
bron: Gebiedsvisie Rozenprieel 23 06 2010 INBOhet rozenprieel  een wijk in beweging

Sociale huurwoningen
Behouden we het huidige aantal, of moeten er meer/minder huurwonin-
gen komen?  

De openbare ruimte 
Hier en daar overwegen gemeente en Ymere om lege kavels te bebouwen. 
Willen we dat wel, of willen we juist meer groene en openbare ruimte in de 
wijk? Willen we beveiligde parkeerplaatsen op de achteraf pleintjes of zou 
daar ook groen kunnen komen?
Willen we auto’s weren uit de straten, of moeten we nadenken over andere 
parkeeropties, zoals schuin parkeren en beperkingen van het aantal vergun-
ningen? Willen we eenrichtingsverkeer, zodat er brede stoepen aangelegd 
kunnen worden waar voldoende ruimte is voor rollator of kinderwagen?

Winkels en Bedrijven
De Vomar wil graag uitbreiden. Maar waar? Aan de Rustenburgerlaan? Of 
moet er nagedacht worden uitbreiding op de huidige locatie? Willen we 
kleine bedrijven stimuleren om zich in de wijk te vestigen en is dat reeël?
 
Kamperstraat
De Kamperstraat is een doorgaande route door de wijk. Wordt het een fiets-
straat met winkels? Eén van de plannen is het bouwen van een voetgan-
gers/fietsbrug over de Kampersingel naar het Centrum/Parkeergarage de 
Kamp. Wat vind u daarvan? 

De Hannie Schaftschool
Nieuwbouw in het midden van de wijk of renovatie? School uitbreiden met 
naschoolse activiteiten, kinderdagverblijf etc? De toegang van de school 
verplaatsen naar Het Zuider Buiten Spaarne?

Dit zijn maar een paar van de vragen die naar voren komen uit de gepre-
senteerde wijkvisie. Graag hoort de wijkraad van u hoe u over de toekomst 
van het Rozenprieel denkt.

Wilt u meepraten en meedenken over de toekomst van onze wijk?
Op onze website www.wijkraadrozenprieel.nl kunt u meer informatie 
vinden en de conceptgebiedsvisie downloaden.
U kunt daar ook uw reactie kwijt via een blog wat wij speciaal voor deze 
gelegenheid geopend hebben. 

Op 24 augustus is er nog een gelegenheid om vragen te stellen en sugges-
ties te doen over de gebiedsvisie aan de Gemeente Haarlem en Ymere.

Op 8 september is er weer een openbare wijkraadsvergadering waar we 
verder over de plannen kunnen doorpraten. Deze vergadering begint om 
19.45 uur in Woonzorgcentrum De Roos.

Laat uw stem horen!



S p e c i a l e  u i t g ave  v a n  W i j k r a a d  R o z e n p r i e e l

De Gemeente Haarlem en Ymere hebben een gebiedsvisie 
ontwikkeld voor het Rozenprieel. 
 
Wordt de Roos een deel van de binnenstad of blijven/
worden we een eiland te midden van die stad?
 
De gemeente en Ymere streven in hun visie er naar dat 
Het Rozenprieel deel uit gaat maken van de binnenstad 
Dat zou positief kunnen uitwerken voor de buurt. Er 
is echter nog een andere variant mogelijk, de Roos als 
‘eiland’; een woonwijk of een gemengde wijk waar het 
rustig wonen en werken is aan de rand van het stadscen-
trum. 

Er zal in de aankomende jaren geld vrijgemaakt worden 
voor projecten en ontwikkelingen binnen deze wijk. Wij 
als wijk kunnen nu meepraten over de plannen en zelf 
ideeën aandragen!
 
De wijkraad heeft de afgelopen maanden al achter de 
schermen mee kunnen kijken bij de ontwikkeling van de 

plannen van de gemeente Haarlem en Ymere. Nu kunnen 
wij allemaal meedenken, en aanpassingen en veranderin-
gen voorstellen waar wij dat nodig vinden.
 
Een paar voorbeelden
 
Koningstein 
De gemeente gaat Koningstein verlaten. Er moet dus een 
nieuwe bestemming voor komen. Slopen en woningen 
aan het Spaarne bouwen? Dure woningen, of apparte-
menten voor senioren? Een groot 4 sterren hotel? Ateliers 
voor kleine ondernemers en kunstenaars? Een casino? 

