EINDRAPPORTAGE
WIJKCONTRACT ROZENPRIEEL
OKTOBER 2010

1. Schoon en Heel, Lex Wijnbeek
2. Groen in de Wijk, Reinoud Ruiterman
3. Onveilige Plekken, Sacha Ellerbeck-Opschoor
4. Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van
Jonker, Chantal Verburg
5. Kunst en Cultuur, Reinoud Ruijterman
6. Verkeer en Parkeren, Peter de Weerd
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT
Wijkcontract:

Rozenprieel

Project:

1.Heel en Schoon

Projecttrekker:

Wijkzaken: Lex Wijnbeek

Rapportage:
Datum:

9
Oktober 2010

Wijkcontract tekst:
Een schonere, hele en nette openbare ruimte van de wijk. Minder vervuiling op straat.
Door een gezamenlijke aanpak is het besef vergroot samen verantwoordelijk te zijn
voor de wijk.
Activiteiten: 1. Plaatsen extra afvalbakken
2. Gerichte handhaving hondenbeleid en voorlichtingscampagne
3. Periodiek extra onderhoud aan bestrating en straatmeubilair
4. Inzichtelijk maken veegschema’s
5. Ondergrondse huisvuilinzameling
6 .Inzichtelijk maken vervuilde plekken en maatwerk aanpak
7. Schoonmaakactie
Doel:

Opgeleverde
producten:

Stand van zaken
Werkgroep is inmiddels tien keren bij elkaar geweest.
Prullenbakken.:
Afgehandeld, totaal extra geplaatst op veertien stuks.
Voor oud & nieuw wordt er een voorraad aangelegd, zodat de vernielde bakken na
oud & nieuw gelijk vervangen kunnen worden.
Hondenbeleid:
Na de start van de actie vinden er momenteel regelmatig handhaving rondes
plaats. Steeds op andere tijdstippen.
Hondenbezitters worden aangesproken op aanlijngebod en opruimplicht.
Dit wordt een vast onderwerp tijdens de wijkgesprekken.
Extra onderhoud:
Alle periodieken (vijf st.) zijn inmiddels uitgevoerd. Er is geen systematische
aanpak van de straten en de stoepen geweest.
Gemeente heeft 30/50% regeling, waardoor er meer middelen beschikbaar zijn
voor onderhoud. Ook zal dit onderwerp regelmatig terug keren in de
wijkgesprekken.

Ondergrondse huisvuilinzameling:
Op 30 juni is het in gebruik genomen. Alle bewoners hebben van Spaarnelanden
de informatie en de pas toegestuurd gekregen. Op 30 juni hebben alle bewoners
een extra informatie middels een flyer toegestuurd gekregen.
Handhaving blijft extra inzet leveren ter controle van de spelregels.
Wanneer er klachten zijn kan dit gemeld worden bij het meldpunt van de
gemeente: 023 5115115.
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Extra vervuilde plekken:
Na ingebruikneming van de ondergrondse inzameling is er de beleving dat ook
hier geen zwerfvuil zich meer ophoopt.
Palm is weer wat rotzooi geconstateerd. Na realisatie en andere inrichting
Palmplein gaat dat tot het verleden behoren is de verwachting Handhaving zal
aandacht schenken.
Schoonmaakacties:
Totaal hebben er drie schoonmaakacties plaatsgevonden. Afgelopen voorjaar was
het Rozenprieel uitverkoren als wijk voor een grootschalige Landelijke
Schoonmaakdag.
Inmiddels heeft de wijkraad aangegeven dat er een gekeken gaat worden om
schoonmaakacties een jaarlijks structurele karakter te gaan geven.
Geïnitieerd door de wijkraad/bewoners en gefaciliteerd door de gemeente.
Algehele beleving van de werkgroep is, dat het Rozenprieel schoner en netter is
geworden.
Afwijking van
contract:

1 punt (Veegschema’s) is niet gelukt. Simpelweg omdat deze er niet is en ook niet
gemaakt kan worden.Dat heeft te maken met de complexheid van bedrijfsvoering
Spaarnelanden.
2. in Barendsestraat zijn betonbakken niet vervangen door plantenbakken.
Na beëindiging van het Wijkcontract zal d.m.v. structurele wijkgesprekken tussen
gemeente en wijkraad continuering blijven voor eventuele onvolkomenheden.
Hierbij is afgesproken te werken met een continue geupdate antiverpauperpuntenlijst.

