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Vernieuwing rioolstelsel

In oktober 2008 is het wijkcontract

Rozenprieel van start gegaan met

een contractduur van

twee jaar. Op 29 oktober 2010

presenteren de gemeente Haar-

lem en Ymere de resultaten van

dit contract met een wandeling

door de buurt en een bijeenkomst

in buurtcentrum De Tulp.

In deze nieuwsbrief hebben wij

het officiële programma voor

deze feestelijke bijeenkomst

opgenomen. 

Komt u ook?

U kunt zich nog aanmelden 

tot 22 oktober a.s.:

regie@haarlem.nl

Het wijkcontract bestaat uit

een zestal projectgroepen:

Schoon en Heel; Groen in de

wijk; Onveilige plekken; Aan-

pak Palmplein, plein Voor-

helmstraat en tuin van Wim

Jonker; Kunst en cultuur en

Verkeer en parkeren. In

deze uitgave komen alle

projectleiders aan het

woord. Zij vertellen wat zij

als een geslaagde missie

zien voor hun projectgroep

én waar volgens hen de

aandacht blijvend naar uit

moet gaan. Veel leesplezier!

Haarlem, daar teken ik voor!

Uitnodiging
Presentatie 2 jaar wijkcontract Rozenprieel. Kom naar de feestelijke
bijeenkomst!

Programma van vrijdag 29 oktober (15.00 – 19.00 uur)
Buurtcentrum De Tulp, Voortingsplantsoen 56 in Haarlem

15.00  uur Binnnenkomst gasten in De Tulp
15.30  uur Start wandeling naar projecten 
16.15  uur Onthulling QR-code Sprekende Muren
16.30  uur Terugkomst in De Tulp
16.45  uur • Toespraak Gerry Blok van Ymere 

• Toespraak Wethouder Rob van Doorn 
(met uitreiking geste aan vrijwilligers)

• Presentatie Marjolein Loppies, buurtbewoonster, 
van haar boek

• Optreden kinderen Rozenprieel (dansje)
17.30  uur Start borrel en muziek band
19.00  uur Einde

Reinoud Ruijterman

van  projectgroep

Kunst en Cultuur en

Groen in de wijk is

zichtbaar trots. Het

project Sprekende

Muren heeft de ‘Spe-

ciale Buurtprijs’ van

Ymere gewonnen. 

Ook de reacties van de buurtbewoners

waren opvallend positief tijdens buurtwan-

deling, die de projectgroep organiseerde.

De verhalen van buurtbewoners vormen

de basis van het project Sprekende

Muren. 

De afloop van het wijkcontract is in feite

een nieuw begin. Een startpunt waarin be-

woners aan elkaar verhalen vertellen en

de beelden van het bonte en soms roem-

ruchte verleden van het Rozenprieel op de

muren in de buurt voor zich spreken. 

Website

Op 23 oktober gaat een eigen site van de

werkgroep “Groeten uit de Roos” online.

De werkgroep wil in 2011 een reünie orga-

niseren voor alle Rozenpriëlers die zich

ooit hebben ingezet voor de buurt, het

buurthuis of de speeltuin. Kortom, het Ro-

zenprieel is een wijk met een rijk verleden

en met enthousiaste en creatieve bewo-

ners. 

Frisgroen

Reinoud lacht wanneer hij het heeft over

de oprichting van hun eigen Geheime

Groene Roos Genootschap! “Vanaf begin

af aan hebben de bewoners van het Ro-

zenprieel zelf het  project Groen in de wijk

getrokken. Zij namen het initiatief en be-

trokken de gemeente bij hun ideeën en

plannen voor de verbetering van de

groenvoorzieningen. Niet alle plannen zijn

(al) gerealiseerd, maar het begin is vrucht-

baar te noemen. Bewoners genieten van

de nieuwe geveltuintjes en bloem-/plan-

tenbakken geven de buurt een schone en

frisse uitstraling.”

Reinoud Ruijterman is opbouwwerker bij 

Haarlem Effect
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Spaarnelanden nv

Project Kunst en Cultuur en Groen in de Wijk

Een buurt met een bont verleden

Sprekende muren

Haarlem, daar teken ik voor!

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? Neemt u dan con-

tact op met het secretariaat van de afdeling Gebieds-

management van de gemeente Haarlem, 

telefoon: 023 - 511 3851 of e-mail: regie@haarlem.nl

U kunt ook meedoen!

Het wijkcontract is een initiatief van de gemeente om de

bewoners samen met woningcorporaties, politie, op-

bouwwerk en andere partners te betrekken bij de wijk

voor meer 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.
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Lex Wijnbeek, van 

projectgroep Schoon en

Heel, is enthousiast over de

vooruitgang die geboekt is

met de ondergrondse op-

vang van huisvuil. Hij noemt

het  een kwaliteitslag van

formaat! “Zwerfvuil was bij

de start van het wijkcontract

een doorn in het oog.  Maar nu is rondslinge-

rend zwerfvuil aanzienlijk teruggedrongen!’

Veel bewoners zijn tevreden met een schone wijk.