Het Zuider Buiten Spaarne
Een mooie wandel/fiets promenade? Een horecagelegen-
heid langs de oever en een aanlegsteiger?
 
De Rustenburgerlaan 
Afsluiten en een winkelstraat van maken? Wat gebeurt 
er dan met de stadsbussen?  Hoe moet het dan met het 
doorgaand verkeer?
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Wijkvisie Rozenprieel, hoe ziet u uw toekomst?
De samenvatting en het volledige visiedocument zijn 
te downloaden op www.wijkraadrozenprieel.nl.
De Wijkraad heeft een beperkt aantal gedrukte exem-
plaren van de wijkvisie beschikbaar. Als u er daar een 
van wilt hebben, neem dan kontakt op met info@wijk-
raadrozenprieel.nl of met  Rolf Baron tel 023-5325732

Deze zomer kunnen alle belanghebbenden die dat wil-
len, reageren op de wijkvisie. Dat kan schriftelijk bij de 
Gemeente. We moedigen iedereen van harte aan om 
van deze mogelijkheid gebruik te maken en gemeente 
en Ymere te schrijven wat u vindt van de wijkvisie. 

Op dinsdag 24 augustus is een discussieavond ge-
pland, van 19.30 uur tot 22.00 uur in buurthuis de 
Tulp. Daar zullen reacties besproken worden, kunnen 
vragen worden gesteld, en ook verdere opmerkingen 
worden gemaakt.
De datum van 25 augustus is wat de wijkraad betreft 
de opening van de discussie – en niet de afronding. 
Er dient nog ruim de tijd te worden genomen om alle 
reacties te verzamelen en te verwerken. 

De Wijkraad wil een centrale rol spelen in het vormen 
van een reactie namens de bewoners van het Rozen-
prieel. De Wijkraad Rozenprieel heeft hier voor een 
blog geopend, u komt daar via onze website 
www.wijkraadrozenprieel.nl. 
Hier kunt u alles kwijt wat u wilt. Overigens ontvangt 
de wijkraad ook alle opmerkingen van bewoners die 
bij gemeente en Ymere worden ingestuurd.

De Wijkraad bundelt alle reacties en probeert daaruit zo 
goed mogelijk een gezamelijke visie namens alle wijk-
bewoners te vormen. Daarbij roepen we de hulp in van 
alle wijkbewoners die hierbij betrokken willen zijn.

De Wijkraad vormt een klankbordgroep van buurtbe-
woners die met alle opmerkingen aan de slag gaan. De 
klankbordgroep adviseert de Wijkraad in de voorbe-
reiding van de wijkreactie. Deelname aan de klank-
boordgroep is vrijwilligerswerk.

Daarnaast laten de Wijkraad zich adviseren door exter-
ne experts op het gebied van o.a. verkeer en parkeren, 
architectuurhistorie, stedenbouwkunde en stadsplan-
ning. Hiervoor heeft de wijkraad een ondersteunings-
budget beschikbaar.

Om werkbaar te blijven kan de klankbordgroep van 
wijkbewoners vanzelfsprekend niet al te groot wor-
den. We denken aan ongeveer 10 leden, die samen een 
afspiegeling vormen van de wijk. Daarbij zoeken we 
voor de klankbordgroep buurtbewoners met speciale 
interesse en/of expertise, bijvoorbeeld op het gebied 
van verkeer en water, publieksrecht, stedenbouw en 
historie van het Rozenprieel. Een aantal wijkbewoners 
heeft zich al gemeld voor de klankbordgroep.

Als u lid wilt worden van de klankbordgroep, laat u 
ons dat dan zo spoedig mogelijk weten. Graag ontvan-
gen wij uw aanmelding, waarin u aangeeft waarom u 
lid wilt worden. Ook is belangrijk dat we weten waar 
u woont, omdat we een zo gelijk mogelijke spreiding 
over de wijk willen bereiken. De wijkraad stelt uit de 
aanmeldingen op korte termijn de klankbordgroep 
samen. De namen van de leden zullen op onze website 
worden gepubliceerd.

Wij hopen van u te horen. De wijkraad probeert zo 
goed mogelijk alle belangen van alle buurtbewoners 
te behartigen, maar dat kan alleen als u ons laat weten 
wat u vindt. 

Voorbereidingen van de Wijkraad op de concept-gebiedsvisie


