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Grote Markt



Betrokken burgers zijn van alle 
tijden, maar het is juist nu dat 
we leven in een tijd van een snel 
veranderende netwerksamen-
leving. Mede dankzij nieuwe 
technologieën ontstaan er nieuwe 
verbanden. Deze verbanden be-
perken zich niet tussen bewoners 
onderling, maar breiden zich 
makkelijk uit tot tijdelijke coalities 
met instellingen of bedrijven. 

Waar vroeger de gemeente 
automatisch de voortrekkersrol 
nam, is deze niet meer vanzelf-
sprekend. Bewoners en onder-
nemers zijn mondig en vaardig 
genoeg om het heft in eigen hand 
te nemen, en vragen nu soms 
simpelweg aan de gemeente hen 
niet voor de voeten lopen met 

allerlei regels. Of ze vragen om 
ondersteuning in de vorm van 
bijvoorbeeld een plek waar zij hun 
initiatieven kunnen ontplooien.

Naast deze ontwikkeling speelt de 
overgang van het sociaal domein 
waarbij meer taken naar de 
gemeente gaan, die voor minder 
geld moeten worden uitgevoerd. 
In tijden van forse bezuinigingen 
kán de gemeente niet meer alles 
zelf doen. De gemeente heeft die 
betrokken burgers ontzettend 
hard nodig. 

Deze ontwikkelingen in de samen-
leving en de roep om slimmer 
en efficiënter werken vragen om 
een manier van werken die we in 
ambtelijk jargon ‘gebiedsgericht 

Werken vanuit 
de maatschappij

Voorwoord
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werken’ noemen. Dit is een ma-
nier van werken waarbij de maat-
schappelijke opgaven leidend zijn 
in ons denken en doen. Handelen 
vanuit ‘kokers’ en belangen van 
verschillende organisatieonder-
delen zijn ondergeschikt aan de 
vraag uit de maatschappij.

Sinds 1 mei 2013 zijn de hoofdaf-
delingen Wijkzaken en Stedelijke 
Projecten samengevoegd tot één 
nieuwe afdeling: Gebiedsontwik-
keling en Beheer (GOB). Met deze 
nieuwe afdeling willen we meer 
slagkracht in de gebieden van 
Haarlem realiseren. 

Gebiedsgericht werken vraagt  
om medewerkers die zich in de 
gebieden begeven in plaats van 
achter hun bureau. Die de oog- 
en oorfunctie van de gebieden 
zijn, initiatieven aan elkaar ver-
binden, een strategische visie op 
een gebied formuleren en slimme 
combinaties maken tussen pro-
jecten en beleidsinitiatieven.

Het vraagt ook een nauwe sa-
menwerking met onze partners 
in de wijken zoals: woningbouw-
corporaties, welzijnsinstellingen, 
politie en zorginstellingen. De 
gemeente biedt de kaders en 
doelstellingen, de uitvoering ligt 
voor een deel bij de partners.

De gebiedsopgaven bepalen de 
koers van de uitvoering van het 
gemeentelijk beleid en stellen 
ons in staat toe te zien op de 
voortgang ervan. De programma’s 
worden jaarlijks vastgesteld en 
kunnen daarom snel inspelen op 
wat nodig is in de wijken. 

De opgave en projecten in deze 
bundel vormen de basis van 
deze nieuwe manier van werken. 
Samen voor de stad!

Bernt Schneiders
Burgemeester 
Gemeente Haarlem 
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in het fysiek, sociaal en 
economisch domein

Tre nds



Haarlem heeft enorme ambities 
en wensen, meer dan vijftig be-
leidsdocumenten omvatten die 
gewenste effecten. Allemaal input 
voor de gebiedsprogramma’s. 
Maar naast die ambities spelen 
gebiedskenmerken en (landelijke) 
trends en ontwikkelingen een 
onderschatte rol in de gevraagde 
opgaven voor Haarlem. 