Toch benadrukt  Lex dat de bewoners zelf verant-

woordelijk zijn voor een schone wijk. “Gedragsver-

andering is een moeizaam en lastig proces. Het is

vooral een kwestie van elkaar blijven aanspreken

op het schoon houden van je leefomgeving!”   

De landelijke schoonmaakdag met een educatief

programma staat in het geheugen van Wijnbeek

gegrift. “Een schrijver loodste de kinderen uit de

wijk al schoonmakend door de buurt als een  ‘rat-

tenvanger van Hamelen’. Jong geleerd, oud ge-

daan!”

Lex Wijnbeek is senior beheerder 

Wijkzaken voor de gemeente Haarlem

Sacha Ellerbeck van de projectgroep Onveilige Plek-

ken, vertelt met passie over ‘haar’ project: “Al vanaf

het begin van het wijkcontract zijn ‘verloederde pan-

den’ een aandachtspunt. Een ‘slooppand’ straalt in

alle gevallen een negatieve sfeer uit.

Een aantal panden die in het bezit zijn van de gemeente

krijgt een cosmetische behandeling. Dit draagt bij aan

een betere uitstraling van en naar de wijk. Iedereen kijkt

toch graag naar een mooi pand.”

Het project onveilige plekken is in de zomer van 2010 samengegaan met de

projectgroep Schoon en Heel. Er waren veel raakvlakken tussen beide pro-

jecten en het was ook efficiënter om aandachtspunten gezamenlijk aan te

pakken. 

Een ander aandachtspunt vanuit het wijkcontract is buurtbemiddeling in de

wijk Rozenprieel. Met buurtbemiddeling helpt een tussenpersoon bij het op-

lossen van onenigheden tussen buren. “De oplossingsgerichte bemiddeling

gebeurt onder deskundige begeleiding. Maak gebruik van de hulp en neem

het initiatief om een vervelende ervaring tot een goed eind te brengen!”

Sacha hoopt dat bewoners van de bemiddeling gebruik gaan maken, ook al

begrijpt ze goed dat dit niet altijd even makkelijk zal zijn. 

Met een aanstekelijke glimlach vertelt Sacha nog over haar deelname aan

de schoonmaakactie. “Het is toch iets anders om zelf met een bezem een

wijk aan te vegen dan er plannen over te beramen en hier over te schrijven

als beleidsmedewerker!” 

Sacha Ellerbeck is beleidsmedewerker van de afdeling Veiligheid en 

Handhavingsregie van de gemeente Haarlem

Peter de Weerd van de

projectgroep Verkeer en

Parkeren is trots op de

vooruitgang die is ge-

boekt  in de wijk Rozen-

prieel. “De parkeerdruk is

fors afgenomen nu  de

wijk anders is inge-

deeld.” 

Aan het begin van het project werd er nog

volop geparkeerd op de hoeken van de straten.

Als  je nu door de wijk wandelt, is te zien dat er

meer parkeerplekken zijn. Er worden zelfs nog

meer parkeerplekken aangelegd, die na het

eind van het wijkcontract worden opgeleverd.

“Ja” benadrukt Peter met klem, “het Rozen-

prieel is leefbaarder geworden door aanpas-

sing van het verkeer en parkeren.”

“Maar er is meer gedaan dan extra parkeer-

plaatsen”, vertelt hij: “neem het hekwerk rond

de speelplaats op het Voortingsplantsoen.

Deze speelplaats is nu een veilige plek voor

kinderen. Een kind kan niet meer zo maar de

weg oprennen. Ook de snelheidsbeperkende

drempels op het Zuider Buiten Spaarne zorgen

voor meer rust en veiligheid in de wijk! En de

chauffeurs van de vuilniswagens van Spaarne-

landen zijn als dat nodig was aangesproken op

veranderingen in hun rijgedrag.”

Peter de Weerd beleidsmedewerker afdeling 

Wijkzaken van de gemeente Haarlem.

Chantal Verburg

heeft door de Aan-

pak van het Palm-

plein, plein

Voorhelmstraat en

Tuin van Wim Jon-

ker het straatbeeld

zien veranderen in

delen van de wijk.

Het plein Voorhelmstraat is gereed en

het Palmplein wordt binnenkort gereali-

seerd. Chantal is ervan overtuigd dat

buurtbewoners de aantrekkelijke en 

veilige plekken zich snel eigen zullen

maken en dat het plekken worden waar

je elkaar ontmoet. Dankzij participatie

en inspraak hebben bewoners zelf in-

vloed kunnen uitoefenen op de plannen

voor hun omgeving.

Chantal Verburg is consulent Gebiedsbeheer

Haarlem voor Ymere.

Project Onveilige Plekken 

Mooi en veilig

Project Schoon en Heel

Schoon en heel begint bij jezelf
Project Verkeer en Parkeren

Beter parkeren en veilig spelen

Project Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en tuin van Wim Jonker

Nieuwe ontmoetingsplekken

Landelijke schoonmaakdag

Geveltuintjes

Palmplein

Tuin van Wim Jonker
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