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1 L.S., 

De folder van het project Voortingsplantsoen nauwkeurig 

bekeken. 

1. Het lijkt mij prachtig te worden en ben daarom ook 

voorstander. 

 

2. Men kan zich afvragen of de beplantingen in deze 

kinderrijke buurt stand zullen houden. 

Doch niet geprobeerd is niet geweten. Het wordt in 

ieder geval veel groener en dat is goed! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dank voor het delen van uw positieve reactie.  

 

 

2. Het risico tot vernieling van de beplanting in de plantvakken wordt 

tot een minimaal niveau gebracht, maar blijft inderdaad een risico. 

De plantvakken worden gedeeltelijk opgesloten door betonnen 

zitelementen en liggen verhoogd ten opzichte van het maaiveld. 

Tevens is bewust gekozen voor een invulling van de plantvakken 

volgens het ‘Green-to-colour’-concept. Het ‘Green-to-colour’-

concept bestaat uit vaste beplanting met een kleurrijk uiterlijk. De 

vaste planten groeien snel dicht en hebben verschillende 

bloeiperioden waardoor betreding van de plantvakken wordt 

bemoeilijkt.  

 

L. van de Pieterman 

 

2 Geachte heer, mevrouw,  

 

1. Ik heb het voorlopig ontwerp ingezien. Het ziet er 

veelbelovend uit. Ik ben dan ook heel blij dat het 

Voortingsplantsoen opgeknapt gaat worden.  

 

 

 

 

2. Ik zou echter graag een aanvulling willen noteren.  

Mijn kinderen willen graag spelen op het 

voortingsplantsoen maar durven er nu niet te spelen. 

 

 

1. Dank voor het delen van uw positieve reactie.  

 

 

 

 

 

 

2. De gemeente Haarlem ziet ook dat rondom het Voortingplantsoen 

sprake is van sociale onrust. 

Inspreker 2 
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Ik weet van veel andere ouders uit de wijk dat deze 

met hetzelfde probleem zitten en hun kinderen er niet 

graag naartoe laten gaan. Er wordt daar al jaren erg 

veel vernield door kinderen en jongeren uit de buurt. 

Er ligt heel veel afval en glas en er wordt zeer 

regelmatig vuurwerk afgestoken. Bovendien lopen er 

kinderen rond die ruzie zoeken met andere kinderen 

en het speelterrein als hun territorium 

beschouwen.  Een nieuw plantsoen zal dit 

waarschijnlijk niet veranderen. Ik ben daarom bang dat 

we straks een hele dure metamorfose hebben zonder 

gewenst resultaat: namelijk een veilige en prettige 

speelplek voor álle kinderen uit het Rozenprieel en niet 

alleen voor een paar kinderen.  

 

Een oplossing zou zijn om er continu toezicht te 

hebben. Misschien door een vaste toezichthouder of 

anders door camera's. Dit zal hopelijk het effect 

hebben dat het voortingsplantsoen schoon en veilig 

wordt gehouden en alle kinderen uit de buurt er veilig 

kunnen spelen.  

 

3. Daarbij zijn ruim voldoende vuilnisbakken nodig, die 

regelmatig geleegd worden. In het plan zie ik nu één 

blikvanger. Dit lijkt me niet voldoende. 

 

 

 

Samen met verschillende organisaties, zoals welzijnsorganisatie 

Haarlem Effect (buurtcentrum de Tulp), het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, het Sociaal Wijkteam, de Hannie Schaftschool en de politie is 

de gemeente een samenwerkingstraject gestart om samen met 

verschillende bewoners in gesprek te gaan met als doel dat iedereen 

zich ok voelt op het plein.  

Deze gezamenlijke aanpak zal onder andere gericht zijn op de-

escalatie, aanwezigheid van instanties in de wijk en het inzetten van 

support en draagvlak van buurtbewoners. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. De voornaamste reden van de plaatsing van de blikvanger is het 

aansporen van jongeren tot het weggooien van hun afval op een 

leuke manier. Verder worden er 4 afvalbakken geplaatst,. De 

afvalbakken worden nabij de ingangen geplaatst wat een logische 

plek om je afval weg te gooien; bij het binnen komen of verlaten van 

het plein. 
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Hopelijk neemt u mijn suggesties mee in de verdere 

besluitvorming. Alvast bedankt.  

