Waarom een wijkraad in het Rozenprieel?
Bewoners kunnen zich op verschillende manieren inzetten voor het

aantal inmiddels in uitvoering zijn. Ik ondersteun de wens om

De gemeente Haarlem vindt het belangrijk dat bewoners zelf

komende tijd staan er nog diverse andere projecten op stapel in het

welzijn van hun straat, buurt, wijk dan wel stad.

initiatieven nemen om hun leefomgeving te verbeteren. Bewoners

kunnen dit individueel doen maar ook georganiseerd in een wijkraad.
Een wijkraad is ook een belangrijke schakel in de communicatie

de participatiegroep nu om te vormen tot een echte wijkraad. De

Rozenprieel die de gemeente graag samen met de wijkraad, partners
zoals Ymere en het welzijnswerk wil uitvoeren.

tussen de bewoners en de gemeente. Niet alleen voor de bewoners

Samen werken aan een steeds mooier Rozenprieel. Wie wil dat nu

ook hier geldt dat je, als je met meer bent, in de regel sterker

die ook verder willen als wijkraad. Wellicht dat er nog andere

is het goed om in georganiseerd verband te participeren. Immers,

staat. Ook als stadsdeelregisseur van de gemeente Haarlem is het
voor mij erg prettig om een goede gesprekspartner in de wijk te

hebben. De wijkraad functioneert namelijk ook als een belangrijke
‘ingang’ naar de wijk. Bewoners kunnen bij een wijkraad terecht

met allerlei vragen over hun wijk en buurt. In samenwerking met
de wijkraad probeert de gemeente bewoners zo vroeg mogelijk te

betrekken bij plannen en ontwikkelingen. In het vorig jaar afgesloten
wijkcontract Rozenprieel zijn allerlei projecten opgenomen die met
de participatiegroep Rozenprieel zijn afgesproken en waarvan een

niet? In de participatiegroep zitten nu enthousiaste medebewoners
bewoners uit de wijk zijn die op één of andere manier hieraan een
bijdrage willen leveren. Wellicht wilt u ook wel in de wijkraad en

heeft u zich inmiddels al kandidaat gesteld, maar ook als u af en toe
eens een ondersteunende rol wilt spelen, juich ik dit van harte toe.
Laat uw stem horen op de de wijkvergadering op 5 oktober.

Hans Vriend,

Stadsdeelregisseur gemeente Haarlem

eerste wijkraad had ook nog de bevoegdheid huurwoningen

Bewoners Comité is daarom opgericht, met vertegenwoordigers

schoonmaakacties georganiseerd waar de hele wijk voor werd

onduidelijke situatie. Wie vertegenwoordigde de buurtbewoners

toe te wijzen aan nieuwe huurders. Later werden er grote

gemobiliseerd, inclusief de scholen. De jaarlijkse georganiseerde
loterij en rommelmarkt op het Voortingsplantsoen leveren geld

van de werkgroepen uit het wijkcontract. Er ontstond een
nu: de Participatiegroep, of het ABC?

op voor de kinderactiviteiten van het buurthuis.

Dit voorjaar kwam ineens de Zuidtangent weer op. Na

De Roos -en de wijkraad- kenden woelige tijden. Rozenpriëlers

tunnelplan in de ijskast van de gemeente te verdwijnen. Maar

stonden altijd bekend om hun korte lontje. In het verleden gingen
er wel eens stenen door de vergaderruimte van het buurthuis.
Er waren soms forse meningsverschillen tussen de wijkraad

en andere wijkbewoners. De wijkraad hield zich niet altijd aan

de rechten en plichten van een wijkraad. De eerste jaren zijn er
helemaal geen verkiezingen geweest. Door een interne ruzie is

de wijkraad zelfs een tijdje non-actief geweest. In 2001 is toen de

jarenlang nadenken, overleggen, informatieavonden leek het

uit uitgelekte plannen leek een tunnel toch weer een reële optie
te zijn. Linksom (bij Buitenrustbrug en via Rustenburgerlaan)

of rechtsom (bij Verfrollerbrug, via Zuider Buiten Spaarne): een

tunnel heeft grote effecten voor de Roos. Steeds meer bewoners

vroegen zich af waarom de Roos geen echte wijkraad heeft, met
gekozen leden. Juist nu de belangen voor de wijk zo groot zijn.

