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1. Inleiding   

In het voorjaar 2017 heeft het college besloten tot de wijkaanpak Rozenprieel. Na analyse en 

de fase van plannen maken zijn in 2018 de eerste activiteiten gerealiseerd en resultaten 

gehaald. In 2019 is de wijkaanpak echt in een stroomversnelling gekomen en zijn er kleine en 

grotere resultaten gehaald. 

De wijkaanpak loopt tot en met 2022, maar gezien de intensieve aanpak van de wijkaanpak is 

het zinvol om tussentijds een overzicht te geven van de voortgang. 

Deze rapportage beschrijft dan ook de resultaten die behaald zijn tot en met augustus 2019, 

de punten die aandacht en/of verbetering behoeven en de aandacht- en actiepunten voor de 

komende periode. 
 

 

2. Doelstellingen Wijkaanpak Rozenprieel 

 Strategische Doelen 2.1

De vier hoofddoelen voor de wijkaanpak zijn: 

1. Wonen; verbeteren van de woonkwaliteit in het Rozenprieel 

2. Openbare orde en Veiligheid; verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in het 

Rozenprieel met een prettig en veilig woon-, leef- en werkklimaat. Verschillende typen 

bewoners met uiteenlopende leefstijlen voelen zich thuis en leven harmonieus naast 

elkaar. 

3. Sociale veiligheid en weerbaarheid; het verbeteren van de sociale cohesie in de buurt, het 

vergroten van de kansen voor kwetsbare bewoners in de wijk en het vergroten van 

betrokkenheid bij en invloed van (kwetsbare) bewoners op hun sociale en fysieke omgeving 

4. Verbeteren van de Fysieke leefomgeving; schoon, heel en veilig. 

 

Met deze vier hoofddoelen werken we aan een veilige woonomgeving voor nu en in de 

toekomst. 

 Resultaten & Operationele Doelen 2.2

 Wonen 2.2.1

• Renovaties van panden Ymere en gemeente zijn volledig uitgevoerd in 2028. 

• Funderingsproblematiek van panden van Ymere, gemeente en particulieren aangepakt in 

2028. 

• In 2022 zijn de resultaten van een gemengde, meer diverse wijk zichtbaar. 

  

 Openbare orde en veiligheid 2.2.2

• Met directe, strikte en consistente handhaving op overtredingen wordt overlast en 

criminaliteit niet langer getolereerd en wordt de grip op de wijk herwonnen.  
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• In eerste instantie een vermeerdering van het aantal meldingen, door vergroting van de 

meldingsbereidheid. Uiteindelijk zal het aantal meldingen afnemen omdat door intensievere 

handhaving minder overlast zal ontstaan. 

• Na vier jaar is het percentage woonfraude gelijk met het Haarlems gemiddelde. 

• In 2028 is het oneigenlijk grondgebruik substantieel verminderd (min.50% van de gevallen 

van oneigenlijk grondgebruik is opgelost). 

 

  

 Sociale veiligheid en weerbaarheid 2.2.3

 

• Het Voortingplantsoen en de Tulp zijn voor iedere wijkbewoner een aantrekkelijke en veilige 

plek voor activiteiten. 

• De wijkaanpak fungeert als leertraject om gezamenlijk de diverse domeinen met elkaar te 

verbinden en in co creatie met (kwetsbare) bewoners vorm te geven. Speciaal aandachtpunt 

hierbij is het verweven van de opdracht en positionering van het Sociaal Wijkteam hierin 

• Er is een eenduidig sociaal programma voor de wijk. Het programma is afgestemd met alle 

aanbieders in de wijk en gebaseerd op de behoefte van de buurt. 

• Wijkbewoners zijn bekend met mogelijkheden van ondersteuning door het Sociaal Wijkteam 

(SWT) en tonen hierin vertrouwen.  

• Het SWT  is bekend bij bestaande en nieuw te vormen informele burennetwerken en deze 

weten het SWT te vinden als dat nodig is. 

• Er zitten minder mensen in de schuldhulpverlening (onder voorbehoud van beschikbaarheid 

van cijfers).  

• Het SWT heeft een genuanceerd beeld van de kansen en mogelijkheden van bewoners van 

het Rozenprieel 

• Voorstellen voor nieuwe (collectieve) voorzieningen worden zo mogelijk samen met 

buurtbewoners ter hand genomen en waar nodig en geborgd en ondersteund 

• Samen met (kwetsbare) bewoners zorgen dat de ontwikkeling van de wijk leidt tot veilige en 

prettige wijk voor kwetsbare bewoners.   

