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4. BIJLAGEN 
 

Bij dit Wijkcontract hoort een aantal bijlagen, waarnaar in de tekst wordt verwezen. Hieronder 
zijn nulmetingen en ideeën die in de aanloop naar dit  wijkcontract tussen de participanten zijn 
ontstaan. Het is niet zeker of al deze ideeën kunnen worden uitgevoerd in het kader van het 
wijkcontract, maar ze zullen in de verschillende onderzoeken en plannen worden meegenomen.  
 
De volgende bijlagen zijn beschikbaar: 
 
1. Prullebakkenplan 
2. Anti-verpauperpunten 
3. (Very) Hotspots 
4. Geheime Groene Roosgezelschap 
5. Groeninventarisatie 
6. Hondenplan 
7. Rozenprieeltje 
8. Drijvende moerastuinen 
9. Vervallen panden 
10. Kunstranden van de Roos 
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1. HOOFDSTUK 1 WIJKCONTRACT 
 
 
 
 
1.1 Inleiding 
 
In december 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem 
besloten een vernieuwde wijkaanpak in te voeren. In vijf wijken is bij wijze van proef een 
wijkcontract afgesloten. Het gaat om de Leidsebuurt, Delftwijk/Waterbuurt, Boerhaavewijk, de 
Amsterdamse Buurten en Centrum (Vijfhoek/Raaks/Doelen en Heiliglanden/De Kamp).  
Vervolgens is besloten om een tweede ronde op te starten met de wijken Rozenprieel, Parkwijk, 
Dietsveld/Vogelbuurt en Europawijk. 
 
In een wijkcontract staat beschreven hoe organisaties en bewoners gezamenlijk concrete onderwerpen 
in de wijk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid zullen aanpakken. Welke zaken dat precies zijn 
bepalen de bewoners zelf via een enquête en een wijkwandeling. 
In de wijkcontracten gaat het erom onderwerpen en kansen aan te pakken, die slechts in samenwerking 
tussen de bewoners, de gemeente en de partnerorganisaties tot een oplossing kunnen worden gebracht. 
  
Het Rozenprieel heeft een wijkcontract afgesloten. Dit wijkcontract loopt tot 1 oktober 2010. Dan 
moeten de afgesproken activiteiten of resultaten zijn uitgevoerd of bereikt. Dit wijkcontract is het 
resultaat van de inspanningen van de deelnemende organisaties: participatiegroep Rozenprieel  
woningcorporaties Ymere en Pré Wonen, Welzijnswerk Centrum-Zuid, politie Kennemerland, 
Spaarnelanden en de gemeente Haarlem. 
 
1.2 Projectteam 
 
Voor het Rozenprieel is een projectteam geformeerd. Het projectteam Rozenprieel bestaat uit 
vertegenwoordigers van de deelnemende organisaties, die in de vorige alinea zijn genoemd. De 
gemeente Haarlem neemt met verschillende organisatieonderdelen regulier en ad-hoc deel aan het 
projectteam. De stadsdeelmanager stuurt het team aan. 
 
Het projectteam heeft als taak projecten te formuleren op basis van de enquêteresultaten en de 
wijkwandeling en deze uit te voeren. De projecten zijn opgenomen in hoofdstuk 2. Verder rapporteert 
het projectteam over de voortgang aan het managementteam van de hoofdafdeling Wijkzaken en zorgt 
de voor de afstemming tussen de projecten. 
 
1.3      Criteria voor projecten 
 
Uitgangspunt voor alle projecten is dat de samenwerking tussen de gemeente, de partners en de 
bewoner(s)organisaties essentieel is voor het slagen van de projecten. 
 
Verder moet aan één of meer van de volgende voorwaarden worden voldaan: 
 
1. de woon- en leefomgeving en de leefbaarheid verbeteren; 
2. de bewonersparticipatie versterken; 
3. de sociale samenhang versterken; 
4. gedrag en houding (normen en waarden) verbeteren; 
5. veiligheid bevorderen in de meest brede zin; 
6. het effectieve gebruik van de openbare ruimte optimaliseren (spelen, recreëren, wonen); 
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7. deelname van de kwetsbare groepen aan de wijksamenleving bevorderen; 
8. verbeteren onderlinge communicatie tussen wijkbewoners en de communicatie tussen de wijk en 

de gemeente. 
 
 
1.4      Rol van bewoners en werkgroepen 
 
Voor elk project zijn werkgroepen opgestart met bewoners en vertegenwoordigers van de partners. Zij 
hebben gezamenlijk de teksten voor het wijkcontract voorbereid. Ook bij de verdere uitwerking en  de 
uitvoering van de projecten  zijn deze werkgroepen nadrukkelijk betrokken.  
Veel projecten kunnen pas echt slagen als ook de overige bewoners zelf meehelpen. Hun inzet is zeer 
belangrijk voor het behalen van succes: meedenken, handen uit de mouwen, het goede voorbeeld 
geven, onderlinge contacten opbouwen, het wij-gevoel versterken en kritisch zijn. 
 
 
1.5      Ondertekening 
 
De partners leggen zich met de ondertekening van dit wijkcontract vast de afspraken uit het contract 
uit te voeren (afspraak is afspraak). In het contract zijn de doelen, de resultaten, de activiteiten en de 
andere verplichtingen van de partners zo concreet mogelijk vastgelegd. Zo is duidelijk wat iedere 
partij moet doen. 
 