Als het om die trends gaat dan 
hebben we het over een hoogst-
waarschijnlijke situatie in 2040 
of 2050. Houd je rekening met 
die ontwikkelingen dan betekent 

dat innovatie en adaptatie in ge-
biedsontwikkeling. Bijvoorbeeld 
op het gebied van: 

Demografie en groei

Het inwonertal in Nederland 
zal blijven toenemen. Driekwart 
van die groei zal plaatsvinden 
in de 27 grote gemeentes. In 
Haarlem wordt verwacht dat het 
inwoneraantal groeit met ruim 
10%. In 2040 herbergt Haarlem 
dan 177.800 inwoners. In deze 
periode neemt het aandeel van 
de jonge bevolking (0-19 jaar) 

Trends en 
ontwikkelingen
in het fysiek 
domein
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gestaag af, terwijl het aandeel 
ouderen (65 jaar en ouder) 
verder toeneemt. De druk op 
de woningbouw neemt ook de 
komende jaren niet af, niet alleen 
door de verwachte groei maar 
ook omdat het aantal eenper-
soonshuishoudens zal toenemen 
(ouderen en singles).

Gebiedsontwikkeling en  

omgevingsstelsel

Net als veel andere westerse 
landen staat Nederland voor een 
complexe ruimtelijke opgave: de 
economische vitaliteit, leefbaar-
heid, veiligheid en ruimtelijke 
kwaliteit moeten constant wor-
den verbeterd in een tijd dat de 
bevolking vergrijst, de mobiliteit 
en de internationale concurrentie 
toenemen, het klimaat veran-
dert, de economie onder druk 
staat en steeds meer mensen in 
steden willen wonen. Dit vraagt 
om een integrale benadering van 

verschillende disciplines: milieu, 
water, toekomstgericht bouwen, 
regionale economie, mobiliteit 
en bereikbaarheid, veiligheid. De 
totale omgevingswaarde wordt 
steeds belangrijker voor integrale 
gebiedsontwikkeling. 

In de lijn van deze ontwikkeling 
gaat het Omgevingsrecht funda-
menteel op de schop. Tientallen 
wetten worden vereenvoudigd, 
gemoderniseerd, versoberd en 
uiteindelijk gebundeld in één 
nieuwe omgevingswet. Hiermee 
wordt de wetgeving doelmatiger 
en efficiënter. Daarnaast is de 
gedachte dat het een procesver-
betering oplevert waardoor de 
kwaliteit en doorlooptijd van de 
projecten verbetert.

De recessie brengt een verschui-
ving met zich mee van gebieds-
ontwikkeling door ontwikkelaars 
naar één met beleggers. Jaren-
lang lag de focus op de potentie/
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Nederland totaal

7 grote steden

2014 2020 2040

2008 2013 2025

177164154

17.389

3.129

16.780

2.851

16.405

2.676

Het inwonertal in Nederland zal 
blijven toenemen. Driekwart van 
die groei zal plaatsvinden in de 27 
grote gemeentes. In Haarlem wordt 
verwacht dat het inwoner aantal 
groeit met ruim 10%.

Bevolkingsgroei

aantal inwoners x 1000
Nederland

aantal inwoners x 1000
Haarlem

Bron: CBS/PBL, 2013



kansen en winstmarge. De gewij-
zigde economische omstandig-
heden maken een heroriëntatie 
noodzakelijk. Er ligt een grote 
opgave voor de overheid om 
ten behoeve van de samenwer-
king met beleggers, banken en 
consumenten een stap te maken 
naar een risico reducerende 
gebiedsontwikkeling. Zekerheden 
en het terugdringen van risico’s 
is belangrijker geworden dan 
winstmarges. 

Wereldeconomie en  

innovatiebeleid

Nu investeren in innovatiebe-
leid, met name in vergroening, 
verbetert onze verslechterde 
concurrentiepositie. De lande-
lijke trend vraagt daarom onder 
andere meer investering in een 
duurzaam gebouwde omgeving 
die bijdraagt aan een groene 
economie.

Nationale Adaptatiestrategie
 
In het Deltaprogramma ligt de 
focus op waterveiligheid, zoet-
watervoorziening en het klimaat-
bestendig maken van steden. 
Daarmee zijn de overheersende 
gevolgen van klimaatverandering 
al behoorlijk gedekt. Niettemin 
vraagt de Nationale Adaptatie-
strategie, die in 2017 gereed 
moet zijn, om een breder inzicht 
in de risico’s voor Nederland 
als gevolg van klimaatverande-
ring. De volgende aanvullende 
aandachtsgebieden worden 
voorgesteld: energievoorziening, 
infrastructuur en transport, ICT, 
gezondheid en natuur.