• Er is een korte lijn naar zorgnetwerken in de wijk zodat bewoners zich gehoord voelen en 

signalen snel kunnen worden opgepakt. 

• De participatie van jeugd en ouders van gemêleerde achtergrond, wonend in de wijk, is fors 

toegenomen op gebied van spelen en vrije tijd. 

• De Tulp en zorgcentrum de Roos bieden gezamenlijk ontmoetingsmogelijkheden voor 

diverse bewoners en wordt versterkt door een concreet fysiek plan voor deze locaties.  

 

 

 Verbeteren fysieke leefomgeving 2.2.4

• Medio 2019 is het Voortingplantsoen opnieuw ingericht en in overleg met bewoners beter 

geschikt gemaakt voor spelen en recreëren. 

• Steegjes en achterafpleintjes zijn opgeknapt en vergroend. 

• Straten en stoepen zijn onderhouden op B-niveau. 

• Riolering in de Linschotenstraat, Rozenprieelstraat en Bakkerstraat is hersteld/vervangen in 

2022. 

• Aan de hand van een wijkscan, interviews met bewoners (door SWT) en Fields of View 

methodiek zijn de wensen voor wonen en voorzieningen duidelijk geworden.   
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3. Resultaten 2018 

In 2018 is het volgende gerealiseerd: 

  Wonen 3.1

• Procesbegeleiding voor particuliere eigenaren georganiseerd vanuit 

projectbureau vanuit inloopspreekuren 

• Begeleiding van particuliere eigenaren om binnen de particuliere bouweenheid 

gezamenlijk tot funderingsherstel te komen is gestart 

• Aanpak funderingen is gereed. 

• Merenstoren is verkocht. 

• Eerste funderingsherstel is door Ymere uitgevoerd. 

• Eerste funderingsherstel door particuliere eigenaar is in uitvoering. 

• Uitvoeringsregeling 2019-2023 is vastgesteld. 

• Convenant met onderwijsbesturen voor huisvesten onderwijzers is opgesteld. 

 Openbare orde en veiligheid 3.2

• Wijkveiligheidsplan is opgesteld. 

• Bijna 10% woonfraudegevallen aangetroffen (200 onderzocht, 17 gevonden) en 

aangepakt. 

• Criminele netwerken zijn in kaart gebracht. 

 Sociale veiligheid en weerbaarheid 3.3

• Programma sociaal opgesteld met stakeholders, opbouwwerker + aangesteld door 

Haarlem Effect. 

• Studenten gehuisvest van de Academie van de stad; ingezet in het Rozenprieel. 

• Glossy de Roos is huis aan huis verspreid. 

• Pilot collectiviseren van het SWT gericht op het beter leren kennen van de 

wijkbewoners en hun behoeften en mogelijkheden door het houden van 

interviews is, waar mogelijk samen met andere partners, gecontinueerd en in het 

reguliere werk opgenomen.  

• Bewonersinitiatief, het organiseren van een wekelijkse gezonde en verse maaltijd 

in De Tulp, voortkomend uit een van de interviews van het SWT, is gestart en 

wordt gefaciliteerd door Haarlem Effect 

• Er zijn door Haarlem Effect contacten gelegd met stakeholders/mogelijke partners 

voor het ontwikkelen van nieuwe sociale initiatieven voor en met bewoners in de 

wijk 

• Op verzoek van bewoners zijn mogelijkheden voor samenwerking tussen 

Huurdersvereniging De Waakvlam, Haarlem Effect en Ymere bij oprichting en 

ondersteuning van bewonerscommissies in het Rozenprieel onderzocht. 
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 Fysieke leefomgeving 3.4

• Voorbereiding van de herinrichting van het Voortingplantsoen, plan wordt 

uitgewerkt. 

• Groen is toegevoegd bij Merensplein en Dirck Pomppad. 

• Speeltoestellen zijn toegevoegd aan de Rozenprieelstraat. 
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4. Resultaten 2019 

 Wonen 4.1

• Haarlem is aangesloten bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel 

• Er is een legesvrije omgevingsvergunning voor werkzaamheden funderingsherstel 

• Er is binnen de subsidieregeling funderingsonderzoek gedaan naar 20 particuliere woningen 

in het Rozenprieel. Voor twaalf woningen in het Rozenprieel is subsidie toegekend en moet 

het onderzoek nog plaatsvinden bevinden.  