 

 

3 Beste,  

 

Hierbij mijn reactie mbt voorlopig ontwerp van het 

Voortingplantsoen,  

 

1. Het ziet er fantastisch uit.  

2. Mooi dat er rekening wordt gehouden met meerdere 

leeftijdscategorieën, behoud van de bestaande bomen 

en de groene omgeving. Zal de buurt vast heel blij 

mee zijn.  

3. Ik ben absoluut voor!  

4. Succes en kijk uit naar het resultaat.  

 

 

 

 

 

Dank u wel voor uw positieve reactie op het ontwerp.  

Inspreker 3 

 

4 Geachte heer, mevrouw,  

 

Mijn zoon wil graag weten of er ook skateboard 

mogelijkheden zijn? 

 

 

 

Hoewel er een aantal keer om gevraagd is, is een skatevoorziening 

niet in het plan in te passen. Om toch aan de wensen voor een kleine 

voorziening tegemoet te komen wordt in overleg met de kinderen 

die hierom gevraagd hebben een aantal ‘skate-obstacles’ 

aangeschaft die bewaard wordt in de Tulp. Denk hierbij aan een ‘rail’ 

of een mini-ramp. Deze kunnen, na realisatie van het plein, tijdens 

openingstijden bij de Tulp worden opgehaald zodat op het 

voetbalveld (asfalt ondergrond) geoefend kan worden met allerlei 

trucs. 

 

Inspreker 4 
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5 Ls,  

1. ik heb het ontwerp van het nieuwe Voortingplansoen 

ontvangen en gelezen. 

 

2. Jammer dat er voor de ouderen geen JEU de BOULES-

baan is opgenomen in het ontwerp. 

Er zijn in mijn omgeving behoorlijk wat mannen en 

vrouwen van boven de 65 die graag een balletje laten 

rollen. 

Denk er over na of het in het ontwerp is in te passen.Ik 

stel voor dat dat kan paralel aan het football  -veldje. 

 

Ik hoop van jullie te vernemen.Vr.Gr. 

 

 

1. Hartelijk dank voor uw suggestie op het voorlopig ontwerp van het 

Voortingplantsoen.  

 

2. Helaas hebben wij negatieve ervaringen met jeu de boules banen. 

Het onderhoud is met name erg intensief. Wel willen we meegeven 

dat er vanuit Zorggroep Reinalda (wooncentrum de Roos) en 

Haarlem Effect (buurtcentrum de Tulp) activiteiten voor ouderen 

worden georganiseerd. U kunt hiervoor contact opnemen met Ragna 

Stegenga (rstegenga@haarlemeffect.nl). 

 

 

 

 

B. Steenman 

 

6 Geachte heer/ mevrouw,  

 

Betreffende de plannen voor een nieuw voortinplantsoen 

wil ik het volgende graag opmerken. 

 

 

1. Fijn dat er meer groen gepland staat.  

 

 

 

2. Ook het voetbalveld dat blijft staan vind ik fijn met 

waterpunt. 

 

Dank u wel voor het delen van uw zienswijze op de nieuwe plannen 

voor het Voortingplantsoen. 

 

 

 

 

1. Dank u wel voor uw positieve reactie, fijn dat u met dit ontwerp een 

vooruitgang ziet voor het Voortingplantsoen. Het versterken van de 

groenstructuur is één van onze belangrijkste doelstellingen.  

 

2. Fijn dat u het behoud van de voetbalkooi als positief ervaart. 

 

 

B. Botman  

 

mailto:rstegenga@haarlemeffect.nl
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3. Erg weinig afvalbakken.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Ook een gedeelte om te skaten/ skeeleren / steppen 

mis ik in dit plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ik vind het heel fijn dat het wordt opgeknapt maar ben 

bang voor vernielingen. Is er over toezicht nagedacht? 

Het plein is nu vol troep, glas, vuurwerkvernielingen.  

Een opgeknapt plein zal de buurt goeddoen maar mijn 

zoons willen er niet spelen omdat er een aantal 

pestkoppen rondlopen die spullen afpakken ( knikkers, 

voetballen ) en terroriseren. De ouders doen dan ook 

mee en daarom durven mijn kinderen daar niet te 

spelen. Ik ben niet de enige die zo denkt. 