Participatiegroep opgericht. Dit was geen officiele wijkraad, maar

Kortom: er speelt van alles in de buurt. Er zijn volop kansen

waarin de activiteiten van afgelopen jaar en de plannen voor

onder het Spaarne). Voor àlle buurtbewoners is het belangrijk een

organiseerde vanaf 2004 wel jaarvergaderingen voor de buurt,

het jaar erna werden gepresenteerd. In die periode bemoeide de
gemeente zich niet zo met het Rozenprieel; het was een relatief
rustige tijd in de wijk. Er waren er wel veel sociale activiteiten,

georganiseerd door de participatiegroep en vooral een groeiende
groep actieve buurtbewoners: de wijkwandeling (Midden in de

Roos), twee keer een groot festival (Overal in de Roos), feesten op
het Voorhelmplein en BBQ’s op het Mari Andriessenplein. Elke

(ondermeer via het wijkcontract) en mogelijke bedreigingen (tunnel
wijkraad te hebben die de belangen van buurtbewoners goed

behartigt (ook als er tegengestelde belangen zijn) en die enthousiast
bijdraagt aan een groene, schone, mooie en veilige Roos.

Colofon
redactie: Gonda Koster, Ellen Verheul

paar maanden werd een Rooskleurig uitgegeven.

vormgeving en foto’s: Anke Brinkman

In 2008 kwam de gemeente met het wijkcontract. Veel

productie: Paswerk, Hoofddorp

zich in voor de verschillende werkgroepen. Alleen was de

website: www.rozenprieel.nl

buurtbewoners (meer dan in andere wijken) schreven

Participatiegroep zelf inmiddels zo uitgedund, dat de coördinatie
van die groepen niet goed kon worden gedaan. Het Actieve

foto wijkraad 1983: Aad van Ake
redactie-adres: Buurtcentrum de Tulp, of ellen.verheul@zonnet.nl

Wijkraadsverkiezingen Rozenprieel
maandag 5 oktober, 20.00 uur, buurtcentrum De Tulp
Waarom verkiezingen voor een
wijkraad?
Op dit moment heeft de Roos geen echte wijkraad. De
oude Participatiegroep is begin dit jaar opgegaan in het
ABC, het Actief Bewoners Comité.
Het ABC was opgericht om de groepen van het
wijkcontract te coördineren. Maar omdat er meer
speelt in de wijk dan het wijkcontract, kwam er bij
buurtbewoners steeds meer vraag naar een wijkraad,
met door de buurt gekozen leden. Een wijkraad
die de belangen van buurtbewoners zorgvuldig
vertegenwoordigt bij dingen die nu en in de toekomst
spelen. Zoals de tunnel voor de Zuidtangent, of de
ontwikkeling van een langetermijn visie voor de wijk
door gemeente en Ymere. Wij wonen in een prachtige
wijk en met elkaar moeten we ervoor zorgen dat de
goede dingen van de Roos behouden blijven en dat
minder goede dingen verbeterd worden. Daarvoor is
een wijkraad. Daarom dus verkiezingen op 5 oktober.

Wat doet een wijkraad?
Voor een wijkraad geldt dat leden gekozen moeten
worden en bewoners gehoord worden alvorens de
wijkraad zijn standpunt over belangrijke onderwerpen
bepaalt. Ook moet een wijkraad verantwoording
afleggen aan de buurtbewoners, zowel inhoudelijk
als financieel. De wijkraad heeft een huishoudelijk
reglement, waarin bijvoorbeeld afspraken staan over
besluitvorming, (her)verkiezing. De wijkraad is ook de
gesprekspartner van de gemeente.
Een wijkraad onderzoekt wat er in de wijk leeft en
behartigt de belangen van de wijk en de bewoners zo
goed mogelijk bij de gemeente en andere instellingen.
Dat kan gaan over zwerfvuil, parkeerproblemen, maar
ook zoiets als de tunnel of de nieuwe bestemming
van Koningstein. Ook als groepen bewoners een
tegengesteld belang hebben of een andere visie
dan de wijkraad, heeft de wijkraad de taak om de
verschillende groepen te ondersteunen.