• Er worden vier particulier bouwblokken begeleid met funderingsherstel. In 2019 heeft 

herstel van de eerste vier woningen in het Rozenprieel plaatsgevonden. Zestien woningen 

worden nog begeleid bij het funderingsherstel.  

• Er is een servicepunt funderingen in het Rozenprieel met een wekelijks inloopspreekuur en 

mogelijkheden voor bemiddelingstrajecten. 

• Ymere heeft zeven funderingen van veertien wooneenheden hersteld 

• Ymere is gestart met de funderingsherstelwerkzaamheden van drie woon-werkwoningen en 

is gestart met de bouw van twaalf gasloze nieuwbouw appartementen 

• Ymere heeft zeven woningen aan onderwijzers verhuurd vanuit convenant met 

onderwijsbesturen 

 

 Openbare orde en veiligheid 4.2

• Eerste gesprekken met huurders van woningen op het Voortingplantsoen hebben 

plaatsgevonden over oneigenlijk grondgebruik met betrekking tot voortuinen. 

• Drie keer per jaar is er een schouw met handhaving, beheer en 

politie door de buurt. Bijzonderheden worden gelijk aangepakt. 

Hierdoor worden verkeersonveilige situaties sneller aangepakt (bv 

auto's op fietspad), (zwerf)vuil eerder verwijderd en sneller 

gehandhaafd op bijvoorbeeld aanhangers of boten die langer dan 

toegestaan parkeerplekken in gebruik nemen. 

 

• In de wijk zijn Gemeente, Ymere en Politie zichtbaar met het Projectbureau 

• Om woon- en adresfraude en overlast tegen te gaan leggen Ymere en gemeente 

gezamenlijke adresbezoeken af. Ten behoeve van de gezamenlijke aanpak is in 2019 gestart 

met een bestandsvergelijking tussen gemeente en Ymere. Hierdoor komen risicolocaties 

sneller in beeld.  
 

 Sociale Veiligheid en weerbaarheid 4.3

Participatie, samenwerking en verbinding van buurtbewoners   

• De buurtmaaltijd, waarbij elke vrijdagavond in de Tulp goedkoop, lekker en gezond eten 

wordt gekookt met verse ingrediënten, is gecontinueerd. Het betreft een initiatief vanuit 
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bewoners uit de wijk, voor bewoners, gefaciliteerd en ondersteund door Haarlem Effect.  

Een groot succes want een hoge opkomst en zeer divers publiek uit verschillende delen van 

de wijk en daarbuiten.  

Het project wordt gedragen door 

vrijwilligers met verschillende 

achtergronden.  

 

• Start en voorzetting activiteiten begeleid 

door vrijwilligers in De Tulp 

• maandelijkse creatieve avond voor 

vrouwen uit de buurt,  

• naaiatelier (najaar opnieuw gestart).  

• Het aantal en de diversiteit van actieve en 

betrokken bewoners in de wijk neemt toe 

en wordt individueel en op groepsniveau 

gecoached in de samenwerking.  

• Nieuwe initiatieven in het kader van de wijkaanpak bieden buurtbewoners een podium voor 

inzet en verdere ontwikkeling van kwaliteiten, de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen 

en verbinding te maken met andere buurtbewoners en de buurt. 

 

 

• De studenten van de Academie van de Stad zijn actief op verschillende fronten. Het betreft 

eigen initiatieven en ondersteuning aan bestaande activiteiten en nieuwe initiatieven van 

buurtbewoners in samenwerking met andere partners. 