 
1.6      Uitvoering wijkcontract 
 
De uitvoering van het wijkcontract vindt plaats in de periode oktober 2008 tot oktober 2010. De 
gemeente, de partners en de bewoners(organisatie) voeren het wijkcontract gezamenlijk uit.  
Deze organisaties zijn vertegenwoordigd in het projectteam Rozenprieel.  
 
Het projectteam staat onder leiding van de stadsdeelmanager en komt één keer per kwartaal bijeen. De 
stadsdeelmanager is verantwoordelijk voor de afstemming van de werkzaamheden, de 
voortgangsbewaking en het signaleren van knelpunten. Knelpunten die de stadsdeelmanager niet kan 
oplossen, schaalt hij of zij op in de lijn en worden besproken in het Coördinatieteam Wijkgericht 
Werken (CWW).  
 
De gemeente houdt de bewoners en andere betrokkenen op de hoogte van de voortgang via de website 
en een nieuwsbrief die periodiek huis aan huis wordt verspreid. 
 
De bestuurlijk verantwoordelijke wethouder voor het wijkcontract Rozenprieel is de 
stadsdeelportefeuillehouder de heer Chris van Velzen. 
 
 
1.7      Tussenevaluatie en vervolg 
 
In oktober 2009 vindt een tussenevaluatie plaats. Een vertegenwoordiger van het gemeentebestuur, de 
partners en de bewoners(organisaties) laten zich via een voortgangsrapportage van het projectteam en 
het bijwonen van een evaluatiebijeenkomst van het projectteam op de hoogte stellen van de voortgang 
van het wijkcontract. 
 
In oktober 2010 wordt de contractperiode afgerond met een nieuwe bewonersbijeenkomst. Zowel het 
gemeentebestuur als de partners zullen dan verantwoording afleggen over de bereikte resultaten.  
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1.8   Financiering 
 
De uitvoering van het wijkcontract wordt gefinancierd uit de reguliere budgetten van de partners. De  
projecttrekker is verantwoordelijk voor een sluitende financiering van zijn project. De partners leggen 
zich echter vast om een gezamenlijk oplossing te vinden voor een financieel probleem bij een project. 
Het gemeentebestuur heeft voor de vernieuwde aanpak van het wijkgericht werken in de pilotwijken € 
250.000 extra ter beschikking gesteld. Dit wijkbudget is enerzijds bestemd voor de algemene kosten 
voor de organisatie en de introductie van de vernieuwde wijkaanpak en anderzijds voor het realiseren 
van nieuwe initiatieven in de wijk die passen binnen het wijkcontract en niet uit andere budgetten 
kunnen worden bekostigd.  
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HOOFDSTUK 2 PROJECTBESCHRIJVINGEN 

 
De gemeente, de partners en de bewoners zullen in de contractperiode de volgende projecten uitvoeren 
in het Rozenprieel: 

1. Project Schoon en Heel;  
2. Project Groen in de Wijk;  
3. Project Onveilige plekken; 
4. Project Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker; 
5. Project Kunst en Cultuur;  
6. Project Verkeer en Parkeren; 

Op de volgende pagina’s treft u de projectbeschrijvingen aan. 
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2.1 PROJECT SCHOON EN HEEL  
 
 
 
 
Omschrijving 
 
Om de leefbaarheid van het Rozenprieel te verbeteren zou er volgens de bewoners in eerste instantie 
meer aandacht moeten worden besteed aan het schoonhouden van de buurt en het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating. Zo komt onderhoud van de bestrating en het 
straatmeubilair met 27% als derde prioriteit uit de wijkenquête, en vindt 72 % van de bewoners dat de 
aanpak van zaken als zwerfvuil, graffiti, onkruid en hondenpoep meer prioriteit zouden moeten 
krijgen. 
 
 
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. 
 
Projecttrekker: Gemeente/ Dagelijks Beheer 
 
 
Resultaten 
 
• Een werkgroep is opgericht van professionals en bewoners. 
• Meer betrokkenheid bij beheer en onderhoud in de wijk/straat. 
• Meer maatwerk en hoger kwaliteitsniveau. 
• Onkruidbestrijding op pleinen en in de straten wordt verbeterd. 
• Jaarlijks terugkerende schoonmaakactie ondersteund en gefaciliteerd door de gemeente. 
• Introductie van een verscherpte handhaving op overtreding van het hondenbeleid. 
• Een herstel van kapot en slecht straatmeubilair en verhardingen. 
• Een uitbreiding van het aantal afvalbakken op logische plekken. 
 
 
Activiteiten 
 
1. Plaatsen extra afvalbakken 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Maken prullenbakkenplan (zie bijlage Prullenbakkenplan) Werkgroep  uitgevoerd 
Aanbrengen van 11 extra prullenbakken  en verplaatsen van 
8 stuks bestaande bakken overeenkomstig bakkenplan 

Spaarnelanden september/ 
oktober 2008 

Legen prullenbakken volgens schema Spaarnelanden continu  
 
 
2. Gerichte handhaving hondenbeleid en voorlichtingscampagne 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Er is een nulmeting verricht welke inzicht geeft waar de 
overlast het grootst is. 

