
VOORTGANGSRAPPORTAGE 6 WIJKCONTRACT 
ROZENPRIEEL

1. Schoon en Heel (Lex Wijnbeek)

2. Groen in de wijk (Reinoud Ruijterman)

3. Onveilige Plekken (Sacha Ellerbeck)

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

5. Kunst en Cultuur (Reinoud Ruijterman)

6. Verkeer en Parkeren (Peter de Weerd)
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

6
april 2010

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.

Februari stond nieuwe vergadering gepland. Aangezien er geen nieuwe ontwikkelingen of 
ander nieuws was, kwam deze te vervallen.
Er staat inmiddels een nieuwe vergadering gepland op donderdag 27 mei.

Prullenbakken. 
Afgehandeld, totaal  extra geplaatst op 14 st. 

Hondenbeleid:
Na de start van de actie vinden er momenteel regelmatig handhavings ronde’s plaats. 
Steeds op andere tijdstippen.
Hondenbezitters worden aangesproken op aanlijngebod en opruimplicht.
Momenteel is door een actie van Handhaving het Rozenprieel uitgeroepen tot wijk van de 
week.
Ook dit heeft geleidt tot een extra inzet.

Extra onderhoud.
De 5e ronde is voorbereidt en gaat binnenkort in uitvoering. 
Ook nu weer  1 ploeg/1maand lang diverse reparaties/verbeteringen aan verhardingen en 
meubilair. 

Ondergrondse huisvuilinzameling:
Er hebben  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 locatie tekening gereed.
De planning is nu dat er in mei 2010 tot plaatsing overgegaan gaat worden.
Het gaat om uiteindelijk om 29 st. ondergrondse restafval bakken.
Voornemen van de werkgroep is om bij het in gebruikneming met een duidelijke 
communicatie te starten. Dit is n.l. het moment om de bewoners te informeren over de 
regels omtrent huisvuil en grofvuil. 
 

W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L
www.rozenprieel.nl

2

http://www.rozenprieel.nl/


Extra vervuilde plekken:
Deze plekken werden elke 14 dagen extra schoongemaakt. Structurele monitoring vindt 
plaatst door een aantal werkgroepleden.
Na ingebruikneming dit jaar van de ondergrondse inzameling is de verwachting dat ook 
hier geen zwerfvuil zich gaat ophopen.
Geen noodzaak meer van extra inspanning.

Schoonmaakacties:
Zaterdag 20 maart heeft er een grootschalige Landelijke schoonmaakactie plaatsgevonden.  
In eerste instantie was het  Centrum aangewezen waar dit  had moeten plaatsvinden.
Mede door veel ondersteuning vanuit de wijkraad gezamenlijk met een aantal vrijwilligers 
is het gelukt om dit in het Rozenprieel georganiseerd te krijgen.
Ondanks de hele korte voorbereiding is dit een groot succes geworden en heeft het 
geresulteerd dat het Rozenprieel er weer brandschoon bij ligt
In de inmiddels gehouden evaluatie hiervan is door de wijkraad aangegeven dat er een 
gekeken gaat worden om schoonmaakacties een jaarlijks structurele karakter gaan geven.
Geïnitieerd door de wijkraad/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: 

6
april 2010

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. Het GGRG heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een belangrijk aanspreekpunt 
voor bewoners en gemeente en organiseert vele activiteiten van workshops 
geveltuintjes tot bijeenkomsten met mensen die een bloembak hebben 
geadopteerd.

2. De inventarisatie van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud is 
gedaan en vastgelegd 

3. Het GGRG heeft in samenwerking met ontwerper Openbare Ruimte van de 
gemeente  een concept groenplan  opgesteld Het lukt niet om  in samenwerking 
met de gebiedsbeheerder een beheer - en onderhoudsplan te maken

4. Er zijn al twee opschoon -opfleuracties gehouden, maar er eeft geen geen groene 
wijkschouw plaatsgevonden

5. Er is een hondenplan uitgewerkt , maar de uitvoering van het voorstel tot aanleg 
hondenspeelplaats stagneert omdat de afdeling Vastgoed van de gemeente geen 
medewerking wil verlenen aan de aanleg hiervan op een braakliggend stukje 
grond naast Koningstein 