 

3. In het nieuwe ontwerp worden 4 afvalbakken geplaatst. Tevens 

wordt er een blikvanger toegevoegd. De voornaamste reden van de 

plaatsing van de blikvanger is het aansporen van jongeren tot het 

weggooien van hun afval op een leuke manier. De afvalbakken 

worden nabij de ingangen geplaatst, wat een logische plek is om je 

afval weg te gooien; bij het binnen komen of verlaten van het plein. 

 

 

4. Hoewel er een aantal keer om gevraagd is, is een skatevoorziening 

niet in het plan in te passen. Om toch aan de wensen voor een 

kleine voorziening tegemoet te komen wordt in overleg met de 

kinderen die hierom gevraagd hebben een aantal ‘skate-obstacles’ 

aangeschaft die bewaard wordt in de Tulp. Denk hierbij aan een 

‘rail’ of een mini-ramp. Deze kunnen, na realisatie van het plein, 

tijdens openingstijden bij de Tulp worden opgehaald zodat op het 

voetbalveld (asfalt ondergrond) geoefend kan worden met allerlei 

trucs. 
 

5. De gemeente Haarlem ziet ook dat rondom het Voortingplantsoen 

sprake is van sociale onrust. 

Samen met verschillende organisaties, zoals welzijnsorganisatie 

Haarlem Effect (buurtcentrum de Tulp), het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, het Sociaal Wijkteam, de Hannie Schaftschool en de politie is 

de gemeente een samenwerkingstraject gestart om samen met 

verschillende bewoners in gesprek te gaan met als doel dat iedereen 

zich ok voelt op het plein.  

Deze gezamenlijke aanpak zal onder andere gericht zijn op de-

escalatie, aanwezigheid van instanties in de wijk en het inzetten van 

support en draagvlak van buurtbewoners. 
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6. Daarom zou toezicht/ camera's? Misschien veiliger zijn 

voor kinderen die daar spelen en niet rotzooi willen 

trappen.  

 

Mvg groet en succes met de uitvoering 

 

 

6. Het plaatsen van camera’s wordt buiten beschouwing gelaten 

vanwege privacyaspecten.  

 

 

7 1. GRAAG maak ik bezwaar tegen het plan om het 

voetbalveld voor mijn slaapkamerraam te plaatsten. 

 

2. Ik heb in de laatste 15 jaar genoeg overlast gehad van 

kapotte ruiten en geluidsoverlast van voetballers 

midden in de nacht. 

Het is te groot voor een dichtbevolkte woonwijk 

...vooral omdat de afstand van mijn ramen en het veld 

ca. 3/4 meter is. 

 

Onbegrijpelijk, hopelijk wordt er beter over nagedacht. 

 

Mvg D.Fallows 

1. Dank u wel voor het delen van uw zienswijze op de nieuwe plannen 

voor het Voortingplantsoen.  

 

2. Onze doelstelling is om te komen tot een invulling die op deze 

locatie passend is en waarbij de invulling aansluit op de behoeften 

van de direct omwonenden en bewoners uit de nabije omgeving. Uit 

meerdere gesprekken met de kinderwijkraad is naar voren gekomen 

dat er behoefte is aan de voetbalkooi. Tijdens de inloopavond voor 

jongeren op 24 september 2020 hebben de jongeren tevens 

gelegenheid gekregen om hun mening te geven over de inpassing 

van het voetbalveld. Uit deze inloop avond bleek een duidelijke wens 

voor het behoud van de voetbalkooi en de mogelijkheid tot 

voetballen.  

 

De voetbalkooi in het nieuwe ontwerp wordt voorzien van 

geluiddempend hekwerk, waarbij het geluid van de bal tegen het 

hekwerk wordt gereduceerd. Daarnaast wordt het hekwerk hoger 

uitgevoerd, ter vermindering van ballen buiten de kooi.   

 

De gemeente Haarlem ziet ook dat rondom het Voortingplantsoen 

sprake is van sociale onrust. 

Samen met verschillende organisaties, zoals welzijnsorganisatie 

Haarlem Effect (buurtcentrum de Tulp), het Centrum voor Jeugd en 

D. Fallows 
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Gezin, het Sociaal Wijkteam, de Hannie Schaftschool en de politie is 

de gemeente een samenwerkingstraject gestart om samen met 

verschillende bewoners in gesprek te gaan met als doel dat iedereen 

zich ok voelt op het plein.  

Deze gezamenlijke aanpak zal onder andere gericht zijn op de-

escalatie, aanwezigheid van instanties in de wijk en het inzetten van 

support en draagvlak van buurtbewoners. 