Informatie en Communicatie 

Technologie

ICT is een breed begrip, het 
omvat het hele spectrum van 
gebruikersinterface (computer, 
mobiele telefoon, televisie) tot 
infrastructuur (internet, publica-
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tiesystemen, servers, databases, 
netwerkkabels) en van functio- 
naliteit (informatie, interactie, 
transactie) tot inhoud (gegevens, 
programma’s). 

De innovaties op dit gebied 
spelen ook een belangrijke rol 
in de ruimtelijke ordening. Beter 
aansluiten van het ICT-beleid op 
de strategische behoefte uit de 
organisatie en het beter aanslui-
ten op de nieuwe werkelijkheid 
is wenselijk (gebruik internet bij 
inspraak/participatie, verplichte 
digitale ondertekening van de 
gemeenteraad en digitale, inter-
actieve en uitwisselbare ruimte-
lijke plannen). 

Daarnaast zet het ministerie van 
BZK het Open Data systeem op 
voor overheden. Open data kan, 
mits juist ingezet, bijdragen aan 
transparantie, efficiëntie en in-
novatie van overheid en bedrijfs-
leven. Met open data kunnen 
programmeurs laagdrempelig, 

goedkoop en flexibel informatie 
uit verschillende bronnen com-
bineren. Het mixen van informa-
tie maakt nieuwe diensten en 
inzichten mogelijk: diensten die 
anders te duur zouden zijn, dien-
sten die anders technisch niet te 
realiseren zijn, wetenschappelijk 
onderzoek en inzichten, betere 
beslissingen door burgers en 
organisaties en data-eigenaren 
zijn minder tijd kwijt met het 
aanbieden en op maat maken 
van informatie.

De kracht van multimodale 

knooppunten

Knooppunt-ontwikkeling draagt 
bij aan een betere afstemming 
van infrastructuur en verstede-
lijking en is op langere termijn 
zeer waarschijnlijk een duurzame 
keuze.

In de afgelopen tien jaar is het 
aantal banen en inwoners op en 
rond locaties waar verschillende 
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manieren van vervoer met elkaar 
verknoopt zijn, zogenaamde 
‘multimodale knooppunten’, toe-
genomen. Dit komt vooral omdat 
er door verbeteringen in infra-
structuur en het vervoersaanbod 
veel van dit soort knooppunten 
zijn bijgekomen. De groei van het 
aantal banen was langs snelweg-
locaties of locaties met goed ke-
tentransport beduidend groter. 

Zaken als ligging ten opzichte van 
de binnenstad en ten opzichte 
van andere knooppunten zijn van 
belang voor het succes van multi-
modale knooppunten. Het benut-
ten van knooppuntlocaties gaat, 
zelfs als alle randvoorwaarden in 
orde lijken, nog niet altijd vanzelf. 
Haarlem doet tot op heden nog 
te weinig met deze landelijke 
trend en duurzame keuze.

Bron: PBL, 2012

Inwoners naar type ontsluiting  
met grootste groei

Verandering aantal inwoners 
naar kwaliteit van ontsluiting, 
2000-2010
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Nieuwe Gracht
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Bron: Gemeentelijke registraties en UWV, 2011
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Trends en 
ontwikkelingen
in het sociaal 
domein
Nederland staat aan de voor-
avond van een ingrijpende 
herinrichting van de verzorgings-
staat. Het beleid en uitvoering op 
het terrein van werk en inko-
men, onderwijs, jeugd(zorg) en 
welzijn komen in handen van de 
gemeente. Deze decentralisaties 

staan aan de basis van de dienst-
verlening van de toekomst. Deze 
nieuwe dienstverlening vraagt 
een andere rol van de overheid 
en van de burgers zelf.
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Overdracht van taken aan de 

gemeenten

De transitie van taken in het 
sociaal domein betekent een 
grote verandering die veel van 
alle betrokkenen vraagt en die 
daardoor niet snel gerealiseerd 
kan worden. Het vraagt om ver-
anderingen op veel vlakken:
• in de verhouding tussen de 

overheid en haar burgers;
• in de verhouding tussen bur-

gers onderling;
• in de samenwerking tussen pro-

fessionele partners in de stad;
• en in de verhouding tussen de 

professionele partners en de 
overheid.