Knelpunten:

Geen
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT
Wijkcontract:

Rozenprieel

Project:

Groen in de Wijk

Projecttrekker:

Reinoud Ruijterman, Haarlem Effect

Rapportage:
Datum:

9
Oktober 2010

Wijkcontract tekst:
Het Rozenprieel moet een groenere uitstraling krijgen. Enerzijds door het verbeteren
en zo mogelijk uitbreiden van het groen in de openbare ruimte en daarnaast door het
betrekken van bewoners bij het ontwerpen, inrichten en beheren van de
groenvoorzieningen in de wijk.
Activiteiten: 1.Oprichten van een vereniging van buurtbewoners die zich richt op het stimuleren en
beheren van openbare en particuliere groenvoorzieningen in de wijk.
2.Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud.
3.Ontwikkelen van een totaal groenplan voor de wijk inclusief beheer- en
onderhoudsplan.
4.Organiseren van een feestelijke jaarlijkse opfleuractie en groene wijkschouw.
5. Uitwerken hondenplan.
6.Toepassing van nieuw ontworpen stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en
boomcirkels.
7.Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van fysieke
verkeersmaatregelen zoals zigzag slaloms, anti-parkeerpaaltjes/poefs door
bloembakken.
8.Overleg over de mogelijkheid tot het plaatsen van enkele drijvende moerastuinen bij
de kade Zuider Buiten Spaarne.
9. Initiëren van het Project ‘Kunstranden van de Roos’.
Doel:

Opgeleverde
producten:

Behaalde resultaten
Doel: De wijk heeft een groenere uitstraling gekregen en er is een klein beetje
meer groen in de openbare ruimte gekomen. De bewoners zijn betrokken bij
het ontwerpen, inrichten en beheren van de groenvoorzieningen in de wijk. Al
direct vanaf het begin hebben de bewoners de rollen omgedraaid, want zij
betrokken juist de gemeente bij al hun ideeën en plannen voor verbetering van
de groenvoorzieningen in de wijk.

Activiteiten:
1. Er is een informele vereniging van buurtbewoners opgericht in de vorm
van het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG). Het GGRG heeft
zich een blijvende plaats in de buurt verworven en is aanspreekpunt voor
zowel gemeente als bewoners voor alle zaken die met het Openbaar
Groen te maken hebben.
2. De inventarisatie van bestaande groenvoorzieningen en staat van
onderhoud is door het GGRG gedaan en vormde de basis voor het concept
groenplan.
3. Het GGRG heeft in samenwerking met ontwerper Openbare Ruimte van
de gemeente in maart 2009 een concept groenplan korte termijn
opgesteld.
4. Er zijn twee opschoon -opfleuracties gehouden en de wijkraad heeft zich
uitgesproken om jaarlijks opschoonacties ism het GGRG en gemeente te
willen blijven organiseren. Er heeft geen groene wijkschouw
EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT ROZENPRIEEL

4

plaatsgevonden, maar bewoners hebben zelf wel een inventarisatie
gemaakt van alle verwaarloosde en te verbeteren groenplekken in wijk.
5. Er is een hondenplan uitgewerkt en daar is een klein gedeelte van
uitgevoerd via de werkgroep heel en schoon dmv strengere handhaving
opruimplicht..
6. Via het stimuleren van aanleg van modelgeveltuintjes ism Ymere en
workshops zijn er wel veel geveltuintjes bijgekomen. Boomcirkels zijn
vaak moeilijk te beplanten omdat de grond eronder keihard is vanwege
wortelvorming.
Ook zijn er inmiddels 68 adoptiecontracten voor groen/plantenbakken
afgesloten. Al deze individueel ingerichte bloem/plantenbakken geven de
buurt een schonere frissere uitstraling. Het enthousiasme van de bewoners
voor het adopteren is enorm mede omdat het geheel en al door het GGRG
zelf wordt georganiseerd en geregeld.