De studenten: 

• hebben in samenwerking met Haarlem Effect bijgedragen aan het project Buurbloemetje, 

een initiatief van Burennetwerk Haarlem, waarbij buurtbewoners aan konden geven wie 

in de buurt een bloemetje verdiende en vervolgens tijdens een gezamenlijke activiteit in 

De Tulp konden ontvangen; 

• ontwerpen en bouwen samen met bewoners en een nieuwe website voor de buurt waar 

al het activiteitenaanbod op te vinden is; 

• helpen de wijkraad met het organiseren van wijkraadsverkiezingen voor de nieuwe 

wijkraad; 

• organiseren Zwerfiebingo’s ondersteund en georganiseerd door de Kinderwijkraad en het 

kinderwerk van Haarlem Effect (Hier gaan gemiddeld 30 kinderen samen door de wijk om 

afval te verzamelen en zo hun afvalkaart vol te krijgen. Bij het inleveren van de kaarten 

krijgen de kinderen een klein cadeautje.);  

• hebben tijdelijk de kinderwijkraad ondersteund; 

• ondersteunen straten bij de komst van het Wormenhotel; 

• en zijn de rubriek ‘Struinen door de tuinen’ (Bewoners uit de Roos worden geïnterviewd 

over hun tuin, waarbij er ook een aantal foto’s gemaakt worden) gestart. 
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• De kinderwijkraad is opgericht. Zij geven hun mening en adviseren op onderwerpen die voor 

kinderen uit het Rozenprieel van belang zijn. Hun belangrijkste thema’s zijn pesten en 

asociaal gedrag, zwerfafval en groen in de wijk. 

• Kinderen zijn in de lead bij de ontwikkeling van het programma voor de buitenspeeldag. 

Kinderwerk van Haarlem Effect laat de kinderen het programma zelf ontwikkelen en 

ondersteunt voorbereiding en uitvoering van dit programma.   

 

 
 

 

• De CityGame is gespeeld op initiatief van en 

ondersteund door Haarlem Effect. Buurtbewoners met 

uiteenlopende achtergronden en professionals van 

verschillende domeinen hebben gezamenlijk gekeken naar 

de behoeften en uitdagingen voor de buurt en zijn hierover 

op een speelse manier onderling in gesprek gegaan. De 

uitdagingen betreffen wat buurtbewoners betreft de 

thema’s: meedoen, spelen (jong en oud), groen, veiligheid, 

elkaar aanspreken. De resultaten van dit gesprek worden 

gebruikt als input bij de verdere gesprekken met bewoners 

en invulling van de wijkaanpak.  

 

 

 
• Het stedelijk georganiseerde festival Gluren bij de Buren heeft in het Rozenprieel een eigen 

invulling en PR gekregen gericht op onderlinge verbindingen in de buurt.  Verschillende 
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bewoners en stakeholders doen gezamenlijk mee. Er is ondersteuning van de Zoefzoef ten 

behoeve van deelname van mensen die slecht ter been zijn. Opkomst is niet groot, toch een 

succes te noemen als hernieuwde start concrete samenwerking stakeholders (Hart, de Roos).  

• Buurt BBQ bij de Greiner; eten en ontmoeten. Opkomst 150 buurtbewoners uit alle geledingen 

van de buurt.  

 

 
 

 

• Sportaanbod voor kinderen, volwassenen en ouderen is gecontinueerd.   

SportSupport en Haarlem Effect: organiseren Sport in de Wijk, Druppiekunde, Jongeren Op 

Gezond Gewicht. Een vrijwilliger geeft buurtbewoners yoga in De Tulp. 

Gezond natuurwandelen en Sociaal Wijkteam verzorgen wekelijks een wandeling vanuit 

Buurtcentrum De Tulp, gevolgd door een gezonde lunch voor buurtbewoners ondersteund 

door Haarlem Effect.  

 

• Er is een buurtredactie opgericht en ondersteund. Deze redactie verzorgt nieuwsberichten 

en leuke items voor de buurt. Het biedt buurtbewoners een podium voor inzet en verdere 

ontwikkeling van kwaliteiten, de mogelijkheid deze verder te ontwikkelen en verbinding te 

maken met andere buurtbewoners en de buurt . Er is nauwe samenwerking met de glossy 

die in het najaar van 2019 weer verschijnt en waarvan de redactie en vormgeving in handen 

is van buurtbewoners.  

• Eind september is Burendag. Haarlem Effect organiseert dit samen met de studenten van 

Academie van de Stad en buurtbewoners; van exposities, muziek, wijkwandelingen tot op 

de koffie bij de buren. Burendag is voor jong en oud en met voor elk wat wils.  

 

Sociaal Wijkteam 

• Bewoners ondersteund door het sociaal wijkteam nemen deel aan of maken gebruik van 

nieuwe buurtinitiatieven, activiteiten en voorzieningen in de buurt. 

