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Informatienota 

 

Onderwerp  

Tussenrapportage wijkaanpak Rozenprieel 

 

Nummer 2019/854412 

Portefeuillehouder Roduner, F.J. 

Programma/beleidsveld 4.1 Duurzame stedelijke ontwikkeling 

Afdeling PG 

Auteur Boxhoorn, M. 

Telefoonnummer 023-5115090 

Email mboxhoorn@haarlem.nl 

Kernboodschap De wijkaanpak Rozenprieel is in 2017 opgestart. De wijkaanpak  begint zijn 

vruchten af te werpen. Op alle terreinen worden resultaten gehaald. Op het 

gebied van funderingen is het herstel van Ymere in een vergevorderd stadium en 

beginnen de eerste particulieren met herstel. De gemeente Haarlem is 

aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel, zodat ook bewoners met 

minder financiële mogelijkheden in de mogelijkheid worden gesteld hun fundering 

te herstellen. 

De gemeente (handhaving) en de politie is meer zichtbaar in de wijk. Dit betekent 

dat de meldingsbereidheid omhoog gaat en de leefbaarheid verbetert. 

Ook de sociale weerbaarheid van de buurt is in ontwikkeling. Er zijn veel 

activiteiten voor alle verschillende doelgroepen in de wijk die met enthousiasme 

worden onthaald. 

Tegelijkertijd vergroent de wijk langzaam en wordt de openbare ruimte stukje bij 

beetje aangepakt 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

ontwikkeling.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 - Wijkaanpak Rozenprieel (2017/152902) in commissie Ontwikkeling 8-6-2017 

- Adviesrapport Funderingsaanpak Gemeente Haarlem (2017/450455) in 

commissie Ontwikkeling 5-12-2017 

 

Besluit College  

d.d. 19 november 2019 

 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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Inleiding  

De wijkaanpak Rozenprieel is twee jaar actief. In 2019 beginnen de eerste resultaten zichtbaar te 

worden. In de tussentijdse rapportage wijkaanpak Rozenprieel (bijlage 1) informeert het college de 

commissie over de behaalde resultaten van de inspanningen van de afgelopen jaren en geeft het 

inzicht in de acties die in de toekomst gepland staan. Verder is er een mini-omnibus gehouden in het 

Rozenprieel over hoe bewoners hun buurt ervaren (zie bijlage 2). 

 

2. Kernboodschap 

De wijkaanpak Rozenprieel begint zijn vruchten af te werpen. Op alle terreinen worden resultaten 

gehaald. Op het gebied van funderingen is het herstel van Ymere in een vergevorderd stadium en 

beginnen de eerste particulieren met herstel. De gemeente Haarlem is aangesloten bij het Fonds 

Duurzaam Funderingsherstel, zodat ook bewoners met minder financiële mogelijkheden in de 

mogelijkheid worden gesteld hun fundering te herstellen. 

De gemeente (handhaving) en de politie is meer zichtbaar in de wijk. Dit betekent dat de 

meldingsbereidheid omhoog gaat en de leefbaarheid verbetert. 

Ook de sociale weerbaarheid van de buurt is in ontwikkeling. Er zijn veel activiteiten voor alle 

verschillende doelgroepen in de wijk die met enthousiasme worden onthaald. 

Tegelijkertijd vergroent de wijk langzaam en wordt de openbare ruimte stukje bij beetje aangepakt. 

 

 

3. Consequenties 

De continuering van de wijkaanpak is belangrijk. Juist nu de eerste resultaten zichtbaar worden is het 

goed om de komende jaren te oogsten. Een aantal dingen vergt ook zeker nog een lange adem. 

Denk aan de ondermijningsproblematiek en het verbeteren van de sociale weerbaarheid. De 

gemeente zal langdurig zichtbaar aanwezig moeten zijn in de buurt om het vertrouwen als overheid 

terug te winnen.  

Het komende jaar zal het Voortingplantsoen op de schop gaan, wordt Koningstein gesloopt en 

herontwikkeld en is er veel aandacht voor bewonersondersteuning en initiatieven. Ook is er extra 

aandacht voor het verbeteren van de openbare ruimte. 

 

4. Vervolg 

In de jaren 2020, 2021 en 2022 zijn er vanuit de begroting middelen beschikbaar om de wijkaanpak 

te continueren (€150.000, €135.000, €125.000). Tussendoor en aan het einde van de looptijd zal er 

nogmaals een bewonersenquête worden afgenomen. Halverwege 2022 moet worden besloten of de 

wijkaanpak een vervolg nodig heeft en wordt de commissie daarover geïnformeerd.  

 

5. Bijlagen 

- tussentijdse rapportage wijkaanpak 

- rapportage onderzoek 2019, mini-omnibus 