Eigenkracht en  

zelfredzaamheid

De rol van de lokale overheid 
wordt kleiner en de gemeente 
doet in toenemende mate een 
beroep op de zelfredzaamheid 
van mensen en hun sociale om-

geving (familie, vrienden, buren) 
bij het bieden van oplossingen 
voor sociaal-maatschappelijke 
vragen. De stad moet meer zelf 
doen, ook wel aangeduid met 
participatiesamenleving.

Voorkomen is beter  

dan genezen

Naast het bevorderen van eigen 
kracht en zelfredzaamheid is er 
een andere belangrijke ontwikke-
ling: het investeren in preventie om 
zo escalatie van problemen en het 
beroep op duurdere voorzie-
ningen te voorkomen. Met name 
preventie past goed bij een wijkge-
richte aanpak. De sociale wijk-
teams zijn hier een voorbeeld van.

Er zijn drie partijen die een rol 
spelen in het sociaal domein: de 
Haarlemmers, de gemeente en 
de professionele partners. Voor 
alle drie geldt dat er wat anders 
van ze gevraagd wordt dan 
voorheen.
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Veranderingen voor  

de Haarlemmers

Van een verzorgingsstaat naar 
een participatiesamenleving. Dat 
gebeurt niet zomaar. Daarom 
wordt de komende jaren fors 
geïnvesteerd in een verandering 
van gedrag van Haarlemmers. Ze 
worden gestimuleerd om meer 
zelf de regie te pakken en na te 
denken over mogelijke oplos-
singen. Er wordt minder gekeken 
naar wat mensen niet kunnen 
en meer naar wat mensen wél 
kunnen.

Daarnaast stimuleert de gemeen-
te Haarlemmers om – al dan niet 
met hulp – zelfstandig te blijven 
functioneren. Dat betekent meer 
zorg aan huis, minder zorg in 
instellingen. 

Zelf de regie houden over je leven 
en langer zelfstandig blijven is 
alleen mogelijk als burgers ook 
meer voor elkaar willen betekenen.

Veranderingen voor  

de gemeente

De gemeente zal in haar taak te 
zorgen voor het welzijn van de 
Haarlemmers ook een andere rol 
aan moeten nemen. Ze zal niet 
meer alles zelf doen maar een 
meer regisserende rol nemen. 
Dat doet ze door wel duidelijke 
kaders en doelen te formuleren 
maar de invulling daarvan over 
te laten aan de professionele 
partners en burgers in de stad. 
Aan de andere kant is het een 
faciliterende rol, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het versterken van 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. 
Maar ook door initiatieven uit de 
stad, van bewoners en orga-
nisaties ruimte te bieden. Een 
gebieds- en omgevingsgerichte 
aanpak sluit daarbij goed aan. 
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Veranderingen voor partners 

in de stad 

De gemeente gaat niet meer 
over het hoe. Die vraag laat ze 
over aan de partners in de stad. 
Partners zijn gezamenlijk aan zet 
om de best passende oplos-
singen te vinden. Dat betekent 
dat de gemeente de effecten en 
doelen met de partners in het 
sociaal domein actualiseert en 
aanscherpt op zo’n manier dat 
partners ook in staat zijn met 
elkaar de gevraagde bijdrage 
te leveren. Het betekent dat zij 
meer en efficiënter moeten gaan 
samenwerken. 

Meer samenhang tussen  

fysiek en sociaal

Dat mensen meer op eigen 
kracht moeten oplossen, bete-
kent dat Haarlemmers langer 
zelfstandig thuis blijven wonen. 
Ze organiseren hun zaken als 
zorg, omgevingskwaliteit en 
duurzaamheid steeds meer zelf, 
als individu of groep. De toegang 
tot intramurale voorzieningen 
– waarbij mensen in een zorgin-
stelling wonen – wordt door het 
Rijk steeds verder aangescherpt. 
Partners in de stad gaan meer 
samenwerken om de schaarse 
middelen effectief en efficiënt 
in te zetten. Dit zorgt ervoor 
dat ook voor de gemeente de 
samenhang tussen het fysieke en 
sociale domein steeds intensie-
ver wordt.
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Het langer zelfstandig blijven 
wonen stelt eisen op sociaal vlak 
maar ook op fysiek vlak, namelijk 
aan de inrichting van de openba-
re ruimte en de toegankelijkheid 
van woningen en voorzieningen.

