
VOORTGANGSRAPPORTAGE 5 WIJKCONTRACT 
ROZENPRIEEL

1. Schoon en Heel (Lex Wijnbeek)

2. Groen in de wijk (Reinoud Ruijterman)

3. Onveilige Plekken (Anke Kortenray)

4. Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van 
Wim Jonker (Chantal Verburg)

5. Kunst en Cultuur (Reinoud Ruijterman)

6. Verkeer en Parkeren (Bart v.d. Hulsbeek)
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

5
9 december 
2009

Project: 1. Heel en Schoon
Projecttrekker: Wijkzaken\Lex Wijnbeek

Wijkcontract tekst:
Doel: 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.Schoonmaakacties

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

Werkgroep is  inmiddels 7x bij elkaar geweest. Laatste vergadering was 24 nov.

Nieuwe vergadering staat gepland op:  dinsdag 9 februari 2010.

Prullenbakken. Afgehandeld, totaal  extra geplaatst op 14 st. 

Hondenbeleid: Na de start van de actie vinden er momenteel praktisch dagelijks 
handhavings rondes plaats. Steeds op andere tijdstippen.
Regelmatig worden hondenbezitters aangesproken op aanlijngebod en opruimplicht. Tot 
nu toe zijn er 2 verbaliseringen uitgeschreven.

De 4 ronde extra onderhoud is net achter de  rug. De 5e wordt binnenkort door 
gebiedsbeheerder voorbereidt. Planning is dat uitvoering  vanaf januari 2010 gaat 
plaatsvinden   Ook dit keer 1 ploeg/1maand lang diverse reparaties/verbeteringen aan 
verhardingen en meubilair. 

Inmiddels hebben er 2 info middagen/avonden in de Tulp plaatsgevonden. Daaruit zijn een 
paar kritiekpunten t.a.v. de locatieplaats naar voren gekomen. Inmiddels is dat bijgesteld 
tot tevredenheid en is de definitieve tek. gereed.
Planning is dat er februari/maart 2010 tot plaatsing overgegaan gaat worden.
Het gaat om uiteindelijk om 29 st. ondergrondse restafval bakken.
Voornemen van de wekgroep is om in gebruikneming met een grootschalige actie te 
starten. Dit is n.l. het moment om de bewoners te informeren over de regels omtrent 
huisvuil/grofvuil. 
 

De extra vervuilde plekken zijn inmiddels geïnventariseerd. Deze plekken (7 locaties) 
worden elke 14 dagen extra schoongemaakt. Structurele monitoring vindt plaatst door een 
aantal werkgroepleden.
Effecten zijn positief.

16 mei heeft de eerste schoonmaakactie plaatsgevonden. In combinatie met de groen en 
cultuurwerkgroep.
De veegactie leverde nauwelijks animo op bij de buurtbewoners.
De werkgroep is gevraagd om creatief hierover na te denken om dit op en andere wijze te 
gaan laten plaatsvinden.
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Bedoeling zou moeten zijn dat er een structureel evenement/actie gaat ontstaan, 
geninitieerd door de bewoners en gefaciliteerd door de gemeente.

Algehele beleving van de werkgroep is, dat het Rozenprieel schoner en netter begint te 
worden.

Afwijking van 
contract:

N.v.t.

Knelpunten: Geen
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

5
9 december 
2009

Project: 2. Groen in de Wijk
Projecttrekker: Haarlem Effect \ Reinoud Ruijterman

Wijkcontract tekst:
Doel: 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’.

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

1. Greiner: het GGRG heeft half november ism Ymere en de aannemer van de 
verbouwing Greiner de omwonenden van Voohelmplein een bloemballenpakket 
aan huis bezorgd, zodat tijdens de feestelijke opening eind mei 2010 alles rondom 
de Greiner in volle bloei staat. ( kan staan) 

2. Kerstactie: In het week-end van 19 en 20 december vind de actie Kerstroos 
plaats . Vanuit het BC de Tulp worden zoveel mogelijk buurtbewoners en 
kinderen ingeschakeld om kerstversiering te maken en buiten op te hangen om de 
hele buurt in kerstsfeer te brengen. Ymere ondersteunt de actie met oproepen aan 
haar huurders en affiches.

3. Hondenspeelplaats: De uitvoering stagneert omdat medewerking van Vastgoed 
en beheerder Koningstein noodzakelijk is , maar daar geen schot in zit.

