
Projectteam Rozenprieel
Datum: 29 april 2010 15.30 uur
Plaats: Koningstein
Aanwezig: e-mail:
Anouk Stilma (voorzitter) Stadsdeelmanager Zuid
Ilse Marsman (verslag) Management-assistente 
Peter de Weerd Beleidsmedewerker
Lex Wijnbeek senior beheerder
Sacha Ellerbeck Medewerker Veiligheid
Chantal Verburg Ymere afbericht
Gitta v.d. Linden
Anke Brinkman Wijkraad Rozenprieel
Maarten Pieter Schinkel Wijkraad Rozenprieel afbericht
Martijn Beerthuizen Wijkraad Rozenprieel 

Afwezig:
Anne Marie de Regt Pré Wonen
Jan de Heij Politie Kennemerland
Flip Prigge Politie Kennemerland
Anke Kortenray Veiligheidsmanager  
Esther Groen Communicatiemedewerker
Reinoud Ruijterman Haarlem Effect
Melle Koning Wijkraad Rozenprieel
Eric Ligtenberg HOO

Actie 1. Opening en mededelingen

Geen mededelingen

2. Verslag 9 december 2009 en actiepunten projectteam
2.1 Blz. 1; pt. 3.1.b: De schoonmaakdag was succesvol. Helaas gaat vervuiling al weer snel 

terugvallen.   Herhaling  gewenst.  M.n.  aandacht  voor  het  Rijpstraatje,  waar  veel 
hondenpoep is. 

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. Werkgroep niet veel bij elkaar geweest omdat er niets te vermelden was.
b. Hondenbeleid: 

Blijft punt van aandacht.  Rozenprieel is al 2 x “wijk van de week”geweest, waarbij 
intensiever wordt gehandhaafd.
Geen andere effectieve methode?
- Er moet gedragsverandering bij mensen komen.
- Elkaar aanspreken.
- Handhaving belangrijk.
- Posten in Van Marumstraat en Rijpstraat.

c. Extra onderhoud:
Lijstje Maarten Pieter met antiverpauperingspunten.

d. Ondergrondse huisvuilinzameling:
Gaat  gebeuren.  Tegen  die  tijd  zal  werkgroep  weer  bij  elkaar  komen.  Esther  gaat 
hierover communiceren in de buurt.
 In nieuwsbrief staan contactpersonen en telefoonnummers gemeld. Vermelden dat 
het ook anoniem kan.



e. Extra vervuilde plekken:
Martijn vraagt of politie sneller ter plekke kan komen bij te vroeg of verkeerd vuil 
aanbieden.   Melden zodra je het ziet. Wanneer vaste plekken bekend, geef dit door 
aan Anouk: zij neemt op met handhaving.
-Beeldgestuurd reinigen?  Is niet van de baan.
- In winterperiode kan Spaarnelanden niet altijd vegen wegens technische redenen.

f. Landelijke Schoonmaakactie:
Actie   was  succesvol.  In  wijkgesprek  is  het  plan  geopperd  om  een  structurele 
schoonmaakdag  te  organiseren.  Er  is  ook  reeds  een  evaluatie  geweest  over  de 
organisatie van de schoonmaakactie, deze wordt t.z.t. naar alle partijen gestuurd.

3.2 Groen in de wijk: projecttrekker Reinoud Ruijterman

a. Drijftuinen:
De datum van 17 april is verplaatst naar 11 mei. De feestelijke opening is op 16 mei; de 
nieuwe wethouder is hiervoor uitgenodigd.

Anouk

b. Groenplan:
Er is nog steeds geen goed groenplan: los zien van gebiedsvisie. Streven om dit voor  
het einde van het wijkcontract gerealiseerd te hebben. 
-  Groenplan/Buurtplan:  Anouk  neemt  contact  op  met  Kees  Kulk  (hoofd  Dagelijks 
Beheer) om te bespreken hoe dit aan te gaan pakken.

c. Bloembakken:
Na vakantie overleg Anouk en Lex.

Reinoud
d. Parkje van Marumstraat:

 Reinoud doet voostel.

3.3 Onveilige plekken: projecttrekker Sacha Ellerbeck
a. Poort Camphuijsstraat:

Lantaarns  op  zonne-energie:  enquête  gedaan;  op  25  mei  wordt  deze  persoonlijk 
opgehaald. Is pilot: wanneer succesvol kijken waar nog meer budget beschikbaar is.

Sacha

b. Wintertuinplein en Van Zompelstraat:
Situatie onveranderd. 
 Sacha meldt aan Anne Marie de Regt dat afvalscheiding ondergronds gaat.