Werkgroep Uitgevoerd 

Een gerichte voorlichtingscampagne, waar hondenbezitters in 
meedenken en waaraan zoveel mogelijk mensen meedoen 
door bijvoorbeeld posters te plaatsen , worden 

Dagelijks 
Beheer (DB)/ 
Welzijnswerk 

Vanaf 4de 
kwartaal 08 
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hondeneigenaren gewezen op de regels uit het recent 
vastgestelde hondenbeleid dat hondenbezitters verplicht de 
hondenpoep op te ruimen 

(SWCZ) / 
Honden-  
eigenaren 

Een onderzoek naar het creëren van hondenlosloopplekken 
wordt uitgewerkt bij het project Groen in de Wijk 

Werkgroep 
Groen in de 
Wijk 

4de kwartaal 
08 

Handhaving hondenbeleid 150 uur op jaarbasis Handhaving 
Openbare 
Omgeving 
(HOO) 

continu 

 
 
3. Periodiek extra onderhoud aan bestrating en straatmeubilair 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Een eerste inventarisatie is door de werkgroep gemaakt van 
kleine onderhoudswerkzaamheden (zie bijlage 
Antiverpauperpunten) 

Werkgroep uitgevoerd 

Uitvoering van herstelwerkzaamheden uit eerste 
inventarisatie 

DB/Aannemer Sept-okt 

Elk kwartaal worden gedurende twee weken, twee ploegjes 
ingezet om kuilen/zonken en andere oneffenheden aan 
verhardingen te herstellen. Ook kapot en scheef 
straatmeubilair zal dan hersteld cq. vervangen worden. 
Hierbij speciale aandacht voor een consistent straatbeeld 

DB/Aannemer Elk kwartaal 

Aanmelden van werkzaamheden voor de aannemer bij  
meldpunt 

Bewoners Elk kwartaal 

 
 
4. Inzichtelijk maken veegschema’s 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Inzichtelijk maken van het schema van het straatvegen DB/werkgroep/ 

Spaarnelanden 
4de kwartaal 
08 

Inzichtelijk maken van het schema van het legen van de 
prullenbakken. 
 

Spaarnelanden 4de kwartaal 
08 

Communiceren over de uitvoering  van het veegschema  Werkgroep/ 
bewoners 

1e kwartaal 09 

 
 
5. Ondergrondse huisvuilinzameling 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Daar waar mogelijk zullen ondergrondse containers worden 
geplaatst in het Rozenprieel. Een plan hiervoor wordt in 
samenspraak met de werkgroep opgesteld. 
De ontwikkelingen op het gebied van ondergrondse 
containers die plaatsvinden in het Centrum worden 
meegenomen in de aanleg van ondergrondse containers in het 
Rozenprieel.  

Spaarnelanden/ 
Gemeente/ 
Werkgroep 

In  contract- 
periode 
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6. Inzichtelijk maken vervuilde plekken en maatwerk aanpak 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Veel mensen hebben in de enquête aangegeven dat zij zich 
storen aan zwerfvuil, hondenpoep en onkruid. 
Om duidelijkheid te verschaffen waar die plekken zich 
bevinden is een tekening gemaakt  waar die vervuilingen zich 
voordoen in de wijk. Ook is aangegeven waar de locaties 
extra vervuild zijn. Hiermee kan de aanpak beter 
gecoördineerd en gemonitoord worden. (zie bijlage very 
hotspots) 
 

Werkgroep Uitgevoerd 

Er zal naast de reguliere inzet extra maatwerk geleverd gaan 
worden om deze vervuilde plekken extra aan te pakken om 
hiermee  het woon en leefklimaat te verbeteren. Een plan 
hiervoor wordt uitgewerkt 

DB/werkgroep 1e kwartaal 
2009 

 
 
7. Schoonmaakacties 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Als gemeente en bewoners samen de handen uit de mouwen 
steken ligt de wijk er schoner bij, ontmoeten mensen elkaar 
en ervaren mensen wat het is om samen verantwoordelijk te 
zijn voor je wijk. Zo wordt er elk voorjaar door de werkgroep 
een schoonmaakactie georganiseerd. De schoonmaakactie 
sluit aan op de groene opfleuractie uit het project Groen in de 
Wijk 

Werkgroep/DB/ 
Spaarnelanden 

Aansluitend 
op groene 
opfleur-actie 
op 16 mei 
2009 
en 
voorjaar 2010 

De bewoners in de werkgroep onderzoeken nog of het 
haalbaar is om ook in het najaar een dergelijke actie te 
organiseren. 
 

Werkgroep  
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2.2 PROJECT GROEN IN DE WIJK 
 
 
Omschrijving 
Het Rozenprieel is een versteende wijk. Een kwart van de bewoners geeft in de enquête aan dat er te 
weinig groen in de wijk is en dat wat er aan groen is te weinig wordt onderhouden. De structuur van 
het groen (boomspiegels en soms ook hele bomen) is langzaam verdwenen. Mede door de afwezigheid 
van geschikte hondenlosloopplekken en een tekort aan openbare prullenbakken vervuilt de buurt en 
het groen. Kortom er moet gewerkt worden aan een visie en de infrastructuur voor groenvoorzieningen 
in de wijk. Gelijktijdig met de uitvoering van het wijkcontract willen we naast maatregelen en acties 
op de korte termijn een totaal  groenplan voor de hele buurt maken als onderdeel van een visie op de 
wijk Rozenprieel. 
 