Oproep Kandidaten voor de wijkraad
Een wijkraad kan natuurlijk niet bestaan zonder mensen die in de wijkraad zitting willen
nemen! Zoals u op pagina 2 en 3 kunt zien, zijn er al enkele kandidaten. Wilt u zich ook
kandidaat stellen? Dan kunt u zich uiterlijk maandag 28 september aanmelden bij Peter
Zoetemeijer, tel. 06 - 138 09 979, of pzoetemeijer@wijkkennis.nl.
Een goede wijkraad is een afspiegeling van de wijk; oud, jong, allochtoon, autochtoon, man, vrouw, werkend,
studerend, etc., iedereen moet zich vertegenwoordigd voelen. Denk niet dat u niet geschikt zou zijn, er zijn veel
verschillende taken binnen een wijkraad.
Wilt u niet in de wijkraad, maar bent u wel bereid om de wijkraad te ondersteunen bij hun activiteiten, geef u
dan alstublieft ook op. Ook deze mensen zijn hard nodig.

Wij hopen op een grote opkomst en zien uit naar uw komst!

Kandidaten wijkraad Rozenprieel
De volgende kandidaten hebben zich al verkiesbaar gesteld voor de wijkraad. Nieuwe kandidaten zijn welkom! Aanmelden kan tot uiterlijk
maandag 28 september bij Peter Zoetemeijer, tel. 06-13809979, of pzoetemeijer@wijkkennis.nl.

De eerste wijkraadperiode loopt van oktober 2009-maart 2011, dus anderhalf jaar. Daarna zijn er elk jaar in maart opnieuw verkiezingen.

Peter Boone

Ik ben 55 jaar en woon in de Rustenburgerlaan. Ik ben daar ook geboren en na 30 jaar elders

gewoond te hebben ben ik sinds 4 jaar weer terug op het oude nest. Ik heb een uitwonende zoon

van 25. Ik ben sowieso betrokken bij “mijn” wijk want ik zit in twee commissies; heel en schoon

en verkeer en parkeren. Het helpen verbeteren van de leefbaarheid is van belang voor en door de

bewoners zelf. Ik ben ex-automatiseerder maar zit nu in de WAO, dus heb tijd genoeg om me in te
zetten voor de wijk.

Anke Brinkman

Ik woon nu 8 jaar in de Linschotenstraat. Ik vind het een prettige wijk om te wonen en dat wil ik

graag zo houden. Ik houd me intensief bezig met de wijkcontracten, vooral met de praktische zaken
zoals heel en schoon, groen en kunst in de wijk. Daarnaast geef ik o.a. de Rooskleurig vorm en

fotografeer ik bij veel wijkactiviteiten. Mijn motto is niet klagen maar vooral kijken naar wat er wel
goed gaat in de wijk en daarmee aan de slag gaan.

Rolf Baron

Mijn leeftijd is 71 jaar. Ik woon in een woonark in het Zuider Buitenspaarne, alleen. Mijn gezin

bestaat uit 3 kinderen en 3 kleinkinderen. Sinds 1987, dus alweer 22 jaar, woon ik in de Roos. Voor

mij is belangrijk dat de Roos een veilige, gezellige en groene wooplek is. Daarom heb ik al eerder

in de wijkraad gezeten en meegedaan met de Overal-in-de-Roos festivals. En nu houd ik me vooral
bezig met het opgroenen van de wijk. Dat wil ik nog wel enkele jaren blijven doen.

Annette Kroes

Ik woon sinds 2002 met veel plezier in het Rozenprieel en heb de wijk en veel bewoners beter

leren kennen door het organiseren van Midden in de Roos (rondleiding) en Overal in de Roos (de
festivals). Nu ben ik actief binnen het (niet zo heel erg) Geheime Groene Roos Genootschap. Mijn
speerpunten als aspirant wijkraadslid zijn: door positieve acties werken aan een schone, groene
Roos en aan het bevorderen van een prettig woon- en leefklimaat in onze buurt.

Van Wijkraad naar Participatiegroep, naar ABC, naar Wijkraad
in historisch perspectief

Jessica Hoedeman- Hake

In 1970 had de Roos een primeur: de eerste wijkraad van

neem ik deel aan de participatiegroep van het Rozenprieel, dit omdat ik graag een bijdrage wil

Het was de tijd van de wijkvernieuwing en dat ging

Ik ben 31 jaar en woon sinds 6 jaar met mijn gezin in de Linschotenstraat. Sinds september 2008
leveren aan het verbeteren van de wijk op diverse gebieden.