Sacha

c. Aanschrijven div. eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen:
Soms  niet  verstandig  voor  bewoners  om zelf  mensen  aan  te  spreken;  politie  heeft 
afgeraden dit te doen. 
 Sacha vraagt na om welke panden het gaat.
 Gemeente moet zelf eigen panden aanpakken.
- In werkgroep waren slechts 3 mensen aanwezig, hoewel iedereen was uitgenodigd.  
Voorstel om te combineren met werkgroep “schoon, heel, veilig”. 

d. Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein:
Volgens onderzoek is parkeerdruk afgenomen.

wijkraad

e. Aanpak intimidatie:
- Het spreekuur van Flip wordt drukker bezocht.
- De werkgroep komt opnieuw bij elkaar.  Gitta bij uitnodigen.
- Buurtbemiddeling: meer communicatie nodig? Mond-tot-mond: brief heeft geen zin.
 Gitta neemt op met Monique.  Chantal neemt mee in sociaal team.
- Geannexeerde grond? Illegale bouw op gemeentegrond Tuin van Jonker.  Lijstje van 
plekken presenteren als algemeen punt, zodat mensen zich niet persoonlijk aangevallen 
hoeven voelen.  Wijkraad over informeren.

3.4 Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Jonker
a. Palmplein:

Ontwerp kan vastgesteld worden. Alles is financieel afgedekt. Uitvoering september / 
oktober. Er komt een feestelijke opening wanneer alles gereed is.

b. Plein aan Voorhelmstraat:
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Er wordt nog een boom geplant in november.
c. Tuin van Jonker: 

Niet gereed binnen contractperiode, maar ontwerpster is bezig. 
Kunst en cultuur zijn betrokken.  Ook bewoners betrekken. Wanneer plan gereed is, 
hele wijk informeren.

3.5 Kunst en cultuur: projecttrekker Reinoud Ruijterman
a. Buurtprijs Ymere uitgeloofd. 

Ook voor dit jaar weer: Plannen melden bij Chantal.
b. Ambitieus rapport waarin kunst en wandeling is bedacht. Op aantal plekken subsidie 

aangevraagd.

3.6 Verkeer en parkeren: projecttrekker Peter de Weerd
-  Extra  parkeerplekken kunnen worden  toegevoegd.  Peter  gaat  nog met  groepje  ter 
plekke kijken.
- Parkeertelling gehouden: in algemeen parkeerdrukte afgenomen. Voor lange termijn 
kijken of en waar plekken kunnen worden toegevoegd. 
- Bakken Linschotenstraat gaan weg.
- Aantal parkeerboetes omhoog gegaan en lijkt niet af te nemen. Heeft wel half jaar  
nodig om goed te kunnen beoordelen.

3.7 Algemeen wijkcontracten
Maarten Pieter vindt ambities in wijkcontract groter dan wat uitgevoerd wordt. Hij wil 
slag terug maken naar wat oorspronkelijk in wijkcontract staat.
Door  wisseling van  trekkers  en miscommunicatie  in  werkgroepen worden projecten 
inhoudelijk gewijzigd of lopen vertraging op.
Werkgroep Verkeer wil aantal zaken genoemd in wijkcontract (vb. plan eenrichtings-
verkeer) niet tot uitvoering laten brengen. 
Maarten Pieter meent dat wat er in het wijkcontract staat leidend moet zijn boven wat 
werkgroep wil.
Anderzijds  staat  aantal  malen  nadrukkelijk  in  wijkcontract  dat  samenwerking  met 
bewoners essentieel is voor het slagen van een project.
(“In de wijkcontracten gaat het erom onderwerpen en kansen aan te pakken, die slechts  
in samenwerking tussen de bewoners, de gemeente en de partnerorganisaties tot een  
oplossing kunnen worden gebracht.”)
 Peter  neemt  nog op  met  werkgroep,  om nog eens  goed de achtergronden uit  te 
leggen.

4. Communicatie en nieuwsbrief
Vandaag (29-4) was deadline voor input nieuwsbrief. De nieuwsbrief komt nu voor het 
eerst in de Rooskleurig.

5. Rondvraag
Voortgang  projecten  die  nog  niet  gereed  zijn  voor  einde  wijkcontract.   Wordt 
binnenkort in algemeen over gesproken. 

6. Volgende vergaderingen staan gepland op: 
 donderdag 1 juli en 7 september, aanvang 15.00 uur, locatie: Koningstein, kamer 
704.
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