6. Er is nog nergens nieuw ontworpen stoepgroen toegepast. Uitvoering hiervan 
wacht op de vaststelling van het HIOR Rozenprieel. ER zijn wel veel 
geveltuintjes en een aantal hanging baskets door bewoners zelf aangelegd. 
Boomcrkels zijn vaak moeilijk te beplanten omdat de grond eronder keihard is 
vanwege wortelvorming

7. Er is nog geen gebruik gemaakt van bloembakken etc. om fysieke 
verkeersmaatregelen door te voeren. Dit actiepunt wordt wel meegenomen in de 
verdereontwikkeling van de wijkvisie

8. Op zaterdag 17 april worden de twee 2 proefdrijftuinen op de locatie ZB Spaarne 
aangelegd.

9. Kunstranden van de Roos is opgegaan in plannen van de werkgroep kunst en 
cultuur .

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 
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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  
waar dagelijks beheer door bewoners zelf wordt georganiseerd. ( zie ook 
www.creatiefbeheer.nl)

Knelpunten: Het lukt niet om in samenwerking met het gebiedsbeheer inzage te krijgen in het huidige 
beheer- en onderhoudsbeleid van het groen in de wijk . 
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

16
april 2010

Project: 3. Onveilige Plekken

Projecttrekker: Gemeente, afdeling Veiligheid & Handhavingsregie -  Sacha Ellerbeck

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: Poort Camphuijsstraat

Geen openstaande actie voor VHR. 

Stand van zaken via Chantal Verburg (Ymere): onderzoek naar het plaatsen van 
verlichting op zonne-energie in de Camphuijsstraat. Het is de bedoeling dat de 
bewoners hier voor de zomer (augustus) bericht van krijgen.

2: Poort Asterstraat
Geen openstaande actie voor VHR. 
Stand van zaken via Anne Marie de Regt (Pré Wonen): gereed/ probleem opgelost 
door lamp met bewegingsmelder. Afsluiting poort niet (meer) nodig.

3 en 4: Wintertuinplein en van Zompelstraat 
Geen openstaande actie voor VHR. 
Stand van zaken via Anne Marie de Regt (Pré Wonen): onveranderd, moeilijk ivm 
brievenbussen. Als de ondergrondse inzameling een feit is, wordt opnieuw door 
Pre Wonen naar situatie gekeken.

5: Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen
In de werkgroep Onveilige Plekken dd 17 febr 2010 heeft de wijkraad (Martijn 
Beerthuizen) laten weten dat hij bewoners zal aanspreken op achterstallig 
onderhoud. 

6: Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein
Een positief signaal van de politie is dat er overduidelijk meer ruimte aan 
parkeerplekken is ontstaan in de wijk en de parkeerdruk zichtbaar is afgenomen. 
Een positief effect van de genomen maatregelen die we naar bewoners toe kunnen 
communiceren.
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7: Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein 
Geen openstaande actie voor VHR. N.a.v schouw 16/2 is verlichting 
opgewaardeerd. Klein onderhoud aan de bestrating bleek niet nodig.
 
8: Aanpak Vandalisme
Nagevraagd bij Machiel Bom: hier en daar wel wat graffiti, maar geen extreme 
toename in de Rozenprieel. 

9. Aanpak intimidatie
- Flip Prigge heeft aangegeven dat het spreekuur van elke dinsdagochtend 

in de Tulp de laatste tijd steeds drukker wordt bezocht.
- Buurtbemiddeling: stand van zaken opgevraagd via Mary Heinen en Lili 

Brouwer van Meerwaarde, de uitvoeringsorganisatie die 
buurtbemiddelingstrajecten uitvoeren (huis, tuin- en keuken conflicten). 
De gemeente Haarlem en de woningbouwcorporaties zijn subsidiegever. 
Blijkt dat bij Meerwaarde het nieuwe registratiesysteem de 
outputrapportage niet kan leveren en handmatig moet gekeken worden. 
Mary zal contact opnemen met Sacha voor update.

