10 Appartementencomplex op de Palmstraat/Palmplein/Kamperstraat; veel 

huishoudelijk afval. Hier moet gehandhaafd worden. Anouk neemt contact 
op met Eric Lichtenberg.  (teamleider Handhaving)

Anouk  Eric

21-04-10 Ondergrondse containers: in mei worden 29 stuks geplaatst. Frequentie 
van ledigen: 2 x per week.. Nadat de ondergrondse containers geplaatst zijn 
zullen deze pas operationeel worden als het speciaal voertuig dat hiervoor is 
aangeschaft geleverd is. Bewoners zullen uiteraard d.m.v. een folder hiervan 
op de hoogte worden gesteld.

Spaarnelanden

21-04-10 De containers voor het inzamelen van glas, papier en plastic blijven op de 
Rustenburgerlaan.

21-04-10 Fietsenrekken; aanvragen bij het meldpunt.
Voor wat betreft bewoonster aan de Tybautstraat. Lex neemt contact op met 
Machiel

Lex  Machiel

21-04-10 Alle vragen mbt tot Leefbaarheid: via het meldpunt 51115115 of 
www.haarlem.nl 

21-04-10 Plantenbakken: eind april komt Reinoud terug van vakantie. Daarna 
oppakken. Afspraak is inmiddels gemaakt voor 17 mei.

Anouk  Reinoud

21-04-10 Linschotenstraat : 2 middelste plantenbakken kunnen verwijderd worden, 
zodat parkeerplekken gerealiseerd kunnen worden.

Anouk  Peter

21-04-10 Barendsestraat / Rozenprieelstraat: 3 betonnenbakken eventueel 
vervangen. Opnemen met Machiel Bom

Lex -> Machiel

21-04-10 Schoonmaken in de wijk: als de ondergrondse vuilcontainers operationeel 
gaan dan is het schoner in de wijk. Extra inspanningen vanuit Spaarnelanden 
wordt niet verricht.

21-04-10 Buitenrustbruggen: de wijkraad krijgt uiteraard een uitnodiging voor 
participatie indien de bruggen gerenoveerd worden.

Anouk  wijkraad

21-04-10 Strooi en veegbeleid om en nabij de bruggen wordt opgenomen in het 
jaarlijks strooi bestek.

Lex

21-04-10 Beleid op gescheiden afval: dit is nog niet ontvangen. Anouk  Jaap Reelfs
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21-04-10 Locaties van de plasticbakken in de omgeving Rozenprieel uitzoeken en 
versturen naar de wijkraad.

Anouk  wijkraad

21-04-10 Overleg frequentie van het wijkgesprek: 1 x per kwartaal, indien 
terugkoppeling gewenst is dan kan er tussentijds overlegd worden.

Voorstel: woensdag 7 juli, 
19.30 uur ZBS 108zw

21-04-10 Paaltjes: het beeld is de wijk is rustiger. Bewoner vraagt zich af of op de 
Bakkerstraat een alternatief geplaatst kan worden in verband met de ontstane 
gevaarlijke situatie aldaar. Dit moet via het Meldpunt gemeld worden.
Tevens opnemen in de Wijkkrant.

Wijkraad  Wijkkrant

Rondvraag: Drempels op de Zuider Buiten Spaarne: komen deze nog?
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