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.  
 
Projecttrekker: Welzijnswerk Centrum-Zuid. (SWCZ) 
 
Resultaten 
• Wanneer bewoners in hun directe woonomgeving het verbeterde openbaar groen samen 

intensiever onderhouden en/of fleuriger inrichten wordt de buurt leefbaarder en socialer. 
 
Activiteiten 
 

1. Oprichten van een vereniging van buurtbewoners die zich richt op het stimuleren en 
beheren van openbare en particuliere  groenvoorzieningen in de wijk  

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Oprichting Vereniging Buurtbewoners voor 
Groenparticipatie GGRG 
(zie  bijlage  opzet Geheime Groene Roosgezelschap) 

Werkgroep 3de kwartaal 
2008 

10 bijeenkomsten per jaar GGRG 1 x per maand 
Najaarsactie bekendmaking GGRG GGRG 4de kwartaal 

08 
Workshops-cursussen- acties GGRG okt 2008-

okt.2010 
 
 

2. Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en staat van onderhoud 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Inventariseren van bestaande groenvoorzieningen en 
staat van onderhoud  (zie de bijlagen  met de reeds 
uitgevoerde inventarisaties) 
 

GGRG 3de  kwartaal 
08 

Overleggen met afdeling Dagelijks Beheer (DB) en 
opzichter Ymere en inzichtelijk maken van het werkplan 
voor groenonderhoud 

GGRG/ DB/  
Ymere 

4de kwartaal 
08 
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3. Ontwikkelen van een totaal groenplan voor de wijk inclusief beheer- en  
onderhoudsplan 

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Op basis van de door bewoners gemaakte inventarisatie 
wordt samen met Dagelijks Beheer (DB) en Ymere een 
herziening van het  groenplan voor de wijk gemaakt 
inclusief beheer - en onderhoudsplan 

GGRG/DB/ 
Ymere 

4de kwartaal 
08 1ste 
kwartaal 09 

Het uitwerken van ideeën voor boomspiegels, 
stoepgroen, hangkorven, geveltuintjes, balkonbakken, 
bloembakken “groene rustpunten”  

GGRG/ 
DB/Ymere 

4de kwartaal 
08 1ste 
kwartaal 09 

Opstellen groenbeheer/adoptiecontracten en afsluiten met 
GGRG 

DB/Ymere en 
GGRG 

2e kwartaal 09 

 
 

4. Organiseren van een feestelijke jaarlijkse opfleuractie en groene wijkschouw 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
ontwerpen en  huis aan huis verspreiden 4 kleurenfolder 
“Kleur voor je deur” met richtlijnen en voorbeelden 
geveltuinen hangkorven 
 

GGRG/ 
DB/ 
Ymere/ Pre 
Wonen 

16 mei 2009 
 
 

Organiseren festiviteiten rondom groene opfleuractie GGRG/Ymere/ 
Pré Wonen 

jan/april 09 

Verstrekken plantjes tbv geveltuinen hangkorven etc 
vanuit door de wijk rijdende karavaan  

GGRG/SWCZ/ 
Ymere/ Pré 
Wonen 

16 mei 2009 

 
 
        5. Uitwerken hondenplan 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Hondenplan uitwerken en toetsen op uitvoerbaarheid en 
acceptatie bewoners (zie  bijlage Hondenplan). Zie ook 
project Schoon en Heel  
 

SWCZ/ DB Vanaf 4de 
kwartaal 08 

 
 
      6. Toepassing van nieuw ontworpen stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en boomcirkels 

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Waar zich de mogelijkheid voordoet, of stoepgroen dient 
te worden vervangen ,worden de nieuwe ontwerpen van 
stoepgroen, geveltuintjes, hangkorven en boomspiegels  
structureel toegepast. Dit idee wordt in minimaal drie 
nader te bepalen straten uitgevoerd 
 

Ymere/DB/  
bewoners/ 
GGRG 

Vanaf 2e 
kwartaal 09 
permanent 

Aanleg “Rozenprieeltje” (zie bijlage) DB/bewoners 1ste kwartaal 
09 
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 In dit kader zijn enkele suggesties gedaan die nader zouden kunnen worden uitgewerkt zoals 
- per straat wordt door de GGRG een plan gemaakt voor aanleg 

geveltuintjes/hangkorven/bloembakken 
- er kunnen workshops worden gegeven in buurtcentrum over aanleg geveltuintje , 

hangkorven, balkonbakken etc. 
- er zouden  meerdere groene rustpunten met bankjes moeten worden gecreëerd   
- na  rondwandeling met stadsecoloog rekening houden met aanwezige natuur en mogelijk 

meer/betere nestgelegenheid voor vogels vleermuizen maken 
- vaker toepassing van onderhoudsvriendelijke bodembedekkers 
 

 
 

7. Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van fysieke verkeersmaatregelen  
zoals zigzag slaloms, anti-parkeerpaaltjes/poefs door bloembakken 

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Waar mogelijk en noodzakelijk aanleg of vervanging van 
fysieke verkeersmaatregelen  zoals zigzag slaloms, anti-
parkeerpaaltjes/poefs door bloembakken.  
 