Afwijking van 
contract:

- Extra Handhaving: Wijk van de Week vanuit Handhaving is geweest, 
namelijk: week 14, vanaf dinsdag 6 april in: Transvaalbuurt en het Rozenprieel. 
Ook extra inzet van scanauto op parkeervergunningen vanaf jan 2010.
- Landelijke Opschoondag in de Rozenprieel: zaterdag 20 maart. Zichtbaar 
schoner resultaat.
- In verband met illegale bebouwingen in Haarlem is rapport opgemaakt 
over geannexeerde grond door gemeente Haarlem. Sacha zal navraag doen.

Knelpunten: Werkgroep Onveilige Plekken is geweest op 17 febr 2010. Weinig afmeldingen, 
maar toch zeer minimale opkomst (alleen Martijn Beerthuizen/ wijkraad tevens 
bewoner). Ook nieuwe aanmelders uitgenodigd: Jessica Hake en Margreet 
Jonkman.

Sacha wil voorleggen om de werkgroep Onveilige Plekken aan te laten sluiten bij 
Verkeer en Parkeren (bespreken met Peter de Weerd/ Sacha gaat naar Werkgroep 
op di 1 juni 2010/ 19.00).

Communicatie: N.a.v. werkgroep Onveilige Plekken dd 17 febr 2010 is tekst aangeleverd voor 
Nieuwsbrief m.b.t.:

- Extra handhaving op parkeervergunningen (scanauto oa).
- Melden van het telefoonnummer en toelichting over "Misdaad Anoniem": 

0800-7000. In de hoop dat mensen uit de Rozenprieel eerder iets gaan 
melden/ durven te melden.

- Herhaling van stukje over buurtbemiddeling.
- Herhaling van bekend maken spreekuur politie/ Flip Prigge: elke 

dinsdagochtend in de Tulp van 10.00-12.00. 
- Voor volgende nieuwsbrief: oproep plaatsen voor nieuwe aanmeldingen 

werkgroep Onveilige Plekken.
- Sacha zal email uitsturen voor planning volgende werkgroep Onveilige 

Plekken (frequentie).
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

6
april 2010

Project: 4. Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker

Projecttrekker: Ymere \ Chantal Verburg

Wijkcontract tekst:
Doel: 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

Stand van zaken
Opgeleverde 
producten:

1. Voor het palmpleintje is een ontwerp gemaakt door Marian Bankras 
Landschapsarchitect bij de gemeente Haarlem ism Baukje Trenning vormgeefster. 
Het ontwerp is in de inspraak geweest. De opkomst was niet overweldigend, de 
reacties die gegeven zijn waren overwegend positief. Het voorlopig ontwerp is 
om gezet naar een definitief ontwerp en van de bank is een prototypen gemaakt. 
De uitvoering is gepland gelijk nadat bebouw klaar is. 

2. Plein Voorhelmstraat,  Het plein wordt momenteel aangelegd. Eind april is het 
plein klaar, in mei moeten alleen nog de bankjes geplaatst worden. De boom kan 
pas in november geplant worden dit ivm het plantseizoen. De opening van het 
plein en de school is woensdag 26 mei de tijd is nog niet bekend waarschijnlijk 
vanaf 16.00 uur, de uitnodiging moet nog verstuurd worden. De parkeerplaatsen 
naast de Greinerschool die laad en los plek zijn geworden zijn gecompenseerd in 
het eerste deel van de Voorhelmstraat.

3. Tuin van Jonker, het overleg met de gemeente is opgepakt. Gemeente en Ymere 
zijn van mening dat het toevoegen van het huidige parkeerterrein (gelegen naast 
de tuin) aan de tuin een meerwaarde is voor deze plek.

In februari zijn er twee bewoners bijeenkomsten geweest samen met Miek 
Witsenburg de landschapsarchitect. De opkomst van de omwonende was niet groot 
van de werkgroen waren wel veel mensen aanwezig. Miek was erg blij met alle 
input en is aan het ontwerpen gegaan. Binnen kort zal er een overleg met de 
gemeente plaats vinden om de schetsen te bespreken. In juni moet een derde 
bewoners avond plaats vinden om een ontwerp te kiezen. 