 

8 Geachte dames/heren, 

 

Hierbij mijn reactie op het voorlopig ontwerp van het 

Voortingplantsoen: 

  

1. Ik ben blij met een plein met veel beplanting en meer 

bomen bij het buurthuis (en niet alleen bij het 

buurthuis!) Zo te zien is dat ook jullie streven geweest. 

 

 

 

 

 

 

1. Dank u wel voor uw positieve reactie op het ontwerp.  

Het toevoegen van bomen en beplanting was inderdaad ons streven. 

 

 

M. Kok  

 

9 L.s., 

 

1. Dank voor de info omtrent de nieuwe inrichting. Ziet 

er fantastisch uit, niets meer aan doen. 

 

 

 

1. Dank u wel voor uw positieve reactie op het ontwerp. 

P. Miedema  

 

10 Goedemorgen,   

 

Hierbij onze input op het huidige voorstel voor de 

herinrichting van het Voortingsplantsoen. 

 

 

 

 

 

 

M. Splinter  
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1. Dit voorstel komt van mijn zoon Jonas (10 jaar).  

Hij, en veel andere kinderen in Haarlem zijn gek op 

steppen en skateboarden. Op dit moment moeten 

we daarvoor naar t Landje, waar het altijd erg druk is 

omdat dit in de omgeving het enige skatepark is en 

het blijkbaar een populaire bezigheid is.   

 

Als ik kijk naar t Landje, zijn er ook veel kleine kinderen 

die gebruik maken van het skatepark. Wij denken dat 

veel kinderen plezier zouden hebben van een 

skateparkje. Op dit moment lijken er twee plekken te 

zijn waar een speeltuintje staat, wellicht kan een van 

die plekken worden opgeofferd aan de skaters/ 

steppers?? 

1. Hoewel er een aantal keer om gevraagd is, is een skatevoorziening 

niet in het plan in te passen. Om toch aan de wensen voor een kleine 

voorziening tegemoet te komen wordt in overleg met de kinderen 

die hierom gevraagd hebben een aantal ‘skate-obstacles’ 

aangeschaft die bewaard wordt in de Tulp. Denk hierbij aan een ‘rail’ 

of een mini-ramp. Deze kunnen, na realisatie van het plein, tijdens 

openingstijden bij de Tulp worden opgehaald zodat op het 

voetbalveld (asfalt ondergrond) geoefend kan worden met allerlei 

trucs. 

 

 

 

11 Geachte mevrouw, heer, 

 

Ten aanzien van het nieuwe plan voor het 

Voortingplantsoen wil ik graag het volgende opmerken: 

 

1. nog steeds te weinig groen (de vorige twee 

uitgevoerde ontwerpen zijn allebei mislukkingen 

omdat er teveel verharding is gebruikt) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Eén van onze doelstellingen is om het huidige Voortingplantsoen te 

vergroenen. Dit is een duidelijke wens vanuit de buurt.  De 

ontworpen verdeling van het groen en de nieuwe speelvoorzieningen 

op het nieuwe Voortingplantsoen is zorgvuldig tot stand gekomen.  

  

In het ontwerp is gezocht naar een balans tussen het toevoegen van 

groen en de functie die het plein heeft voor spelen. Er worden 

meerdere plantvakken ingericht die het Voortingplantsoen een 

parkachtige karakter geven. 

 

A. Meijering  

 



 
 

Pagina 9 van 12 
Bijlage bij 2021/48899 

 

Nota van zienswijzen voorlopig 
ontwerp Voortingplantsoen 

Nr. Vraag / opmerking Antwoord gemeente Haarlem Inspreker 

 

2. het voetbalveld kan prima als grasveld uitgevoerd 

worden, dat zou de uitstraling een stuk verbeteren 

 

 

 

 

 

3. de paden zouden smaller uitgevoerd kunnen worden 

waardoor er meer ruimte is voor groen/gras 

 

 

 

4. de betonnen zitelementen zijn erg groot/lang en 

massief uitgevoerd en gevaarlijk bij de 

speelgelegenheden 

 

 

 

 

2. We begrijpen uw argument over de uitstraling. Echter, een 

voetbalveld met gras dat intensief wordt gebruikt, is binnen korte tijd 

geen grasveld meer, maar een kale vlakte. Daarbij bestaat de kans 

dat het gras aantrekkelijk is voor honden om hun behoefte te doen. 