7. Er is een plan gemaakt voor de aanleg van acht drijftuinen. In mei 2010
zijn twee moerasdrijftuinen op proef aangelegd op de locatie ZB Spaarne
to nr 76. Deze proeftuinen hebben een vergunning van het
Hoogheemraadschap voor de periode van 2 jaar.
8. Kunstranden van de Roos is opgegaan in plannen van de werkgroep kunst
en cultuur.
Openstaand
Het is niet gelukt om in samenspraak met de gebiedsbeheerder een beheer - en
onderhoudsplan te maken.
De uitvoering van het voorstel tot aanleg van hondenuitlaatroutes en
hondenspeelplaats stagneert. Blijft belangrijk dat er voor hondenbezitters in de
wijk gelegenheid is voor het uitlaten van hun hond(en). Dit zal een vast
onderwerp van gesprek zijn tijdens de wijkgesprekken. Zie ook Projectgroep
Schoon & Heel.
Er is nog nergens nieuw ontworpen stoepgroen toegepast. Dit wordt meegenomen
in de verdere ontwikkeling van de gebiedsvisie.

Actiepunten

Er is nog geen gebruik gemaakt van bloembakken etc. om fysieke
verkeersmaatregelen door te voeren. Dit wordt meegenomen in de verdere
ontwikkeling van de gebiedsvisie en de wijkgesprekken.
Het GGRG wil met de gemeente afspraken maken over een vorm van zelfbeheer
van de Openbare Ruimte in de wijk. Zij wil overleg over de randvoorwaarden
zoals verdeling verantwoordelijkheden, bevoegdheden, budgetten en
ondersteuning. De gemeente zal daartoe ook een excursie naar Alphen ad Rijn
organiseren als een voorbeeld van een vorm van bewonerszelfbeheer.
In het kader van de Pilot Zelfbeheer zal het opstellen van een beheer - en
onderhoudsplan van openbaar groen besproken gaan worden
In mei 2011 zal er een evaluatie van de drijftuinen plaatsvinden, daarna zal
worden bekeken bij beschikbaar budget om het project uit te breiden.
Ook zal er nog een workshop worden georganiseerd over de ervaringen met en
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ecologische waarde van deze tuinen.

Afwijking van
contract:
Knelpunten:

Het is gebleken dat het Rozenprieel een van de meest versteende wijken van
Haarlem is. Het is van belang dat de wijk groener wordt en niet minder groen.
Geen

Het lukt niet om in samenwerking met het gebiedsbeheer inzage te krijgen in het
huidige budget en het beheer- en onderhoudsbeleid van het groen in de wijk. Dat
is jammer omdat bewoners denken dat zij met hetzelfde geld een veel beter
resultaat zouden kunnen behalen door middel van eigen werkzaamheid van de
bewoners.
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT
Wijkcontract:

Rozenprieel

Project:

Onveilige Plekken

Projecttrekker:

Sacha Ellerbeck – Opschoor

Doel:

Rapportage:
Datum:

9
Oktober 2010

Wijkcontract tekst:
Het verminderen van onveiligheidsgevoelens waar mogelijk weg te nemen dan wel
deze aanmerkelijk te verminderen.

Activiteiten: 1. Poorten in Camphuijsstraat (afsluiting en verlichting)
2. Poort Asterstraat 9-11 (afsluiting en verlichting)
3. Wintertuinplein (afsluiting)
4. Van Zompelstraat (afsluiting)
5. Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen.
6. Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein
7. Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein
8. Aanpak vandalisme
9. Aanpak intimidatie buurtbewoners onderling / gehele wijk

Afgeronde
acties:

Stand van zaken
Ad 1. Poorten in Camphuijsstraat: verlichting op zonne-energie in de
Camphuijsstraat is in werking/ gereed.
Ad 2. Poort Asterstraat 9-11:gereed/ probleem opgelost door lamp met
bewegingsmelder. Afsluiting poort niet (meer) nodig.
Ad 7. Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein: gereed/ verlichting is
opgewaardeerd. Klein onderhoud aan de bestrating bleek niet nodig.
Ad 8. Aanpak vandalisme: incidenteel graffiti op particuliere panden, maar geen
extreme toename in de Rozenprieel. Discriminerende leuzen worden binnen 24
uur verwijderd door Gemeente. Politie kon project inzetten op vandalisme rondom
Voortingsplantsoen dit najaar, maar dit bleek niet nodig te zijn vanwege uitblijven
vernielingen en teruglopen klachten/meldingen.
Ad 9. Aanpak intimidatie buurtbewoners onderling / gehele wijk: spreekuur van
wijkagent elke dinsdagochtend in de Tulp om ook mogelijke intimidatie-issues te
bespreken wordt wegens succes voortgezet. Ook zijn de bewoners geïnformeerd
over de mogelijkheid van inzet van Buurtbemiddeling (Meerwaarde) bij het
aanpakken van onderlinge geschillen. Via de politie is Misdaad Anoniem onder de
aandacht gebracht, zodat bewoners anoniem melding kunnen doen van misstanden
en verdachte situaties in hun wijk.
Handhaving en politie werken nauw samen om intimidatie terug te dringen.