• Ondersteuning van meerdere buurtbewoners met een huurachterstand door het sociaal 

wijkteam als gevolg van samenwerking met woningbouwcoöperaties en gemeente in het 

kader van preventie huisuitzetting op gemeentelijk niveau.  
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• Bewoners worden ondersteund door sociaal wijkteam en Haarlem Effect bij het formuleren 

van hun behoeften in individuele gesprekken en bij het vergroten van hun invloed op 

verbetering van de gezamenlijke woon- en leefsituatie  

• Relaties tussen leden van het sociaal wijkteam en medewerkers van Haarlem Effect en een 

bredere groep buurtbewoners zijn versterkt als gevolg van gesprekken in de buurt.  

 

 

Wonen 

• Mede op basis van de resultaten van de gesprekken die door het SWT in de wijk met bewoners 

gevoerd worden willen de gemeente en Ymere met bewoners in gesprek over de aanpak van 

pleintjes en straten en over het vormen van bewonerscommissies.  
• Het gesprek met bewoners over behoeften van individuele bewoners en uitdagingen voor 

de buurt als geheel wordt gevoerd en bewoners worden uitgenodigd en ondersteund om 

mede invulling te geven aan verbetering van de woon- en leefsituatie middels onderdelen 

van de wijkaanpak.  

• Ymere heeft gesproken met bewoners van vier complexen (44 woningen) over het wonen in 

hun gebouw om betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de gezamenlijke ruimtes te 

creëren, ze hebben invloed kunnen uitoefenen op de uitstraling van de ruimtes.  

 

Samenwerking 

• Stakeholders zijn onder regie van de extra aangetrokken opbouwwerker betrokken bij de 

voortgang van de wijkaanpak, uitgenodigd tot onderlinge samenwerking en het leveren van 

een bijdrage hieraan.  

• Onderlinge contacten tussen stakeholders zijn gelegd en door een deel van de stakeholders 

benut voor het ontwikkelen van gezamenlijke activiteiten ten behoeve van de buurt. 

 
 

 Fysieke leefomgeving 4.4

• Er is een plan ontwikkeld voor de aanpak van de groenstructuur in het Rozenprieel. In het 

najaar wordt dit verder uitgewerkt met de diverse stakeholders, zodat de komende jaren 

groen volgens een eenduidig plan kan worden toegevoegd aan de wijk. 

• Op initiatief van bewoners is een muurschildering aangebracht in de Planciusstraat. 
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• In overleg met de 

kinderen van de Hannie 

Schaftschool en de 

kinderwijkraad en een 

werkgroep van bewoners is er 

een plan ontstaan voor de 

nieuwe inrichting van het 

Voortingplantsoen. Dit heeft 

geleid tot drie schetsen die met 

bewoners zijn besproken op een 

bewonersmiddag en avond. Op 

basis van de mening van de 

bewoners en alle betrokken 

organisaties is er een Voorlopig 

Ontwerp gemaakt dat in het najaar met bewoners zal worden besproken. Hopelijk 

oplevering van het nieuwe plein juni 2020. 

 

• Onkruid wordt sneller verwijderd. 

• Grofvuil wat illegaal bijgeplaatst wordt bij  containers wordt sneller weggehaald. Kapot 

straatmeubilair wordt zo snel mogelijk vervangen. 

• De voorbereiding voor de sloop van Koningstein is begonnen. 

• In het najaar worden de eerste wormenhotels geplaatst. 

• Enquête is afgenomen 

• Woonhuizen die nog in bezit zijn van de gemeente Haarlem en niet-strategisch zijn, zijn 

verkocht, worden verkocht na funderingsherstel of worden samen met Ymere aangepakt (in 

het belang van de wijkaanpak). 

• De tuin van seniorencomplex ZuiderBuitenSpaarne is groener gemaakt 

• Ymere onderzoek de mogelijkheden om de entrees aan het Voortingplantsoen aan te 

passen om overlast weg te nemen. 

• Er is bekeken waar het mogelijk is om extra bomen toe te voegen in de wijk. 

 

 

 

 Financiën 4.5

Vanuit de gemeentelijke begroting is voor 2019 € 150.000,- beschikbaar voor de wijkaanpak. 

Funderingen staat los in de begroting, evenals projecten en uitvoeringsafspraken met onze 

partners zoals Spaarnelanden, Haarlem Effect en Sociaal Wijkteam. 