4. Workshop aanleg geveltuinen: Op zaterdag 3 oktober is met groot succes in de 
Tulp een workshop aanleg en onderhoud geveltuinen gegeven. De workshop

        heeft zelfs geleid tot een mooie advertentie van Ymere in de krant “Eh… Ik zet  
mijn fiets wel even ergens anders.”  Het plan is om de workshop in het voorjaar te 
herhalen met daarbij extra aandacht voor de gemetselde geveltuinen rondom Greiner.
5. Herinrichting Groenstrook van Marumstraat

Er is een voorlopig ontwerp dat nu  de inspraak in kan. Maar daarover moeten 
nog wel concrete afspraken worden gemaakt.

6. Drijftuinen:Alles is gereed voor de aanleg van 2 proefdrijftuinen op de locatie 
ZB Spaarne in het voorjaar (eind mei) . Vanuit de gemeente zal Bjorn Raven dit 
gaan uitvoeren.

7. Beheer en Onderhoudscontract!  Zie knelpunt

Afwijking van 
contract:

Vanuit het GGRG is er  de gedachte dat zij zelf met eigen verantwoordelijkheden en 
budget het beheer en onderhoud van de Openbare Ruimte wil doen. In het huidige 
gemeentelijke beleid ( wijkcontracten) kan dit niet. Wel zijn er voorbeelden in het land 
waar dat goed loopt. Mijn voorstel is dat een delegatie vanuit de projectgroep 
( Ymere,gemeente,bewoners) een werkbezoek gaat brengen aan Rotterdam bij een wijk 
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waar dagelijks beheer door bewoners zelf wordt georganiseerd. ( zie ook 
www.creatiefbeheer.nl)

Knelpunten: geen
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

5
9 december 
2009

Project: 3. Onveilige Plekken
Projecttrekker: Gemeente, afdeling Veiligheid & Handhavingsregie -  Anke Kortenray

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

aanmerkelijk te verminderen.

Activiteiten: 1. Poorten in Camphuijsstraat
2. Poort Asterstraat 9-11
3. Wintertuinplein
4. Van Zompelstraat
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

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

1 en 2: Poorten Camphuijsstraat en Asterstraat. 

Poorten Camphuijsstraat naast nr 1 en 18: Ymere wil verlichting aanbrengen, maar 
wil eerst in overleg met bewoners omdat er meters in de schuren geplaatst zullen 
moeten worden. Geen opkomst bewoners tijdens werkgroepbijeenkomsten, dus 
Ymere gaat bewoners aanschrijven. Chantal Verburg (Ymere) pakt dit op. Na 
opwaardering verlichting enquête onder bewoners over het eventueel afsluiten van 
de poorten. 
23-06-09 update Chantal: momenteel zijn er geen financiën om dit te realiseren. 
De opzichter gaat een offerte uitbrengen en deze zal worden meegenomen in de 
begrotingsaanvraag voor 2010. 

Poort Asterstraat 9-11: Anne Marie de Regt (Pré Wonen) meldt dat er inmiddels 
een lamp met bewegingsmelder is opgehangen. Aantal bewoners van de 
Asterstraat hebben aangegeven dat de verlichting voldoende is en er verder geen 
afsluiting van de poort plaats hoeft te vinden. Indien later toch nog een hek 
geplaatst moet worden, is medewerking vereist van alle bewoners van de poort.

3 en 4: Wintertuinplein en van Zompelstraat. 
Bij beide ingangen is een voorportaal waar de brievenbussen hangen. Afsluiting 
van de voorste deuren is niet eenvoudig, kan alleen als er een oplossing wordt 
gevonden voor de brievenbussen. Brievenbussen moeten zo geplaatst worden dat 
ze altijd toegankelijk zijn,er mag geen afsluitbare deur voor zitten. Er wordt 
gezocht naar een oplossing door Annemarie de Regt (Pré Wonen).

5: Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan 
woningen. 
Er is met betrokkenheid van bewoners een inventarisatie ‘vervallen panden’ 
geweest (zie site gemeente Haarlem). Het betreft panden die in particulier bezit 
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zijn, maar ook panden van de gemeente.
Op de lijst staan 2 panden in particulier bezit:
- Van Marumstraat 18 rd en zw
- Korte Poellaan 3
Bedoeling is dat in eerste instantie vanuit de werkgroep bewoners elkaar onderling 
aanspreken op achterstallig onderhoud. Werkt dit niet, dan kan de gemeente de 
eigenaren aanschrijven.
Werkgroepbijeenkomst 15/6: opkomst van 2 (nieuwe) werkgroepleden. Op korte 
termijn wordt er een wijkwandeling georganiseerd (VHR-wijkagente- 2 bewoners) 
om de lijst met vervallen panden  te actualiseren. Strategie: werkgroep gaat 
particuliere eigenaren eerst aanspreken, aanschrijven door de gemeente is plan b.
Op 06 juli is er een wijkwandeling geweest. 
Korte Poellaan was een openliggende tuin. Dit is inmiddels opgelost, Er zijn 
schuttingen geplaatst. Garagedeur staat nog wel scheef maar dit is niet meer 
onveilig. 