Zodoende is ervoor gekozen het nieuwe voetbalveld uit te voeren in 

asfalt en te voorzien van (gekleurde) belijning. Hierdoor kan het veld 

voor meer dan enkel voetbal worden gebruikt 

 

3. In het ontwerp is rekening gehouden met een parkachtige uitstraling 

en looppaden met een breedte van ca. 2,50 meter. De wens is dat 

voetgangers met kinderwagens of rolstoelgebruikers elkaar 

gemakkelijk kunnen passeren.   

 

4. De betonnen zitelementen worden zo uitgevoerd dat deze als 

zitelement gebruikt kunnen worden, maar ook als spelaanleiding of 

sport attribuut. De betonnen elementen krijgen afgeronde kanten, 

zodat deze prettig zijn om op te zitten. Daarnaast worden ze op 

voldoende afstand van speelvoorzieningen gezet, we volgen hierbij 

de regels voor valafstanden. 

12 Best mr/mw, 

 

Ik wil graag reageren op het voorlopige ontwerp van het 

Voortingplantsoen in het Rozenprieël.  

1. Ik wordt ontzettend blij dat er veel groen in het 

ontwerp is meegenomen. Het huidige plein met alleen 

maar beton is werkelijk deprimerend en kil. Ik zou 

zeggen, behoud lekker veel groen in het definitieve 

ontwerp. 

 

 

 

 

1. Dank u wel voor uw positieve reactie op het ontwerp. 

 

Inspreker 12 
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13 Beste mensen,  

 

Ik heb een paar opmerkingen/vragen over het huidige 

ontwerp: 

 

1. Op de presentaties zien de borders er wel erg fleurig 

uit. Wordt de concrete beplanting gekozen in overleg 

met wijkraad/GGRG of een andere bewonersbelangen 

vertegenwoordiging? En hoe is het onderhoud 

georganiseerd? Van boven af, of samen met de 

bewoners/gebruikers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Soortgelijke vragen over de te planten bomen. 

Traditionele bomen, of bijvoorbeeld fruitbomen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Er worden meerdere plantvakken ingericht die het Voortingplantsoen 

een parkachtige karakter geven. De gemeente heeft de omwonenden 

en andere belangenvertegenwoordigers, zoals het Geheime Groene 

Roos Gemeenschap (GGRG), in een vroeg stadium bij de planvorming 

betrokken door middel van een informatieavond.  

In de plantvakken wordt het concept ‘Green to Colour’ toegepast. 

Het uiterlijk van de beplanting kan variëren van sober groen tot een 

gevarieerd kleurenpalet. Het Green to Colour concept kenmerkt zich 

door het snel dichtgroeien van de plantvakken en uiteindelijk minder 

onderhoud en. Het onderhoud gebeurt door Spaarnelanden. 

Bewonersinitiatieven om te helpen bij het onderhoud zijn altijd 

welkom en kunnen via het GGRG gestart worden. Hier is contact over 

geweest met het GGRG. Mocht u wensen hebben om bij te dragen 

aan het onderhoud, kunt u contact opnemen met GGRG of met 

Spaarnelanden via www.spaarnelanden.nl/inwoners/groenparticipatie 

 

2. De uiteindelijke keuze voor het type beplanting wordt vastgelegd in 

het beplantingsplan bij de uitvoeringstekeningen. Gekozen wordt 

voor zoveel mogelijk inheemse boomsoorten, overeenkomstig het 

ecologisch beleid. Fruitbomen worden in de regel meer in parken in 

het groen geplant. Dit vanwege het vallen van het fruit op de 

bestrating, wat klachten geeft over gladheid en een ‘troeperig’beeld. 

A. Treffers  
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3. Over de KoMex halfverharding: op plaatjes op internet 

ziet het er inderdaad natuurlijk uit, maar of die 

uitstraling zo blijft naast het grijs van asfalt en de 

verschillende grijze betontegels in een stadse 

omgeving? Ik heb m’n twijfels. En voor welke kleur is 

gekozen? 

 

4. Ik vind het jammer dat gekozen wordt voor betonnen 

banken. Waarom niet voor houten, zoals bijvoorbeeld 

voor de Jozephkerk in de Jansstraat? Ik vermoed dat 

de uitstraling een bijdrage kan zijn aan het geheel, en 

ze zijn makkelijker droog te maken na een regenbui. 