Dit onderdeel 
wordt verder 
uitgewerkt in 
het project 
Verkeer en 
Parkeren 

Vanaf 3de 
kwartaal 09 

 
 

8. Overleg over de mogelijkheid tot het plaatsen van enkele drijvende moerastuinen bij de 
kade Zuider Buiten Spaarne 

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Het aanbrengen van enkele drijvende moerastuinen langs 
de kade van het Zuider Buiten Spaarne (zie bijlage)  na 
overleg met de waterbeheerders van gemeente en 
Rijnland. 

DB/GGRG voorjaar 09 

Beheren drijvende moerastuinen GGRG/bewoner
s 

permanent 

 
 

 
9. Initiëren van het Project ‘Kunstranden van de Roos’  

 
Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Onderzoek naar de haalbaarheid van een uit te schrijven 
prijsvraag  voor een plan voor aansprekende groene 
wijkmarkeringen aan de randen van de wijk (zie bijlage 
‘KunstRanden van de Roos’) 

GGRG/gemeen-
te/ kunstenaars/ 
Ymere 

Maart 09 
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2.3 ONVEILIGE PLEKKEN 
 
Omschrijving 
De bewoners van het Rozenprieel hebben in de enquête, als ook tijdens de rondwandeling en de 
wijkavond, aangegeven zich op sommige plekken in de wijk onveilig te voelen. Met 29 % was de 
bestrijding van kleine criminaliteit en het gevoel van onveiligheid de tweede prioriteit.  Die 
onveiligheidsgevoelens worden enerzijds veroorzaakt door de inrichting van de openbare ruimte 
(bijvoorbeeld slecht verlichte en slecht onderhouden voor iedereen toegankelijke achterpaden), 
anderzijds door gedrag van medebuurtbewoners. 
 
Doel 
Het verminderen van onveiligheidsgevoelens waar mogelijk weg te nemen dan wel deze  aanmerkelijk 
te verminderen. 
 
Projecttrekker: Gemeente/ Veiligheid & Handhavingsregie (VHR) 
 
 
Resultaten 
• Geen plekken in de buurt waar bewoners ’s-avonds en/of  ’s-nachts niet op straat durven lopen. 
• Brandgangen afgesloten en beter verlicht. 
• Donkere poorten beter verlicht. 
• Portieken afgesloten tijdens avond en nacht. 
• Parkeerterreinen beter bereikbaar, begaanbaar en verlicht. 
• Ondersteuning aan bewoners die door buren geintimideerd worden. 
• Aanpak van buurtbewoners die intimiderend gedrag vertonen. 
• Voorlichting op scholen en in de Roos over de gevolgen van vandalisme. 
• Aanpak van buurtbewoners die vernielingen plegen. 
• Aanschrijven van/ handhaven bij eigenaren die hun bezit slecht onderhouden dan wel laten 

verpauperen. 
• Er is een inventarisatie gemaakt van de plekken waar thans problemen zijn. Van de specifieke 

plekken is bekend wat de huidige status is en daarom is goed meetbaar of daarin op termijn 
verandering gekomen is 

• Voor wat betreft het vandalisme zal een afname in het aantal meldingen c.q. reparaties merkbaar 
moeten zijn. 

 
 
Activiteiten 
 
1.  Poorten in Camphuijsstraat 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Enquete onder bewoners/eigenaren van huizen aan de 
Camphuijsstraat over het afsluiten van de poorten 

Ymere 1e kw 09 

Verlichting aanbrengen in  poort Camphuijsstraat, met de 
ingang naast nr. 18  

Bewoners/  
Ymere / VHR 

april 09 

Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort 
Camphuijsstraat met de ingang naast nr. 18  

Bewoners/ 
Ymere 

april 09 

Verlichting aanbrengen in poort Camphuijsstraat met 
ingang naast nr. 1 

Bewoners/ 
Ymere / VHR 

april 09 

Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort 
Camphuijsstraat met ingang naast nr. 1  

Bewoners/ 
Ymere 

april 09 
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2.  Poort Asterstraat 9-11 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Enquête onder bewoners/eigenaren van huizen aan de 
Asterstraat over het afsluiten van de poort 

Pré Wonen 1e kw 09 

Verlichting aanbrengen in  poort Asterstraat 9-11 Bewoners/  Pré 
Wonen / VHR 

april 09 

Afsluiting aanbrengen d.m.v. hekken in poort Asterstraat 9-
11 

Bewoners/ Pré 
Wonen 

april 09 

 
 
3.  Wintertuinplein 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Afsluiting deur voorportaal voor bepaalde tijd (bijv. 18.00-
08.00 uur) 

Pré Wonen december 08 

 
 
4. Van Zompelstraat 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Afsluiting deur voorportaal voor bepaalde tijd (bijv. 18.00-
08.00 uur) 

Pré Wonen december 08 

 
 
5.  Aanschrijven diverse eigenaren met achterstallig onderhoud aan woningen 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Inventarisatie percelen met achterstallig onderhoud (zie 
bijlage Vervallen panden)  

Werkgroep 4e kwartaal 08 

Eigenaren aanspreken/aanschrijven VHR 1e kwartaal 09 
Zo nodig bestuurlijk handhaven  indien eigenaar situatie 
niet verbetert 

VHR 2009 

 
 
6.  Parkeerplaatsen achter Rozenprieelstraat en Merensplein 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Onderzoeken waarom parkeerplaatsen slechts beperkt 
gebruikt worden  

VHR/bewoners/ 
DB 

1e kwartaal  
09 

Na onderzoek  aanpassingen aanbrengen in de sfeer van 
verlichting of kleine groen- en/of bestratingsaanpassingen. 

