Haarlem, daar teken ik voor!

Een goed idee verdient uitvoering
Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wilt u bijvoorbeeld een sportdag organiseren,
een speeltuin opknappen of toch liever een picknicktafel om gezellig aan te eten?
Wilt u starten met een project voor jongeren zonder werk? Of wilt u een mooi
kunstwerk maken om de buurt op te fleuren, samen met bewoners uit de buurt?
Laat het ons weten. Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) geeft Haarlem een subsidie van drie ton om uw goede idee
uit te voeren.
Hoe werkt het?
Op www.haarlem.nl/mijnwijk staat een
formulier om de subsidie aan te
vragen. Vul dit in en stuur het op
naar de gemeente Haarlem.
Kost het idee minder dan
€ 10.000? Dan bepaalt het
college van Burgemeester
en Wethouders of u geld
krijgt om het idee uit te
voeren. U krijgt binnen
zes weken bericht. Kost
het idee meer dan
€ 10.000? Dan organiseert de gemeente een
digitale raadpleging. Bewoners uit de buurt mogen dan
stemmen om te bepalen of u
geld krijgt om uw idee uit te
voeren.

Waaraan moet het idee voldoen?
• Het verbetert de wijk waar u woont,
waardoor bewoners prettiger samenleven.
• Het idee mag niet voor persoonlijk en/of
commercieel gebruik zijn.
• Er wordt geen eten en drinken vergoed.
• Het idee kan uitgevoerd worden vóór 31
december 2010.
• U mag maximaal twee ideeën indienen.
• Stuur een inschatting van de kosten met
de aanvraag mee. Zonder kostenoverzicht kunnen we de aanvraag niet in behandeling nemen.
Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de
website van de gemeente:
www.haarlem.nl/mijnwijk. Ter inspiratie
staan hier ook voorbeelden van leuke initiatieven.
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Overzicht met komende activiteiten
vanuit wijkcontract Rozenprieel:

Haarlem, daar teken ik voor!

16 mei: aanleg en opening drijftuinen in
het Spaarne
26 mei: opening De Greiner
mei: rommelmarkt vanuit Geheime
Groene Roos Genootschap en project
kunst en cultuur

Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente om de bewoners samen met woning-

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

U kunt ook meedoen!

veiligheid en leefbaarheid. 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.

Een aantal bewoners doet al actief mee om de wijk schoner en veiliger te maken. Dit is
belangrijk, want zonder steun van bewoners 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.

Haarlem
Colofon
Dit is een uitgave van de gemeente Haarlem. Voor meer informatie over dit project
kunt u kijken op www.haarlem.nl/mijnwijk.
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corporaties, politie, opbouwwerk en andere partners te betrekken bij de wijk voor meer

(Eind)Redactie:
Mediateam, gemeente Haarlem
Opmaak: Vormgeving & Drukwerk,
gemeente Haarlem

Vragen?
Neem contact op met het informatienummer van de gemeente Haarlem
023-511 5115.

Grote schoonmaak groot succes
Van 15 tot en met 20 maart vond de landelijke Week van Nederland Schoon
plaats. Vele bewoners in Rozenprieel
hebben de handen uit de mouwen gestoken. Zo was er op zaterdag 20 maart
een grote wijkschoonmaak. Straatartiesten zorgden de hele dag voor
vermaak en aandacht voor de actie in
de buurt.
De bezem ging letterlijk door de wijk. Een
grote groep kinderen, vrijwilligers en medewerkers van de gemeente Haarlem is
aan de slag gegaan met bezem of vuilprikker. Medewerkers van Spaarnelanden assisteerden de poetsende vrijwilligers met
de hondenpoepzuiger, veegwagens en
bladblazers. Veel bewoners van de Roos
maakten gebruik van de éénmalig actie
waarbij grof vuil kon worden ingeleverd op
het Voortingplantsoen. En het resultaat
mag er wezen. De wijk is brandschoon.
Meer groen
De wijk werd niet alleen schoongemaakt.
Er waren ook diverse bewoners die de
wijk groener hebben gemaakt met gevel-

tuintjes en plantenbakken. Het Geheime
Groene Roos Genootschap gaf de bewoners hulp en advies bij het vullen van de
geadopteerde plantenbak of het aanleggen van een geveltuin.
Muren die spreken
Kunstenaars uit de wijk gaven een verrassend voorproefje van het project Sprekende Muren. Hierover kunt u in deze
nieuwsbrief meer lezen.
Schone en veilige wijk
De Week van Nederland Schoon is een
jaarlijks terugkerend initiatief van de Stichting Nederland Schoon. Dit jaar was het
thema ‘schoon en veilig’. Een schonere
wijk is namelijk ook een veiligere wijk. Uit
onderzoek blijkt dat in gebieden die
schoon zijn, minder overlast en criminaliteit voorkomt dan in gebieden die vervuild
of verloederd zijn. De mensen van de inzamel- en reinigingsdienst Spaarnelanden
dragen hun steentje bij aan een schone
wijk. Maar zij kunnen het niet alleen. Ook
de inzet van bewoners is onmisbaar om
de Roos schoon en veilig te houden!