Denken vanuit de eigen kracht en 
zelfredzaamheid van burgers en 
buurt vraagt om meer wijkgericht 
werken van de gemeente. Bij 
deze omvorming van het sociaal 
domein past de trend van de 
ontwikkeling van de gebieds- en 
omgevingsgerichte aanpak. Dat 
betekent buurtteams, sociale 
teams en interventieteams die 
zich richten op vragen van 
burgers in buurten met als doel 
beter op elkaar afgestemde 
dienstverlening aan burgers 
die het alleen niet redden. Het 
sociale wijkteam ondersteunt bij 
individuele en collectieve vragen 

uit de buurt, op zo’n manier dat 
de burger meer grip krijgt op zijn 
leven. Deze wijkgerichte aan-
pak brengt zorg en welzijn niet 
alleen dichter bij de burger; het 
is ook nodig omdat burgers in 
toenemende mate hun omgeving 
zullen moeten betrekken bij het 
vinden van oplossingen. De ver-
binding met de buurt is daarbij 
van belang. 

In Haarlem zijn onlangs twee 
wijkteams gestart; in Schalkwijk 
en Oost. In 2014 volgen twee 
andere wijken.
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Noordkant Haarlem CS



Tot 2008 was er sprake van een 
bijna ononderbroken economi-
sche groei. In de periode 1970 
tot en met 2007 was de reële 
economische groei gemiddeld 
2,7% per jaar. Met de crisis, die 
begon in 2008, is aan die groei 
een eind gekomen. De reële eco-
nomische groei is sindsdien ge-
middeld 0,1% per jaar. We zullen 
niet makkelijk terugkeren naar 
het hoge niveau van daarvoor.

Trends
 
Met de crisis als achtergrond, 
zien we de komende jaren een 
aantal economische trends op 
ons afkomen:
• De opkomende BRIC-landen 

(Brazilië, Rusland, India en 
China) met een push-economie: 
productie van multinationals 
in lage lonen landen met afzet 
over de hele wereld (bijvoor-
beeld Apple), versus de pull-
economie: lokale productie 
meer op maat van de consu-
ment (bijvoorbeeld 3D printing).

Trends en  
ontwikkelingen  
in het economisch 
domein  
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Vergroening en verduurzaming 
van de economie.

• Aantrekkingskracht van  
stedelijke regio’s door een 
hoogwaardig woonmilieu. Hier 
ontstaat ook een goed onder-
nemersklimaat.

• Internationalisering neemt 
toe: in het toerisme, meer 
expats, grotere internationale 
netwerken van bedrijven en 
de uitbreiding van internet 
mogelijkheden. Hiertegenover 
staat de trend tot Europese 
desintegratie, men wil steeds 
minder Europa.

• Werklocaties: automatisering, 
schaalverkleining en leegstand 
kantoren.

• De detailhandel staat onder 
druk door internetwinkels.

De Nederlandse economie
 
Als de export zich gunstig ontwik-
kelt en de bedrijfsinvesteringen 
zich enigszins herstellen wordt 
voor de komende jaren in Neder-
land een lage economische groei 
verwacht, voor de steden niet 
meer dan 1-1½%.  

Er is echter ook een aantal  
problemen: 
De consumptie blijft achter; 
mensen geven te weinig uit om 
de economie de impuls te geven 
die nodig is. De schuldenpositie, 
voor zowel landen, steden als 
individuen is een bedreiging als 
economische groei laag blijft en 
zal voor Nederland en Europa op 
de begroting drukken. Nederland 
is voor economische groei boven-
dien sterk afhankelijk van zijn ex-
port. De arbeidsproductiviteit is 
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laag, het verdienvermogen en de 
innovatiekracht ook. Daar komt 
bij dat er een mismatch is op 
de arbeidsmarkt. De werkloos-
heid is sterk opgelopen tot bijna 
8,6% van de beroepsbevolking. 
Voorlopig is er nog geen sprake 
van een daling van het werkloos-
heidscijfer. Daarnaast krimpt de 
beroepsbevolking, waardoor op 
termijn vraag en aanbod op de 
arbeidsmarkt scheef lopen; er is 
een tekort aan werknemers in de 
technische beroepen. En tegelijk 
is er een overaanbod in de detail-
handel, de overheid, de bouw en 
de financiële sector. 