 

Ymere zet ook extra middelen in voor de wijkaanpak: € 134.000,- De renovaties en funderingen 

staan hier los van. Dit loopt in de vele miljoenen. 
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5. Vooruitblik 

 Acties 2020 5.1

De komende periode zal in het teken staan van verdere uitvoering van de wijkaanpak. We 

hebben aandacht voor borging van behaalde resultaten en bestendigen hiervan. Tegelijkertijd 

zullen er nieuwe resultaten gehaald worden. 

 

Het Voortingplantsoen wordt hopelijk zomer 2020 opgeleverd en het groenplan wordt 

besproken met alle belanghebbenden en in uitvoering gaan. 

Koningstein wordt gesloopt en Koningshof ontwikkeld. Edelweis wordt verkocht. 

 

Meer particuliere bewoners doen onderzoek naar hun fundering, andere eigenaren zullen het 

funderingsherstel gaan uitvoeren. Ymere levert 12 nieuwbouw woningen op, start 

funderingsherstel van een aantal woningen . De gemeente gaat in overleg met particulieren 

over oneigenlijk grondgebruik. 

 

De wijkraad krijgt versterking en zal een belangrijkere vertegenwoordiging van de buurt zijn. 

Er wordt een start gemaakt met het versterken van informele sociale netwerken rondom 

bepaalde pleintjes waar bewoners kwetsbaar zijn. Sociaal wijkteam trekt hier samen op met 

Ymere en gemeente. 

 

Studenten van Academie van de Stad richten zich aankomende periode op het opzetten van 

‘Springlevend Café’: een (twee) wekelijkse thema inloop op vrijdagmiddag in de Tulp (in 

afstemming met Haarlem Effect en het buurtrestaurant).  

 

Er is een nieuwe glossy en de informatievoorziening voor de buurt is verbeterd door de 

vernieuwde website en de komst van de buurtredactie.  

 

Er wordt ingezet op het bestendigen en uitbreiden van bewonersparticipatie middels 

ondersteuning en coaching. 

 

In gesprek met bewoners worden de  thema’s genoemd in de Citygame zoals veiligheid en 

elkaar aanspreken, maar ook groen, meedoen en spelen (jong en oud)  verder uitgewerkt. 

 

Samenwerking tussen stakeholders zal worden vergroot met extra aandacht voor betrokkenen 

bij de doelgroep ouderen.  

 

 Enquête  5.2

In juli is een enquête afgenomen in het Rozenprieel (zie bijlage). Deze zogenaamde mini-

omnibus voor het Rozenprieel  geeft inzicht in de huidige staat van de buurt en aanbevelingen 

voor de toekomst. De volgende aanbevelingen komen voort uit de enquête: 
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Ondanks dat de Rozenpriëler positief is over de buurt en geënquêteerden aangeven dat er 

voldoende onderling contact is, blijft dit voor de komende jaren een aandachtspunt. Het is ook 

iets waar dieper op ingezoomd moet worden, want er zijn ook tegengestelde signalen. Het 

sociaal wijkteam ervaart soms iets anders. Blijkbaar is dit dus nog wel iets wat afhankelijk is 

van aan wie je de vraag stelt en of er de mogelijkheid is om door te vragen. 

 

De fietsvoorzieningen laten te wensen over. Het gaat hier met name om stallingen. Dit is een 

bekend probleem wat ook niet heel makkelijk wordt opgelost vanwege de beperking van de 

openbare ruimte; de straten en stoepen zijn smal waardoor er beperkt ruimte is voor extra 

voorzieningen. Ditzelfde geldt voor parkeervoorzieningen. 

 

Voor spelen ligt het iets anders. Dit scoort nu nog onvoldoende maar de hoop is dat met het 

opleveren van het Voortingplantsoen de score in de toekomst hoger uitvalt. 

Ook de onvrede over groen (zowel aanwezigheid als kwaliteit) kent hopelijk met het uitvoeren 

van het groenplan een hogere waardering aan het einde van de looptijd van de wijkaanpak. 

Voor het verbeteren van de openbare ruimte wordt nog in het laatste kwartaal van 2019 

gekeken waar een kwaliteitsslag gemaakt kan worden. 
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Dit is een uitgave van gemeente Haarlem,  

27 september 2019 

 

 

Tekst: Mirjam Boxhoorn,  

Fotografie: Ingrid Swakman, Anke Brinkmann, 

 

________________________________ 
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