Sprekende muren

Een groene wijk

Tijdens de opschoondag op zaterdag 20 maart heeft de werkgroep Kunst en
Cultuur een begin gemaakt met het project Sprekende Muren. De werkgroep heeft
een levensgrote poster aan de gevel van de VOMAR gehangen. Op deze poster
staat een foto van Dion, een jongen uit de Roos. Het verhaal van Dion kan iedereen
lezen op www.groetenuitderoos.nl.

Het Rozenprieel is een oude, verstedelijkte wijk met weinig groen. Maar daar komt
langzamerhand verandering in. Door de initiatieven van het Geheime Groene Roos
Genootschap wordt het Rozenprieel steeds groener. Wat het GGRG allemaal al
heeft gedaan leest u hieronder.

Geveltuinen
Sinds de start van het wijkcontract zijn er
in de buurt flink wat geveltuinen bij gekomen. Met hulp van het GGRG zijn geveltuinen aangelegd in de Bakkerstraat en
langs het Zuider Buiten Spaarne. Op
13 maart gaf het GGRG een workshop
‘Geveltuintjes maken’. Hanneke van Laar,
een van de deelnemers, vertelt: “Vijftien

buurtbewoners bekwaamden zich in het
aanleggen van een klein tuintje tegen de
gevel. Onder de bezielende leiding van
geveltuinspecialist Robert Biesot werden,
heel snel en op het oog eenvoudig, stoeptegels verwijderd, aarde gestort en planten gepot. Het leuke van de workshop was
dat je andere buurtbewoners op een
speelse manier beter leerde kennen, dat
je lekker met zijn allen actief was in de
buitenlucht en dat het nog informatief was
ook.”
Drijvende tuinen
In mei worden twee drijvende moerastuinen aangemeerd aan de kade van het
Zuider Buiten Spaarne. De tuinen zijn alleen bedoeld voor planten. Mensen kunnen er niet op staan. De woonboot-
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De gemeente heeft ongeveer veertig grote
plantenbakken in de buurt geplaatst. Bijna
alle bakken zijn geadopteerd door buurtbewoners. Dat houdt in dat zij, vaak met
hulp van het GGRG, planten in de bakken
hebben geplant en zorgen voor het onderhoud. Het GGRG is heel erg blij dat het
goed gaat met het onderhoud en dat er
geen bakken of planten zijn vernield.

De werkgroep Kunst en Cultuur verzamelt
verhalen van wijkbewoners over het leven
in de wijk en maakt deze verhalen zichtbaar op gevels en muren. Het verhaal kan
gaan over een herinnering aan iets wat
zich vroeger in de wijk heeft afgespeeld.
Het kunnen ook verhalen zijn over het
leven van nu. Het project Sprekende
Muren heeft vorig jaar de Betere Buurtprijs
van Ymere gewonnen.
Aan het eind van het wijkcontract, in okto-

ber 2010, wil de werkgroep Kunst en Cultuur op verschillende plekken in de wijk levensgrote foto’s, teksten of afbeeldingen
aanbrengen die verwijzen naar persoonlijke verhalen. Deze verhalen worden via
een route met elkaar verbonden. De route
en de complete verhalen komen op de
website www.groetenuitderoos.nl te staan.
Eind september komt er een speciale uitgave van de Rooskleurig over de verhalen,
routes en het project Sprekende Muren.

Groen rond De Greiner
Op aandringen van de GGRG worden omwonenden van de voormalige huishoudschool betrokken bij de invulling van het
groen rond het gebouw dat De Greiner
gaat heten. Het GGRG heeft advies over
het groen gegeven waardoor er nu meerdere soorten planten worden geplant. Bij
de realisatie van het groen rond De Greiner zijn inmiddels naaste omwonenden
actief.
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Vanaf 1 januari 2010 zijn er in het
Rozenprieel twee belangrijke
veranderingen ingevoerd op het gebied
van parkeren.
Als eerste is het belanghebbendenparkeren uitgebreid. In het hele Rozenprieel mag nu alleen nog met een vignet
geparkeerd worden. Dit geldt voor alle
parkeerplekken, behalve de betaalde
plekken.
De andere verandering is de overstap van
papieren vignetten naar digitale vignetten.
Deze verandering is in heel Haarlem
ingevoerd. In het Rozenprieel heeft dit
behoorlijk wat commotie veroorzaakt. Met

een digitaal vignet is het voor bewoners
niet meer mogelijk om te controleren of
een voertuig in de buurt thuis hoort of niet.
Scanauto
Om te voorkomen dat ‘wijkvreemde’
voertuigen zonder vignet in het
Rozenprieel parkeren, rijdt er een
scanauto door de wijk die alleen
kentekens controleert. De scanauto
controleert in korte tijd een groter gebied
dan een individuele handhaver kan. Deze
auto wordt ingezet als extra middel naast
de normaal surveillerende handhaving.
De inzet van de scanauto heeft ervoor
gezorgd dat in de eerste drie maanden