DB 1e kwartaal 09 

Afstemmen op de ideeën uit de werkgroep Groen in de 
Wijk en Verkeer en Parkeren 

VHR/ 
projectleider 
Groen in de 
Wijk/Verkeer en 
Parkeren 
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7.  Parkeerplaats achter Mari Andriessenplein 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Samen met bewoners bepalen welke aanpassingen aan de 
verlichting gewenst zijn.   

VHR/bewoners/ 
DB 

4e kw 08 

Na onderzoek zonodig aanpassingen aanbrengen aan de 
verlichting. 

DB 1e kw 09 

Klein onderhoud aan de bestrating uitvoeren (relatie met 
project Schoon en heel 

DB 1e kw 09 

 
8. Aanpak vandalisme 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Voorlichtingscampagne in de buurt c.q. buurthuis  / flyers 
en buurtkrant 

Gemeente/ 
politie en 
bewoners 

december 08 

Verbaliseren Politie / HOO per direct 
Snelle reparatie/vervanging  vernielde objecten via melding 
bij gemeentelijk meldpunt 

DB per direct  

Graffiti verwijderingsacties DB September 08 
daarna  
incidenteel 

 
 
9.  Aanpak intimidatie buurtbewoners onderling / gehele wijk 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Voorlichten 
Brief laten rondgaan in delen van de buurt  waar dit 
voorkomt. Uitleg geven over beleid en aanpak in deze. 

VHR/ politie/ 
Ymere/ 
werkgroep 

januari 09 

Ondersteuning/bemiddeling SCZW per direct 
Verbaliseren Politie per direct 
Sanctioneren Ymere per direct 
Specifiek woningtoewijzingsbeleid Ymere per direct 
Buurtbemiddeling VHR/Ymere/Pré 

Wonen 
4e kwartaal 09 

 



W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L  
O K T O B E R  2 0 0 8  –  O K T O B E R  2 0 1 0    

17 

2.4 Aanpak Palmplein, plein Voorhelmstraat en Tuin van Wim Jonker  
 
 
 
Omschrijving 
 
Op deze drie plekken in de wijk is het wenselijk om  de inrichting, het beheer en onderhoud beter op 
elkaar af te stemmen. Afzonderlijk worden voor deze drie plekken voorstellen uitgewerkt. 
 
Projecttrekker: Ymere 
 
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. 
 
 
Resultaten 
Opgeknapte, aantrekkelijke & veilige plekken met waar mogelijk groen toegevoegd.   
 
Activiteiten 
 
1.  Palmplein 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
a.     Start bijeenkomst, ideeën  inventariseren Werkgroep Uitgevoerd 
b.     Schets ontwerp (S.O.) maken. Gemeente September  08 
c.     Tweede bijeenkomst, bespreken S.O. Werkgroep 3e / 4e 

kwartaal  08 
d.     Voorlopig ontwerp (V.O.) maken. Gemeente 3e / 4e 

kwartaal 08 
e.     V.O. presenteren aan de wijk Gemeente 1e kwartaal 09 
f.     Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens 
gaat het  
       ter goedkeuring naar het  bestuur van Haarlem. 

Gemeente 2e kwartaal 09 

g.    Voorbereiding uitvoering Gemeente Zomer 09 
h.    Realisatie Gemeente 4e kwartaal 09 
i.    Opening nieuwe Palmpleintje Allen 2010 
j.     Onderhouden/beheren Gemeente/ 

werkgroep 
Na realisatie 

 
 
2.  Plein Voorhelmstraat 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
a.      Schets ontwerp (S.O.) maken. Landschaps-

architect 
2e helft 08 

b.      bijeenkomst omwonenden, bespreken S.O.  Ymere/Landschap
s- architect 

2e helft 08 

c.      Voorlopig ontwerp (V.O.) maken.  Landschaps-
architect 

2e helft 08 

d.     V.O. presenteren aan de wijk Landschaps-
architect/ 
Gemeente 

1e / 2e 
kwartaal 09 

e.     Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens Landschaps- 1e/ 2e kwartaal 



W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L  
O K T O B E R  2 0 0 8  –  O K T O B E R  2 0 1 0    

18 

gaat het  
        ter goedkeuring naar het bestuur van Haarlem. 

architect/ 
Gemeente 

09 

f.    Voorbereiding uitvoering Gemeente 2e helft 09 
g.    Realisatie Gemeente Start 4e 

kwartaal 09 
h.    Opening nieuw pleintje allen 2010  
i.     Onderhouden/beheren Gemeente/ 

bewoners  
Na realisatie 

 
 
3.  Tuin van Jonker 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
a.    Start bijeenkomst, ideeën inventariseren Werkgroep Uitgevoerd 
b.    Schets ontwerp (S.O.) maken door architect. Nader te bepalen 1e helft 09 
c.    bijeenkomst werkgroep, bespreken S.O.  Werkgroep 1e helft 09 
d.    Verwerken opmerkingen op het S.O.  Nader te bepalen 2e helft 09 

e.    Voorlopig ontwerp (V.O.) maken architect.           Nader te bepalen 2e helft 09 
f.     V.O. presenteren aan de wijk. Nader te bepalen 2e helft 09 
g.    Aanpassingen verwerken in het V.O. vervolgens gaat 
het  
        ter goedkeuring naar het gemeentebestuur 

Nader te bepalen 2e helft 09 

h.    Vorbereiding uitvoering Nader te bepalen 1e helft 2010 
i.     Realisatie Nader te bepalen 1e helft 2010 
j.    Opening nieuwe Tuin van Jonker Allen 2010 
k.   Onderhouden/beheren Gemeente/ 

bewoners 
Na realisatie 
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2.5 PROJECT KUNST EN CULTUUR 
 
 
 
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. 
 