Doorlopende
acties:

Ad 3 en Ad 4. Wintertuinplein en van Zompelstraat: nu ondergrondse inzameling
een feit is, wordt opnieuw door Pre Wonen naar situatie gekeken. Dit zal worden
teruggekoppeld in de wijkgesprekken.
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Ad 5. Afdeling Vastgoed is dit jaar begonnen met het cosmetisch opknappen van
een aantal slecht uitziende panden in gemeentelijk bezit en aantal panden staan op
de lijst van nominatie voor verkoop (Afdeling Vastgoed). In de wijkgesprekken
terugkoppelen: planning van opknappen overige slecht uitziende gemeentelijke
panden en termijn van verkoop (betrekken direct omwonenden). Ook volgen
ontwikkelingen van verkoop Koningstein wat onderdeel is van de Gebiedsvisie.

Afwijking van
contract:

Knelpunten:

Ad 6 en ad 7. Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein en achter
Mari Andriessenplein zijn niet aangepakt. Een positief signaal van Politie en
Handhaving is dat er overduidelijk meer ruimte aan parkeerplekken is ontstaan in
de wijk en de parkeerdruk zichtbaar is afgenomen. In de gebiedsvisie
(“kansplekken”) zal verder aandacht zijn voor de ontwikkeling van deze
achterliggende terreinen.
- De projecttrekkers van de werkgroepen Schoon en Heel en Onveilige
Plekken hebben besloten de werkgroepen samen te voegen uit praktische
overwegingen en gezien het feit dat beide werkgroepen raakvlakken met
elkaar hebben op het handhavingaspect. Vanaf juni 2010 is deze
samenvoeging tot stand gekomen en is positief gebleken.
- Afdeling VHR heeft als gevolg van het wijkcontract het Rozenprieel
voorgedragen voor de Landelijke Opschoondag, die op zaterdag 20 maart
succesvol heeft plaatsgevonden.
Gedurende het wijkcontract is gevraagd aan de bewoners van de Rozenprieel om
meer meldingen te doen bij de politie en het meldpunt van de gemeente. Het
verhogen van de meldingsbereidheid blijft een aandachtspunt in de Rozenprieel.
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Project:

Rapportage: 9
Oktober 2010
Datum:
Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker

Projecttrekker:

Chantal Verburg, Ymere

Wijkcontract:

Rozenprieel

Wijkcontract tekst:
In de periode van het wijkcontract gezamenlijk met alle partners het Palmpleintje, het
Plein Voorhelmstraat en de Tuin van Jonker herinrichten en afspraken te maken over
het gebruik.
Activiteiten: 1. Palmplein
2. Plein Voorhelmstraat
3. Tuin van Jonker
Doel:

Opgeleverde
producten:

Stand van zaken
1. Voor het palmpleintje is een ontwerp gemaakt door Marian Bankras
Landschapsarchitect bij de gemeente Haarlem in samenwerking met
Baukje Trenning vormgeefster. De uitvoering start in de week van 1
november 2010 en de oplevering staat gepland voor 20 december 2010.
Het een en ander kan nog uitlopen wanneer het weer tegen zit. De opening
van het plein en de onthulling van het gedicht van de stadsdichteres Sylvia
Hubers wordt nog gepland.
2. Plein Voorhelmstraat Plein aan de Voorhelmstraat, Is aangelegd nadat de
restauratie van de Greiner. Tijdens bewonersavonden over de
werkzaamheden in en rond de Greiner is ook gevraagd wat omwonende
van het plein vonden en of er ideeën en wensen waren. De
landschapsarchitect Natascha van der Ban heeft dit mee genomen in haar
ontwerp dat aansluit op de binnen tuinen van de Greiner en planten
bakken er omheen. Het resultaat is een overzichtelijk plein met mooie
bomen, die behouden zijn uit het vorige plein.
3. Tuin van Jonker, in 2009 is aan de landschapsarchitect Miek
Witsenburg opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor de
tuin/postzegelparkje. Voorafgaand aan het ontwerpen zijn twee bewoners
avonden geweest voor de directe omwonende, de groep van de tuin van
Jonker maar ook de groep kunst&cultuur en de groep groen (GGRG) zijn
aangeschoven. Na deze avonden heeft Miek 7 ontwerpen gemaakt.
Tijdens een derde avond zijn 2 ontwerpen er als favoriet uitgekomen. De
Gemeente bekijkt op dit moment de mogelijkheid om een
bestemmingsplanwijziging door te voeren om de maatschappelijke
bestemming om te laten zetten naar een groenbestemming.