             De gemeente heeft een bomen onderzoeken gedaan hieruit komt dat van de 17 
             bomen die gevonden zijn er maar 2 goed zijn. Waarvan 1 half in de tuin van een 
             bewoner die schade aanricht aan het huis. De bewoners zien deze graag 
             verdwijnen. Inmiddels is bij iedereen bekend dat er geen eetbare gewassen geplant  
             mogen worden.  

De planning van het palmpleintje is een aantal maanden uitgelopen de realisatie  is gepland 
gelijk nadat bebouw klaar is. De verwachting is dat dit na de bouwvak van 2010 is 
ongeveer half augustus. Dit is opgeschoven ivm de strenge winter. Het plein is eind 
oktober begin november klaar.   

De restauratie werkzaamheden aan en in de Greinerschool zijn zo goed als afgerond.  
Aansluitend is de inrichting het pleintje aan de Voorhelmstraat gestart in mei is het totale 
plein behalve de boom gereed. De planning voor Tuin van Jonker worden in zijn geheel 
een half jaar opgeschoven. Eind 2010 staat de start geplant.
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Knelpunten: • Wanneer de parkeerplaatsen bij de tuin worden getrokken kan er weerstand van 
omwonende worden verwacht.  Het overleg met de omwonende is opgestart 
tijdens dit overleg is  dit geen discussie punt geweest

• Het illegale bouwsel op het parkeerterrein bij de Tuin van Jonker dient door de 
gemeente te worden aangepakt de planning en voortgang hiervan is niet bekend.
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

6
april 2010

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. Er wordt geen cultureel buurtfestival door de werkgroep georganiseerd.
2. Op diverse momenten worden er voor specifieke groepen 

buurtwandelingen georganiseerd door de werkgroep;Ook is er een 
ecologische wijkwandeling gehouden olv van de stadsecoloog Dik Vonk

3. Op de opschoondag van 20 maart heeft de werkgroep haar eerste 
kunstuiting in de openbare ruimte gepresenteerd in de vorm an een 
levensgrote poster op de gevel van de VOMAR gecombineerd met het 
achtergrondverhaal op de eigen website “”Groeten uit de Roos. Dit jaar 
zullen er nog 6 tot 8 levensgrote posters worden geplakt op gevels in de 
buurt met de daarbij behorende verhalen. Dit werk is uitbesteed aan het 
jonge bedrijfje Entremedio dat gevestigd is in de Greiner school.
De werkgroep heeft een ambitieus rapport “De Wortels van de Roos” 
opgesteld dat  ter uitwerking zal worden aangeboden aan het projectteam 
en het team da bezig is met de wijkvisie te ontwikkelen. Het plan is om de 
buitententoonstelling Sprekende Muren van start te laten als afsluiting van 
het wijkcontract. 

Afwijking van 
contract:

Er wordt geen cultureel buurtfestival georganiseerd

Knelpunten: geen
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VOORTGANGSRAPPORTAGE WIJKCONTRACT

Wijkcontract: Rozenprieel Rapportage:
Datum: 

6
april 2010

Project: 6. Verkeer en Parkeren

Projecttrekker: Wijkzaken\OGV \  Peter de Weerd

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 is per 1 januari 2010 ingevoerd

Op dit moment wordt nog onderzocht waar er mogelijk extra parkeerplekken gerealiseerd 
kunnen worden. De overige delen zijn qua voorbereiding afgerond, de uitvoering zal in de 
zomer van 2010 kunnen gebeuren.

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.

W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L
www.rozenprieel.nl

11

http://www.rozenprieel.nl/

	Wijkzaken: Lex Wijnbeek
	Haarlem Effect \ Reinoud Ruijterman
	Gemeente, afdeling Veiligheid & Handhavingsregie -  Sacha Ellerbeck
	Ymere \ Chantal Verburg
	Haarlem Effect \ Reinoud Ruijterman
	Wijkzaken\OGV \  Peter de Weerd