Van Marumstraat blijft staan. Situatie is ongewijzigd. 
Besloten om het over te dragen aan HBO om dit pand aan te schrijven. 
20-08-09 Arnold Broekmeijer heeft de melding doorgegeven aan Leo van Meurs 
(Insp.algemeen HBO) om deze taak op zich te nemen. 
28-09-09 De inspecteurs hebben gekeken naar het pand Van Marumstraat 18 rd. 
Wat hun betreft is het niet aanschrijvingswaardig. Er zijn meer panden in de wijk 
die minstens zo slecht zijn en die we ook niet aanschrijven.

Op de lijst staan ook een aantal panden van de gemeente:
- Zuider Buiten Spaarne
- Klaverstraat 23 Gaat in de verkoop in 2009
- Bakkerstraat 62 Gaat in de verkoop in 2009
Zuider Buiten Spaarne wordt gebruikt als fietsenstalling van Koningstein. Sloop / 
herontwikkeling is afhankelijk van wat er met Koningstein gaat gebeuren. Nog 
onbekend wanneer nieuwe locaties gemeente (Raaks en Zijlpoort) klaar zijn 
(2011-2015).
Klaverstraat 23 en Bakkerstraat 62: eind mei nota naar Raad met voorstel panden 
voor te dragen voor verkoop (1e instantie aan Ymere). Als de Raad de verkoop 
goedkeurt, worden de onderhandelingen met Ymere gestart. Verkoop zou dan eind 
dit jaar/begin volgend jaar kunnen worden geëffectueerd.  15-09-09 Jos 
Zeldenthuis, Vastgoed gesproken. De onderhandelingen met Ymere zijn gestart. 
Vastgoed heeft diverse panden te koop en willen dit in zijn geheel aanbieden aan 
Ymere. Vastgoed gaat nu een prijs bepalen en hoe dat allemaal juridisch in elkaar 
steekt. Bij die panden zitten klaverstraat en Bakkerstraat. Mocht het nog lang gaan 
duren, denkt Vastgoed erover om Bakkerstraat tegen de vlakte te gooien en alleen 
de grond aan te bieden. Wordt vervolgd.

6: Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein.
Gemeente onderzoekt waarom parkeerplaatsen slechts beperkt gebruikt worden. 
Meegenomen in schouw 16/2: op zich voldoende verlichting, maar 
parkeerplaatsen liggen heel afgelegen en zijn gebruiksonvriendelijk. Weinig 
sociale controle, daar de parkeerplaatsen volledig ingebouwd en aan de achterzijde 
van de huizen liggen. Actiepunt: samen werkgroep Verkeer en parkeren op zoek 
naar oplossingen. Werkgroepbijeenkomst 15/6: idee om samen met werkgroep 
Verkeer en Groen een aparte bijeenkomst te beleggen met bewoners van de huizen 
aangrenzend aan de parkeerplaatsen. Wat kan er gedaan worden om de 
parkeerplaatsen aantrekkelijker te maken? Een gezamenlijke aanpak lijkt de enige 
oplossing. Bij de wijkwandeling 06-07 is geconstateerd dat de achtermuur die 
uitkomt op de parkeerplaats helemaal vervallen is. Stucwerk laat los. 
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Hierdoor ziet het er erg verpauperd uit. 
Wie is de eigenaar van die muur. De bewoners van de linschotenstraat 68 zw t/m 
74 rd?? Meenemen bij de gezamenlijke aanpak met verkeer en groen.

7: Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein. 
Meegenomen in schouw 16/2: verlichting is inmiddels opgewaardeerd. Klein 
onderhoud aan de bestrating niet nodig.
 
8: Aanpak Vandalisme. 
De eerder gemelde graffiti is verwijderd. Zowel in december als februari 
nagevraagd of er nieuwe graffiti bij is gekomen, is niet het geval / niet bekend 
(info gemeente, Machiel Bom). Eind april wordt nogmaals bekeken of er graffiti 
bij is gekomen. Mocht dit het geval zijn, wordt dit meegenomen in 
schoonmaakactie op 16 mei. =>
Op het buurtcentrum de Tulp is graffiti aangebracht. Het buurtcentrum wil dit 
verwijderd hebben. 24-04-09 opdracht gegeven aan dagelijks beheer om dit te 
verwijderen. Is verwijderd voor de grote wijk-schoonmaakactie. 