Afwijking van
contract:

1. De uitvoering van het Palmpleintje start in de week van 1 november 2010
en de oplevering staat gepland voor 20 december 2010. Het een en ander
kan nog uitlopen wanneer het weer tegen zit. De opening van het plein en
de onthulling van het gedicht van de stadsdichteres Sylvia Hubers wordt
nog gepland. De uitvoering is verlaat door de bouwwerkzaamheden van
een naast gelegen perceel.
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2. Aankomende tijd wordt de laatste boom geplant op het plein aan de
Voorhelmstraat. Daarna is het plein compleet

3. Van de 2 uitgekozen ontwerpen wordt nu 1 ontwerp gemaakt welke
besproken wordt op een nog te plannen bewoners bijeenkomst. (we hopen
eind dit jaar maar waarschijnlijk volgend jaar). Daarna moet ook de
officiële inspraakprocedure van de gemeende gevolgd worden. De aanleg
van de tuin is hierdoor vertraagd. De planning is dat de tuin in 2011 wordt
opgeleverd.
Knelpunten:

1. Voor de aanleg van het Palmplein heeft de naast gelegen bouwplaats voor
vertraging gezorgd.
2. /
3. De toezegging van de gemeente Haarlem om de parkeerplaatsen bij de
tuin te trekken heeft weerstand opgeroepen bij een aantal omwonende. De
toezegging is gedaan omdat dit de kwaliteit van de tuin aanzienlijk
verbetert. Een gesprek met de omwonende hierover moet nog plaats
vinden.
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT
Wijkcontract:

Rozenprieel

Project:

Kunst en Cultuur

Projecttrekker:

Reinoud Ruijterman, Haarlem Effect

Doel:

Activiteiten:

Rapportage:
Datum:

9
Oktober 2010

Wijkcontract tekst:
Het versterken van de samenhang in de buurt door gelegenheid te scheppen voor
mensen om elkaar te kunnen ontmoeten (jong/oud, verschillende etnische en sociale
achtergrond). Het verbeteren van de leefomgeving en de uitstraling van het
Rozenprieel waarbij kunst en cultuur als middel wordt ingezet. Duurzame
betrokkenheid van bewoners bij de leefomgeving vergroot.
1. Cultureel buurtfestival
2. Buurtwandelingen
3. Realiseren van kunstuitingen in de openbare ruimte
Behaalde Resultaten

Opgeleverde
producten:

Opgeleverd

Doel: Het eindresultaat van de werkgroep in de vorm van de uitvoering van het

project Sprekende Muren levert een duurzame betrokkenheid op van de
bewoners bij hun leefomgeving. Immers de komende jaren komen op
meerdere plaatsen in de buurt verhalen van bewoners van vroeger en nu tot
leven en doen bewoners mee met gespreksgroepen en interactieve deelname
op de voor dit project ontworpen website “Groeten uit de Roos”.
1. In plaats van het te organiseren Buurtfestival wil de werkgroep
komend voorjaar 2011 ism Haarlem Effect een reünie organiseren voor
alle Rozenprieelers die zich ooit hebben ingezet voor de buurt, het
buurthuis of de speeltuin.
2. De uitwerking van de oorspronkelijk door Gonda Koster en Annette Kroes
ontworpen buurtwandeling, heeft een duurzaam resultaat opgeleverd.
Voor deze in mei 2009 georganiseerde wandeling was bijzonder veel
belangstelling. De deelnemerslijst was zeer gevarieerd: van mensen die
vroeger in de buurt hadden gewoond tot wethouders ambtenaren,
functionarissen en natuurlijk de bewoners zelf. Deze wandeling is op
verzoek al meerdere keren herhaald voor speciale groepen. In dat geval
treedt een van de werkgroepsleden Joost Mulder op als gids. Ook heeft
deze buurtwandeling en de daarvoor verzamelde gegevens de grondslag
gelegd voor het project Sprekende Muren.
Al met al levert de wandeling van de werkgroep een bijdrage aan het
verbeteren van het imago van het Rozenprieel als een zeer bijzondere wijk
met een rijk verleden en met veel enthousiaste en creatieve bewoners.
3. Op 23 oktober gaat de buitententoonstelling Sprekende Muren van start
waardoor de basis is gelegd voor realisatie van permanente kunstuitingen
in de Openbare Ruimte.
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-