Haarlem (en misschien wel van Nederland) werd opgericht.
gepaard met veel gekrakeel. De gemeente wilde een officiële
vertegenwoordiging van de wijk om mee te overleggen. Er

waren grootste plannen: doorgaande wegen, hoogbouw aan
het Spaarne en veel portiekflats. De bewoners dachten er

Maarten Pieter Schinkel

Ik woon sinds begin 2007 met mijn gezin aan het Zuider Buiten Spaarne. Zolang ook ben ik

actief in de Participatiegroep Rozenprieel. Ik hou me vooral bezig met gemeentezaken, zoals het

opstellen van het Wijkcontract, het volgen van de projectontwikkelingen van Ymere, en het verzet
tegen de onzalige tunnelplannen van de Provincie. Ook in de Wijkraad wil ik me graag blijven
inzetten voor verbetering van de openbare ruimte in onze prachtige wijk.

Martijn Beerthuizen

Ik ben 32 jaar en woon met mijn vrouw en 1 jarige dochter op de Linschotenstraat. Sinds enige tijd

ben ik actief in het wijkcontract voor parkeren en veiligheid. Ook hou ik me bezig met het gebeuren
rond de voorgenomen tunnel door het Spaarne. Mijn speerpunten zijn: een betere leefomgeving

in de Roos, oplossing van het parkeerprobleem en aantrekken van overheidsfondsen voor sociale

projecten. De Roos maakt een zeer positieve ontwikkeling door en die moet doorgezet worden, voor
elkaar en door elkaar.

Melle Koning

Ik ben 37 jaar, getrouwd en heb twee kinderen (van 4jr en 2jr). Sinds 2000 woon ik in de

Rustenburgerlaan en in 2002 ben ik begonnen met de website rozenprieel.nl. Vanaf dat moment heb
ik ook bij de participatiegroep gezeten. Mijn doel is dat buurtbewoners informatie krijgen over wat
er via de gemeente of andere instanties in onze wijk gebeurd. Wil ook in de communicatie daarin
bijdragen. In 2008 heb ik het penningmeesterschap overgedragen gekregen.

anders over: geen houweel in ons prieel! De eerste wijkraad
ontwikkelde zich tot een geduchte gesprekspartner van de
gemeente en er werd flink actie gevoerd (zie Rooskleurig

20, januari ‘08). Met succes: de portiekflats en grote wegen
werden geschrapt, en de huidige nieuwbouw –‘goed en
goedkoop wonen’- kwam ervoor in de plaats.

In 1991 verscheen op verzoek van de gemeente een advies:
‘Een Roos van Goud, wijkperspectief Rozenprieel. Veel

De wijkraad doet aan relatiebeheer (1983)

ondermeer voor een betere ontsluiting van de wijk door

Valkenier, Piet Verhoeven, Anke Eshuis, Reini v.d. Wal

bewoners zijn hiervoor geïnterviewd. Het advies pleitte

de Rustenburgerlaan via de Klaverstraat en Kamperstraat

Vlnr. Aad van Ake, Gerard Oudendijk, Jo Klingers, Harry

te verbinden met een nieuwe brug over de Kampersingel,

informeerde bewoners, organiseerde protestacties, bedacht

gesloopt. Het leverde felle protesten op van de wijkraad en

uitwerking en uitvoering van plannen. Veranderingen in de

de stad in. Daarvoor moesten dan wel huizen worden

het advies verdween in een la. De aangekondigde bouw van
zorgcentrum de Roos leverde ook flink protest op, en ruzie

tussen wijkraad en andere bewoners. Het zorgcentrum is er
wel gekomen.

Plannen van de gemeente bleken vaak een aanjager van de
wijkraad. De wijkraad kwam op voor de buurtbelangen,

alternatieven en onderhandelde met de gemeente over de

directe leefomgeving en soms hun eigen woning, waren voor
buurtbewoners vaak een belangrijke reden om lid te worden
van de wijkraad.

De wijkraad heeft altijd ook een sociale functie gehad. In de
beginjaren was er wekelijks een spreekuur, waar bewoners
met allerhande klachten en verhalen terechtkonden. De