Haarlem in de MRA
 
De Haarlemse economische posi-
tie moet worden bekeken vanuit 
de Metropool Regio Amsterdam. 
De MRA heeft de ambitie om tot 
de top 5 van economisch sterk-
ste regio’s ter wereld te behoren. 
Dit is haalbaar door de sterke 
uitgangspositie van de MRA:
• de Randstad is vijfde op de 

ranglijst van Bruto Regionaal 
Product in Europa

• de MRA is vierde op de ranglijst 
van een goed internationaal 
vestigingsklimaat

• Nederland staat in de top-tien 
van meest welvarende landen 

• Nederlandse universiteiten en 
patenten hebben goede klas-
seringen

• Nederland heeft een aantal 
sterke sectoren: handel en 
logistiek, financiële producten, 
elektronica, petrochemie, food 
& flowers.
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Wat betekent dit  

voor Haarlem?

Haarlem doet het beter dan het 
landelijk gemiddelde door een 
goede koopkracht. Toch is er 
maar een zeer beperkte eco-
nomische groei. Haarlem heeft 
70.000 banen terwijl de beroeps-
bevolking bestaat uit 80.000 
inwoners. Deze mensen werken 
grotendeels buiten de stad, maar 
wel binnen de MRA.

Haarlem heeft een heel diverse 
economie met een sterke pu-
blieke sector maar ook een groot 
aandeel zakelijke dienstverlening, 
zorg, creatieve industrie en toe-
risme. Haarlem is niet alleen aan-
trekkelijk voor toeristen; de stad 
is ook aantrekkelijk om te wonen 
en voor ondernemers in het 

midden- en kleinbedrijf. Er staan 
relatief weinig kantoren, panden 
voor detailhandel en panden op 
bedrijventerreinen leeg.

Welke opgaven liggen er voor 

Haarlem?

Haarlem moet onmiskenbaar 
meedoen met de MRA vanwege 
de economische afhankelijkheid 
(25.000 inwoners hebben een 
baan elders in de MRA). Daarte-
genover staat de bijdrage die het 
levert aan de MRA (hoogwaardig 
woonmilieu, toerisme, creatief, 
3D project). Daarnaast moet de 
economie in de Waarderpolder 
worden gekoesterd. Daar zit de 
innovatieve kracht en de harde 
kern van de Haarlemse econo-
mie. 
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Het stimuleren van de aantrek-
kelijkheid van het ondernemers-
klimaat en internationaal milieu is 
een andere opgave (hotels, een 
internationale school, cultuur, 
dienstverlening, woonmilieus, 
groen in en om de stad). Daarom 
is het monitoren en meebewe-
gen met werklocaties en -voorzie-
ningen een belangrijke factor de 
komende jaren. Denk aan kanto-
ren, detailhandel, hotels, bedrijfs-
verzamelgebouwen, mobiliteit 
en bereikbaarheid. Daarbij moet 
ook ruimte worden gemaakt voor 
nieuwe werkvormen, zoals het 
woon-werken. Dat kan worden 
ingebed in omgevingsplannen. 
Voor het behoud van werkgele-
genheid en de dynamiek heeft 
de gemeente er baat bij om via 
acquisitie en accountmanage-
ment het zittende bedrijfsleven 

goed te kennen, te faciliteren en 
behouden. Tegelijkertijd wil de 
gemeente ook nieuwe bedrijven 
aantrekken die bijdragen aan de 
Haarlemse economie.
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Hieronder een samenvatting van 
de tien programmadoelstellingen 
die voor de hele stad gelden, ook 
voor alle afzonderlijke gebieden. 
De volledige beschrijving staat in 
de Programmabegroting 2014.

Burger en bestuur
 
Werken aan een betrouwbare 
overheid, samen met actieve 
Haarlemmers en een internatio-
naal georiënteerd bestuur vormt 
de missie van dit programma. 
Belangrijk is dat het bestuur 
zichtbaar is voor de stad en het 
vertrouwen geniet van de inwo-
ners. Alleen dan is het mogelijk 
om met bewoners en partners 
samen te werken. 