Openstaand
Actie punt

Afwijking van
contract:
knelpunten:

Organisatie reünie in 2011
Vervolg van project Sprekende Muren
oprichten werkgroep organisatie reünie
oprichten stuurgroep voor vervolg Sprekende Muren
fondsenwerving voor voorzetting project
Prijsvraag Kunstranden van de Roos zijn niet uitgevoerd, omdat
werkgroep andere ideeën had/heeft

In plaats van een cultureel buurtfestival komt er nu een reünie
Geen
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EINDRAPPORTAGE WIJKCONTRACT
Wijkcontract:

Rozenprieel

Project:

Verkeer en Parkeren

Projecttrekker:

Peter de Weerd

Doel:

Rapportage:
Datum:

9
Oktober 2010

Wijkcontract tekst:
Het doel van het project is om in overleg en samenwerking met de bewoners en nog in
2008 maatregelen te verzinnen voor de verkeersproblemen en daar samen prioriteiten
aan te geven. De maatregelen met de hoogste prioriteit worden zoveel mogelijk binnen
het wijkcontract uitgevoerd en voor de overige maatregelen gaan we onderzoeken of
die kunnen meeliften met geplande werkzaamheden.

Activiteiten: 1. Voortingplantsoen hekwerk
2. Zuider Buiten Spaarne drempels
3. Snelheid vuilnisauto’s
4. Verkeersnelheid en parkeren
5. Verkeerscirculatieplan Rozenprieel

Opgeleverde
producten:

Afwijking van
contract:

Stand van zaken
Opgeleverd zijn:
1. hekwerk Voortingsplantsoen is geplaatst
2. ontwerp (plaatsing) drempels Zuider Buiten Spaarne is gereed, de
uitvoering moet nog plaatsvinden. Project is geborgd binnen de
organisatie.
3. over snelheden van vuilniswagens is klacht ingediend bij Spaarnelanden
4. ontwerp (plaatsing) drempels in de rest van de wijk is afgerond. Ook bij
dit onderwerp moet de uitvoering nog plaatsvinden, project is al wel in
gang gezet.
5. inventarisatie van parkeerplaatsen is afgerond
6. parkeeronderzoek is afgerond
7. snelheidsmeting is afgerond
8. wijkschouw / inventarisatie is afgerond, de uitvoering vindt op dit
moment plaats. Verwachting is dat de extra parkeerplekken en andere
zaken die tijdens de schouw naar voren zijn gekomen voor het einde van
het wijkcontract zijn uitgevoerd.
9. parkeervergunningen in de gehele wijk is per 1 januari 2010 ingevoerd

Niet elk punt is afgerond binnen het wijkcontract. Enerzijds is dit veroorzaakt door de
wisseling van projecttrekker, anderzijds zijn bepaalde zaken (creëren drempels) een
langdurig traject.

De project groep heeft na rijp beraad besloten het maken van een
verkeerscirculatieplan niet uit te voeren, omdat het maken van een plan en de
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mogelijk daaruit volgende consequenties als onlosmakelijk werden gezien. Er is
daarom geen volledig beeld van de verkeersstromen door het Rozenprieel.
In het kader van de gebiedsvisie en het project Kleine Houtburg worden op er op
dit moment gewerkt aan een verkeerscirculatieplan waar de gewenste
hoofdstromen rondom het Rozenprieel, Welgelegen en de Koninginnebuurt in
beeld worden gebracht, samen met maatregelen om dit te bevorderen. Na de
interne afstemming wordt dit extern gecommuniceerd.
Knelpunten:

www.rozenprieel.nl
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