Projecttrekker: Welzijnswerk Centrum-Zuid. (SWCZ) 
 
 
Resultaat 
Ontmoetingsplekken in de wijk zijn gerealiseerd en evenementen worden structureel georganiseerd 
met aandacht voor kunst en cultuur. 
 
 
Activiteiten 
 
1.  Cultureel buurtfestival 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 

Formuleren van randvoorwaarden, uitgangspunten en 
budget voor een structurele organisatie van een cultureel 
buurtfestival (input: evaluatie Overal in de Roos) 

Werkgroep in 
samenwerking met 
vml. organisatie 
Overal in de Roos 

Mei 2009 

Organiseren van het Mijlpaalfeest (met als onderdeel de  
kunstlijn) slotmanifestatie van de wijkcontracten. 

Werkgroep met 
buurtbewoners 

September 
2010 

 
 
2.  Buurtwandelingen 
 

Wat (maatregel/activiteiten) Wie Wanneer 

Opzetten van een concept voor een buurtwandeling 
Toerist in eigen Wijk die 2x per jaar georganiseerd wordt. 
Aandacht voor kinderen en volwassenen. Het maken van 
een 'kijkwijzer'  

Werkgroep Maart 09 

Toerist in Eigen Wijk 
Ontwikkelen van buurtwandelingen voor (nieuwe) 
bewoners met aandacht voor historie, heden en toekomst. 

Werkgroep Maart 09 

Buurtwandeling Rozenprieel opnemen in 
Gildewandelingen. 
 Opzetten van een pool van bewoners die opgeleid 
worden tot gildegids en /of zorgen voor realisatie van 
kleinschalige activiteiten tijdens de gildwandeling. 

Werkgroep in 
samenwerking met 
het Gilde 

September 09 

 
 
 
 



W I J K C O N T R A C T  R O Z E N P R I E E L  
O K T O B E R  2 0 0 8  –  O K T O B E R  2 0 1 0    

20 

3.  Realiseren van kunstuitingen in de openbare ruimte 
 

Wat (maatregel/activiteit) wie wanneer 

 Realiseren van kunsttoepassingen in de openbare ruimte, 
o.a. Tuin van Jonker, Voorhelmplein, Palmplein, 
hondenuitlaatplaatsen 

  

Formuleren van randvoorwaarden voor 
gemeenschapskunst* (community art), dat wil zeggen 
kunsttoepassingen ontstaan vanuit interactie tussen 
kunstenaar en groepen buurtbewoners, buurtbewoners 
nemen actief deel aan de totstandkoming van het werk. 
Denk aan fotografie van honden en baasjes bij 
hondenuitlaatplaatsen en Urban Art, jongeren maken 
kunst op blinde muren. *Gemeenschapskunst kan zijn: 
Kunst bij de hondenuitlaatplaatsen door fotografie, 
Urban Art d.i. Jongeren maken kunst op blinde muren. 

Werkgroep in 
samenwerking met 
andere 
werkgroepen van 
het wijkcontract 

4e kwartaal 08 

Selecteren kunstenaar voor, voorlopig ontwerp 
kunstwerken in de openbare ruimte zoals Tuin van 
Jonker, Voorhelmplein en Palmplein ,en de realisatie 
daarvan.  
 Projectonderdeel kan alleen doorgaan als 
financiering kan worden gevonden 

Werkgroepen/ 
gemeente en 
Ymere 

Gedurende 
looptijd 

Mede adviseren over herinrichting buurt, o.a. Palmplein, 
Voorhelmplein, Tuin van Jonker 

Werkgroep Gedurende 
looptijd 

Sponsoring diverse activiteiten Werkgroep Gedurende 
looptijd 
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2.6 VERKEER EN PARKEREN 
 
Omschrijving 
De bewoners van het Rozenprieel hebben last van de vele geparkeerde auto’s en van te hard rijdende 
auto’s in hun buurt. Daardoor is de buurt geen veilige plek voor bewoners en hun kinderen, is er 
weinig ruimte voor kinderen om te spelen, en is het moeilijk om een parkeerplek te vinden. Bovendien 
is niet altijd duidelijk wat nog steeds woonerf is en wat tot de 30km-zone behoort en hoe daar dan 
geparkeerd mag worden. De wijk is niet gebouwd om zoveel auto’s te herbergen. Binnen het 
wijkcontract gaan we ons gezamenlijk inspannen om zowel de parkeersituatie als de 
verkeersveiligheid te verbeteren.  
 
Projecttrekker: Gemeente, Openbare Ruimte Groen en Verkeer (OGV) 
 
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. 
 