van 2010 ruim 100 bonnen meer
uitgeschreven zijn dan in 2009.
Parkeerdruk afgenomen
Nu in het hele Rozenprieel alleen nog met
vignet geparkeerd mag worden, is de
parkeerdruk afgenomen. Buurtbewoners
en handhavers geven aan dat er meer
lege plekken zijn dan in voorgaande jaren.
Het parkeren blijft wel een aandachtspunt.
Daarom houdt de gemeente binnenkort
een schouw om te onderzoeken waar er
mogelijk extra parkeerplekken kunnen
worden gerealiseerd. Hierbij zijn ook
enkele actieve deelnemers uit het project
‘Parkeren en verkeer’ aanwezig.

Voor het Palmplein is een ontwerp gemaakt door landschapsarchitect Marian
Bankras. Na goedkeuring van burgemeester en wethouders wordt het ontwerp na
de bouwvakvakantie gerealiseerd.
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Nog schoner en netter
Het Rozenprieel wordt schoner en netter. De werkgroep Schoon en Heel heeft
samen met de bewoners veel gedaan
om dit voor elkaar te krijgen.

Parkeerperikelen

Het plein bij de Voorhelmstraat ondergaat een verandering. Eind april is het
plein klaar. Alleen de bankjes moeten
dan nog geplaatst worden. Dat zal in
mei gebeuren. De boom kan pas in november geplant worden vanwege het
plantseizoen. De opening van het plein
en de Greiner vindt plaats op woensdag 26 mei.

In februari zijn er twee bewonersbijeenkomsten geweest over de inrichting van
de Tuin van Wim Jonker. Landschapsarchitecte Miek Witsenburg was ook hierbij
aanwezig. De bewoners hebben hun
ideeën voor het gebied aangegeven. Miek
Witsenburg heeft deze ideeën gebruikt
voor haar schetsen van de tuin. Waarschijnlijk vindt er in juni een derde bewonersavond plaats waar de bewoners een
ontwerp kunnen kiezen. Eind 2010 zullen
de gemeente en Ymere vervolgens starten
met het uitvoeren van het gekozen ontwerp.

bewoners adopteren de tuinen. Zij zullen,
met een bootje, zorgen voor het onderhoud.

Advies & hulp van het GGRG
Het GGRG adviseert bewoners bij het
aanleggen en onderhouden van groen.
Wilt u advies of hulp, hebt u zelf een leuk
idee of wilt u zelf deel uitmaken van dit
vrolijke groene genootschap, kijk dan op
www.ggrg.nl of mail naar
ggrg08@gmail.com.

Over pleinen
gesproken

Zo is vorig jaar de hondenpoepzuiger
ingezet. Leerlingen van de Hannie Schaftschool konden met een tekenwedstrijd
een ritje op dit bijzondere apparaat winnen. De hondenpoepzuiger verwijderde
eenmalig de hondenpoep uit het Rozenprieel. Hondeneigenaren moeten het nu
zelf schoon houden. De handhavers van
de gemeente maken dagelijks op wisselende tijden een rondje om de
hondeneigenaren aan te spreken op de
aanlijnplicht en de plicht om de hondenpoep op te ruimen.

Extra onderhoud
Naast het normale onderhoud heeft een
extra onderhoudsploeg inmiddels vier keer
een rondje door de wijk gedaan. Deze
ploeg repareerde de bestrating, zette het
straatmeubilair recht en repareerde deze
waar dat nodig was. Weet u nog plekken
in de wijk die ook extra onderhoud kunnen
gebruiken, neem dan contact op met
Lex Wijnbeek, 023-5113282 of
ajwijnbeek@haarlem.nl.
Extra schoonmaken
De werkgroep Schoon en Heel heeft
zeven plekken in de wijk aangewezen die
erg vervuild zijn. Spaarnelanden maakt
deze plekken iedere twee weken extra
schoon. Een aantal werkgroepleden houdt
in de gaten of deze extra schoonmaakrondes effect hebben. Zij zijn positief over het
resultaat.

Ondergrondse vuilcontainers
Verspreid door de wijk zijn er veertien
nieuwe prullenbakken geplaatst. Maar
daar blijft het niet bij. Dit voorjaar worden
er ook 29 ondergrondse huisvuilcontainers
geplaatst. Dan kunt u uw huisvuil 24 uur
per dag kwijt. Spaarnelanden heeft in
De Tulp twee informatieavonden over de
ondergrondse vuilcontainers georganiseerd. Buurtbewoners konden daar
aangeven wat zij van de voorgestelde
locaties vonden. Met de kritiekpunten van
de bewoners zijn de locaties aangepast.
Als de ondergrondse vuilcontainers
geplaatst worden, wil de werkgroep een
actie starten en de bewoners goed
informeren over de regels voor het
buitenzetten van huis- en grofvuil.