 

5. Er staan 8 speelaanleidingen gepland. Op de 

afbeeldingen zie ik eigenlijk alleen wat betonnen 

schijven. Geen prettige uitstraling, en ook niet erg 

uitnodigend lijkt, me, maar qua leeftijd val ik een 

beetje buiten de doelgroep…. 

 

 

 

6. Hoeveel parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor fietsen? 

 

 

  

3. De KoMex halfverharding krijgt een licht okergele kleur en heeft 

daarmee een vriendelijke uitstraling. 

 

 

 

 

 

 

4. Houten banken hebben inderdaad een vriendelijker uitstraling. Ze 

zijn daarentegen gevoeliger voor vandalisme. Vandaar dat in het 

nieuwe plan is gekozen betonnen zitgelegenheden. De zitranden  

hebben overigens een dubbele functie: ze vormen de begrenzing van 

een groenvak en kunnen gebruikt worden om op te zitten  

 

 

5. Bij de lage betonnen schijven kunnen kinderen zelf een spel 

bedenken. Dit bevordert de creativiteit bij kinderen. Er wordt 

onderzocht of de elementen in kleur, of in verschillende kleuren, 

kunnen worden uitgevoerd, om de spelmogelijkheden te vergroten. 

Tevens zijn de elementen te gebruiken als zitelementen. 

 

6. Het aantal fietsparkeerplekken blijft nagenoeg hetzelfde als in de 

huidige situatie.  

14 1. Vind het zonde van al die inspanning wand  het groen 

in de buurt woord  ook niet bijgehouden  loop maar 

eens door de buurt lindschotenstraat  hoek 

1. Wij herkennen de situatie die u omschrijft van de Linschotenstraat 

met de hoek Spaarne. Op deze locatie worden de groenvakken kapot 

gereden door het aanwezige bouwverkeer. In de situatie van het 

Voortingplantsoen is dat niet aan de orde. Bovendien is het nieuwe 

plein omsloten door een hekwerk.  

W. Janssen  
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SPAARNE  is twee maanden geleden gepland zo  is het 

haast op alle plantsoenen in de buurt 2. 

 

 

 

2. MAAR ga eerst wat doen aan de straat e voor je eerst 

een hoop geld aan het voortingplantsoen  dat over vijf 

jaar weer zo uit ziet als nu 

 

Er wordt een programma opgesteld voor het onderhoud van het 

groen. 

 

2. Het initiatief om het Voortingplantsoen te vernieuwen komt voort uit 

een handtekeningenactie uit de buurt. Verder zijn wij bezig met het 

Rozenprieel aanzienlijk te verbeteren. Na het funderingsherstel van 

panden wordt door ons bekeken welk onderhoud nodig is voor de 

rijbanen en trottoirs. 

 

15 Goedemorgen, 

Ik heb uw online presentatie gezien en ik vind het er erg 

mooi uitzien. Het nodigt uit tot samenkomen! 

 

1. Wat mij wel zorgen baart is het vandalisme op het 

Voortingsplantsoen. Diverse bestaande bomen zijn 

afgeknakt en met name in de december maand wordt 

het nodige in brand gestoken op het 

Voortingplantsoen. Ik hoop dat we (bewoners aan het 

plantsoen, gebruikers van De Tulp, handhaving) hier 

meer alert op zijn. 

 

 

 

 

 

2. Succes met alle verdere voorbereidingen. 

 

 

Dank u wel voor uw positieve reactie. 

 

 

1. De gemeente Haarlem ziet ook dat rondom het Voortingplantsoen 

sprake is van sociale onrust. 

Samen met verschillende organisaties, zoals welzijnsorganisatie 

Haarlem Effect (buurtcentrum de Tulp), het Centrum voor Jeugd en 

Gezin, het Sociaal Wijkteam, de Hannie Schaftschool en de politie is 

de gemeente een samenwerkingstraject gestart om samen met 

verschillende bewoners in gesprek te gaan met als doel dat iedereen 

zich ok voelt op het plein.  

Deze gezamenlijke aanpak zal onder andere gericht zijn op de-

escalatie, aanwezigheid van instanties in de wijk en het inzetten van 

support en draagvlak van buurtbewoners. 

 

2. Dank u wel 

M. Adamidis  

 

 