Resultaten 

1. duidelijkheid over de parkeersituatie en het vignettengebied 
2. beter gebruik van de parkeerplaatsen 
3. indien mogelijk hier en daar een extra parkeerplek 
4. minder parkeeroverlast 
5. lagere snelheden in de buurt 
6. een prettig verblijfsklimaat 

 
 
Prestaties  
  
1. Voortingplantsoen hekwerk 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Om de verkeersveiligheid op het pleintje op het 
Voortingsplantsoen te verbeteren, wordt een voorstel 
gemaakt voor het “ontbrekende deel” van het hek aan de 
oostzijde van het plein 

OGV\DB\ 
Werkgroep 

Oktober 08 

Plaatsing hekwerk rekening houdend met levertijd DB December 08 
 
 
2. Zuider Buiten Spaarne drempels 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Met prioriteit wordt bekeken of de drempels in de buurt van 
historische panden (Zuider Buiten Spaarne) kunnen worden 
aangepast of verplaatst  

OGV\DB\ 
werkgroep 

4e kwartaal 08 

 
 
3. Snelheid vuilnisauto’s 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Spaarnelanden wordt aangesproken op de hoge snelheden 
van vuilniswagens 

OGV september 
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4. Verkeersnelheid en parkeren 
 

Wat (maatregel/activiteit) Wie Wanneer 
Voertuigen gemeente Haarlem zoveel als mogelijk parkeren 
op eigen terrein ipv op de openbare weg rond koningstein 

DB Oktober 08 

Om inzicht te krijgen in gereden snelheden worden 
verschillende snelheidsmetingen verricht 

OGV\ 
werkgroep\ 
politie 

4e kwartaal 08 

Om inzicht te krijgen in het parkeergebruik, wordt in 
samenwerking met de bewoners een parkeeronderzoek 
uitgevoerd (capaciteit parkeerplaatsen én gebruik daarvan) 

OGV\werkgroep 4e kwartaal 08 

Er wordt een schouw georganiseerd met verschillende 
verkeersspecialisten en de bewoners. Hierbij ook speciale 
aandacht voor de routes voor minder validen. (rollatorroute) 

OGV\politie\DB
\ werkgroep 

4e kwartaal 08 

Er wordt een wijkplan voor Verkeer en Parkeren opgesteld 
waarin aandacht wordt besteed aan rijdend én stilstaand 
verkeer. Onderdelen van dit plan zijn bijvoorbeeld:  

- onderzoek/inrichting van eenrichtingsverkeerswegen 
in een samenhangend verkeerstromenplan (zoals de 
Linschotenstraat, Barendsestraat, van Marumstraat),  

- afsluiting van delen van de wijk voor zwaar/lang 
verkeer (zoals in de Casteleynstraat/ventweg 
Rustenburgerlaan),  

- Aanbrengen van snelheidsremmende maatregelen 
zoals bijvoorbeeld drempels en zig-zag-blokkades op 
het Zuider Buiten Spaarne 

- Creëren van extra parkeerplekken dmv schuine 
parkeerhavens (bijvoorbeeld langs het Spaarne),  

- Volledig  invoeren van het parkeervignettensysteem 

OGV\politie\DB
\ werkgroep 

1e kwartaal 09 

Snelheidsmeting en eventuele handhaving op snelheden 
(concreet maken n.a.v. verkeersschouw en in verkeer- en 
parkeerplan) 

Politie Vanaf 1e 
kwartaal 08  

150 uur handhaving per jaar op parkeerregels door 
Handhaving Openbare Omgeving. De inzet wordt mede 
bepaald op basis van verkeersschouw en het verkeer- en 
parkeerplan. Probleemplaatsen waaraan zeker aandacht zal 
worden gegeven zijn de stoepen van de Rozenprieelstraat en 
de bocht Voorhelmstraat - Bakkerstraat 

HOO Gedurende 
contract-
periode 

Op basis van het wijkplan voor Verkeer en Parkeren worden 
concrete verkeersmaatregelen uitgewerkt en uitgevoerd 
welke binnen de contractperiode kunnen worden gerealiseerd  

OGV\DB Vanaf 1e helft 
2009 
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•  
 
HOOFDSTUK 3. ONDERTEKENING 
 

De besturen van 
 
gemeente Haarlem,  
participatiegroep Rozenprieel,  
woningcorporatie Ymere,  
woningcorporatie Pré Wonen 
Welzijnswerk Centrum-Zuid, 
Spaarnelanden en  
politie Kennemerland  
 
verbinden zich met de ondertekening van het wijkcontract Rozenprieel tot de uitvoering van de in dit 
wijkcontract beschreven projecten.  
 
De samenwerkende partners stellen vast dat de inhoud van dit contract tot stand is gekomen op basis 
van een wijkenquête, een wijkwandeling een bewonersavond over de projecten en na overleg tussen 
alle partners. De partners willen zo een solide basis leggen voor het slagen van de projecten. Zij doen 
dit in de overtuiging dat de leefbaarheid, de veiligheid en de sociale samenhang van het Rozenprieel 
met deze aanpak het meest gebaat is. 
 
De samenwerkende partners nemen deel aan het projectteam Rozenprieel en dragen (onder meer) via 
dit projectteam bij aan een succesvolle uitvoering van het wijkcontract. 
 







Haarlem, daar teken ik voor!