Diverse lessen geweest met voorlichting door Bureau Halt:
17/10: basisles Halt en Stop Hannie Schaftschool
8/12: vuurwerkvoorlichting Hannie Schaftschool locatie de Kring
9/12: vuurwerkvoorlichting Hannie Schaftschool, locatie Hannie Schaft
10/12: vuurwerkvoorlichting buurthuis de Tulp
Verder gaat Bureau Halt in 2009 voorlichting geven over vandalisme 
(buurtcentrum de Tulp, Hannie Schaftschool en Linneauscollege). Halt gaat een 
lespakket voorbereiden. Actiepunt: data plannen en bekijken of Oosterhoutschool 
ook meegenomen kan worden.
02-12-09 Halt geeft vuurwerkvoorlichting en 22 januai 2010 een haltles op de 
Hannie Schaftschool. 
Er zijn door de afdeling Veiligheid van de gemeente ‘Vetverkeerdkranten’ (OM, 
gemaakt door jeugd) besteld om uit te kunnen delen aan de jeugd in het 
Rozenprieel. 02-12-09 Inmiddels 3x gebeurd. 

Vernielingen Oud en Nieuw: binnen 2 weken zijn alle (bij gemeente bekende) 
vernielde objecten gerepareerd of vervangen.

9. Aanpak initmidatie. 
Natascha Stui (GGW’er politie) geeft aan dat de politie druk bezig is met de 
aanpak van intimidatie in het Rozenprieel. 

Rozenprieel is als ‘focuswijk’ opgenomen in projectplan Buurtbemiddeling 2009. 
Doel is het realiseren van 10 meldingstrajecten in het Rozenprieel in 2009. 
Projectleider Onveilige plekken (Anke Kortenray) zit in Stuurgroep 
Buurtbemiddeling en woont 3/3 eerste verwijzersoverleg Rozenprieel bij samen 
met woningcorporaties en politie.
Tussenstand 23/6: 1 succesvol buurtbemiddelingstraject en 1 afdoening d.m.v. 
intake-gesprek. 

Afwijking van 
contract:

Schouw slecht verlichte plekken: 
N.a.v. het projectteamoverleg op 11/2 heeft de projectleider Onveilige plekken het 
initiatief genomen om op 16/2 ’s avonds een schouw te organiseren onder leiding 
van Natascha Stui (GGW’er politie) en met het doel een aantal slecht verlichte 
plekken in het Rozenprieel te bekijken.

Aanwezig: Natascha Stui (GGW’er politie), Lex Wijnbeek en Jan Regelink 
(Dagelijks Beheer gemeente), Anke Kortenray en Irene Deen (afdeling Veiligheid 

W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L 8



gemeente)
Locaties: Voortingsplantsoen – Ben Neijndorffplein – parkeerplaats achter de 
Klaproosstraat (Klaprooshof) – parkeerplaats achter Rozenprieelstraat en 
Merensplein – parkeerplaats achter Mari Andriessenplein – Korte Poellaan – Tuin 
van Jonker.

Er is een verslag opgemaakt.  De meeste parkeerplaatsen zijn voldoende verlicht. 
Nagenoeg alle verlichtingspunten deden het. Aandachtspunten:
- Voortingsplansoen: erg donker.
- Tuin van Jonker: erg donker.
- Korte Poellaan: lange donkere muur. Er wordt verlichting op deze muur 
  aangebracht. Actie loopt.

Ondanks voldoende verlichting en gezien de geringe parkeergelegenheid in het 
Rozenprieel, is het zeer opvallend dat een aantal parkeerplaatsen nauwelijks 
gebruikt worden (bijv. achter Merensplein en Rozenprieelstraat en Klaprooshof). 
Heeft vermoedelijk te maken met het feit dat deze parkeerplaatsen erg afgelegen 
liggen en er weinig sociale controle is.

Knelpunten: Zowel tijdens de werkgroepbijeenkomst op 24/11 als op 16/2 geen opkomst 
bewoners!!  15/6: 2 nieuwe werkgroepleden!