Voor welke  
opgaven staat de 
stad Haarlem? 
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Veiligheid vergunningen en 

handhaving

Haarlem is een veilige stad en 
dat moet zo blijven. De afgelo-
pen jaren heeft de gemeente 
zich samen met haar partners 
actief ingezet voor duurzame 
sociale en fysieke veiligheid voor 
alle Haarlemmers en bezoe-
kers. Voor 2014 en verder stelt 
de raad structurele middelen 
beschikbaar om dit beleid voort 
te zetten. Op het gebied van 
vergunningverlening, toezicht en 
handhaving trekt de overheid 
zich zoveel mogelijk terug en legt 
meer verantwoordelijkheid bij 
vergunninghouders, de burgers 
en ondernemers.

Welzijn, gezondheid en zorg
 
Haarlem is een sociale en betrok-
ken stad waarin iedereen mee 
kan doen en meetelt, ongeacht 
beperking of kwetsbaarheid. Het 

uitgangspunt voor meedoen is de 
eigen kracht, eigen verantwoor-
delijkheid en zelfredzaamheid 
van mensen. Voorwaarde daarbij 
is dat Haarlemmers zich ook 
betrokken voelen bij elkaar en 
bij de samenleving. De inzet van 
de gemeente is slechts één van 
de factoren die invloed heeft op 
welzijn en sociale kwaliteit. 

Jeugd, onderwijs en sport
 
De hoofddoelstelling van dit 
programma is dat jeugd van 0 tot 
24 jaar in Haarlem zich ontwikkelt 
en in staat is deel te nemen aan 
de samenleving. Dit programma 
maakt het voor de jeugd moge-
lijk om veilig op te groeien met 
goede kansen voor een optimale 
ontwikkeling op school en in de 
vrije tijd. Op het terrein van sport 
gelden de doelstellingen voor 
een bredere doelgroep dan al-
leen de jeugd.
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Wonen, wijken en stedelijke 

ontwikkeling

De hoofdkoers van dit pro-
gramma richt zich op behoud 
en ontwikkeling van een stedelijk 
en hoogwaardig woonmilieu. 
Haarlem wil hiermee uitdrukken 
dat zij een stad wil zijn (en blijven) 
waar ontmoeting en stedelijk 
leven centraal staan. De opdracht 
is om te werken aan een klimaat- 
neutrale stad, aan duurzame 
ruimtelijke ontwikkeling, mobili-
teit en goede bereikbaarheid en 
versterking van de kwaliteit van 
groen en water.

Economie, cultuur, toerisme  

en recreatie

Haarlem kiest ervoor het econo-
mische, culturele en recreatieve 
klimaat samen met het bedrijfsle-
ven, de partners van de culturele 
instellingen, recreatieve organisa-

ties en het verenigingsleven vorm 
te geven. De rol die de gemeente 
hierin kan spelen is die van regie-
voerder, samenwerkingspartner 
en de partij die faciliteert. De 
Economische Agenda bena-
drukt de groeimogelijkheden 
bij de topsectoren in de stad: 
toerisme, creatieve industrie, 
zakelijke dienstverlening, zorg en 
het stimuleren en faciliteren van 
ondernemerschap. 

Werk en inkomen
 
De hoofddoelstelling is zoveel 
mogelijk Haarlemmers financieel 
en economisch onafhankelijk te 
laten zijn. Voor inwoners die niet 
kunnen voorzien in hun eigen 
inkomen biedt de gemeente een 
financieel vangnet met tijdelijke 
inkomensondersteuning. Het 
uitgangspunt is dat de Haarlem-
mer op eigen kracht zijn of haar 
problemen oplost in het sociaal 

38 | Haarlem Centrum  Stedelijke opgaven



domein; de gemeente stimuleert 
en faciliteert. De kerntaken van 
de gemeente richten zich op 
dienstverlening bij inkomen en 
dienstverlening bij schulden. 
Voor werk, scholing en zorg 
wordt doorverwezen naar de 
daarvoor toegeruste partners. 

Bereikbaarheid en mobiliteit

De hoofddoelstelling is een veilig, 
duurzaam en goed bereikbare 
stad. De bereikbaarheid en 
mobiliteit in Haarlem worden 
verduurzaamd door het plaatsen 
van elektrische laadpalen, het 
uitbreiden van het fietsnetwerk 
en het stimuleren van deelauto-
gebruik. Dit zorgt voor een 
klimaatneutrale en hoogwaardige 
omgeving. 