Communicatie: Brief ‘Prettige Jaarwisseling’ is behalve in Stadskrant ook op site Rozenprieel 
geplaatst. Data vuurwerkvoorlichting Halt ook + op site Haarlem.
Actiepunt:
Na verwijzersoverleg 3/3 verdere bekendmaking project buurtbemiddeling. (Bijv. 
brief bewoners, site Rozenprieel, interview Rooskleurig etc.)
* Rooskleurig april: interview met Natscha Stui over buurtbemiddeling. 
(Opgenomen in communicatiekalender).
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

5
9 december 
2009

Project: 5. Kunst en Cultuur
Projecttrekker: Haarlem Effect \ Reinoud Ruijterman

Wijkcontract tekst:
Doel: 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 vergroten.

Activiteiten: 1. Cultureel buurtfestival
2. Buurtwandelingen
3. Realiseren van kunstuitingen in de openbare ruimte

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

1. Acteurs in de wijk :  De uitvoering staat nu gepland op vrijdag 11 
december in de Hannie Schaftschool.

2. Tentoonstelling Wijk te Kijk in ABC centrum
Van 17 januari t/m 15 maart 2010 wordt in het Architectuurcentrum een 
tentoonstelling over het Rozenprieel georganiseerd in het kader van Wijk 
te Kijk. 

3. Project Sprekende Muren: Het project heeft de 2de prijs gekregen in het 
kader van de Betere Buurtprijs Ymere. Tijdens de uitreiking van de Betere 
Buurt Prijs woensdagavond 25 november in La Place deelde Gerrie Blok 
(regiodirecteur Ymere) mee dat de bekroonde voorstellen niet alleen 
financieel ondersteund worden maar  Ymere ook bereid is de realisatie te 
faciliteren.
De werkgroep heeft nu een verzoek bij Ymere ingediend om bij de 
uitvoering van het project gebruik te kunnen maken van expertise die 
Ymere in huis heeft. Zij heeft bij de verdere ontwikkeling van Sprekende 
Muren sterke behoefte aan inhoudelijk en artistiek advies van een ervaren 
projectkunstenaar,die adviseert over de artistieke koers, helpt bij het 
formuleren van opdrachten,  zoekt naar geschikte kunstenaars en 
ontwerpers en samen met de werkgroep het ontwerp beoordeelt.  
Zij vragen een beroep te mogen doen op de expertise van een van 
projectkunstenaars/consultants die verbonden zijn aan Ymere. Daarbij 
wordt gedacht aan iemand als Harald Schole, die ook betrokken is bij de 
ontwikkeling van het Palmplein.

4. Cultureel Buurtfestival: De werkgroep wil de organisatie van het festival 
in handen geven van de wijkraad die mogelijk een nieuwe groep 
enthousiaste mensen zouden kunnen werven die dat zou kunnen gaan 
organiseren

Oorlogsmonument : Ook hier heeft de groep aan de wijkraad gevraagd om de 
organisatie over te nemen. Wel onderzoekt Gonda Koster momenteel welke 
fondsen eventueel benaderd zouden kunnen worden.

Afwijking van 
contract:

geen

Knelpunten: geen
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

5
9 december 
2009

Project: 6. Verkeer en Parkeren
Projecttrekker: Wijkzaken\OGV \  Bart van de Hulsbeek

Wijkcontract tekst:
Doel: 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

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

Opgeleverd zijn:
1. hekwerk Voortingsplantsoen is geplaatst
2. ontwerp (plaatsing) drempels Voortingsplantsoen is gereed
3. over snelheden van vuilniswagens is klacht ingediend bij Spaarnelanden
4. ontwerp (plaatsing) drempels in de rest van de wijk is afgerond
5. inventarisatie van parkeerplaatsen is afgerond
6. parkeeronderzoek is afgerond
7. snelheidsmeting is afgerond
8. wijkschouw / inventarisatie is afgerond, wijkplan is opgesteld (in hoofdlijn)
9. parkeervergunningen in de gehele wijk wordt per 1 januari 2010 ingevoerd

Voorts is een advies gemaakt hoe om te gaan met het tekort aan parkeerplaatsen, de manier 
waarop belanghebbendenparkeren kan worden georganiseerd en de locaties waar 
snelheidsremmende maatregel kunnen worden getroffen

Afwijking van 
contract:

Er is een integraal advies (op hoofdlijnen) opgesteld over hoe de wijk als totaal aangepakt 
kan worden. Dit is een advies voor de langere termijn geworden omdat diverse onderdelen 
vooral kapitaalsintensief zijn.

Knelpunten: Feitelijk zijn de verkeerskundige elementen binnen het wijkcontract afgerond. Overdracht 
aan uitvoerende afdelingen vindt momenteel plaats.

Veel discussie over het plaatsen en weghalen van paaltjes. Dit valt buiten het onderdeel 
“verkeer en parkeren” van het wijkcontract en dient elders te worden opgepakt.
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