Kwaliteit fysieke leefomgeving
 
Een kwalitatief goede openbare 
ruimte is één van de dragers van 
Haarlemse wijken. Naast ade-
quate voorzieningen en een goed 
woningaanbod is de openbare 
ruimte het verbindende element 
dat een wijk haar karakter geeft. 
Het doel van dit programma 
is een beter leefmilieu en een 
duurzame kwaliteit en beheer 
van de stad.

Financiën/algemene  

dekkingsmiddelen

In dit programma werkt de ge-
meente aan een gezonde finan-
ciële positie met verantwoorde 
gemeentelijke lasten.
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Gebiedsidentiteit
Haarlem Centrum

Haarlem heeft een waardevolle, 
historische binnenstad, die is 
aangewezen als beschermd 
stadsgezicht. Die bescherming 
geldt niet alleen voor de gebou-
wen, maar ook voor de samen-
hang met de omgeving en het 
stadsbeeld. De binnenstad zoals 
we die nu kennen is in de loop 
der eeuwen gegroeid. Het gebied 
heeft een middeleeuwse kern, 
een 17e eeuwse uitbreiding en 
kent diverse 19e eeuwse en 20e 
eeuwse toevoegingen, die nog 
duidelijk zichtbaar zijn in het 
patroon van straten en lanen, 
grachten en singels, plantsoenen, 
hofjes en stegen. 

Ogenschijnlijk is de binnenstad 
zo goed als af. Wie Haarlem 
binnenkomt kan niet anders 
dan constateren dat het er heel, 
schoon en veilig is. Er is weinig 
ruimte voor grote ontwikkelingen, 
wel voor kleine ingrepen die de 
stad meer ‘pareltjes’ geeft. Toch 
zijn ook in de binnenstad nog 
enkele grootschalige ontwikkelin-
gen gaande. De belangrijkste van 
de laatste jaren is de heront-
wikkeling van het Raaksgebied 
met winkels, horeca, woningen, 
de Pathé bioscoop, het nieuwe 
stadskantoor en de ondergrond-
se parkeergarage. Najaar 2014 
wordt het tweede onderdeel van 
het nieuwe stadskantoor aan 
de Zijlpoort opgeleverd. Verder 
wordt ingezet op de verkoop 
van de Brinkmannpassage aan 
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Oude Groenmarkt



de Grote Markt, de verkoop van 
enkele gemeentelijke dependan-
ces zoals op Klein Heiligland, de 
opwaardering van het Stationsge-
bied en de herontwikkeling langs 
het spoor; grootschalige ingre-
pen die niet per se morgen klaar 
hoeven zijn en grotendeels aan 
de markt worden overgelaten.

Bebouwing

De binnenstad is flink verstede-
lijkt. De bestaande bebouwing 
varieert tussen de drie en vier 
bouwlagen met enkele mo-
numentale uitschieters. Het 
woningaanbod in Haarlem 
Centrum is divers, niet alleen in 
bouwstijl maar ook in bouwjaar. 
Monumenten en nieuwbouw wis-
selen elkaar af. In de bebouwing 
bevindt zich vaak een veelheid 
van functies. De Haarlemse 
binnenstad is rijk aan winkels, 
kerken, voorzieningen zoals de 
rechtbank, horeca, musea, en 
recreatieve en culturele instel-
lingen. De openbare ruimte is 
compact en gezellig. Er is weinig 
groen, en het meeste hiervan ligt 
verstopt op binnenterreinen en 
de talrijke Haarlemse hofjes. 

46 | Haarlem Centrum  Identiteit



Kenmerken
 
De aantrekkelijkheid en klein-
schaligheid van de binnenstad 
is een belangrijke economische 
factor; het gebied vervult een 
belangrijke centrumfunctie voor 
Haarlem en de regio Zuid-Kenne-
merland. Naast economisch hart 
én woonwijk, is de binnenstad 
een belangwekkend regionaal 
winkel- en uitgaansgebied, toeris-
tische trekpleister, en provinciaal 
bestuurscentrum. De onderne-
mers in het centrum hebben 
zich op verschillende manieren 
verenigd. In het Convenant 
Binnenstad Haarlem heeft het 
gemeentebestuur met de onder-
nemers en de wijkraden van de 
binnenstad afspraken vastgelegd 
over de gezamenlijke inzet voor 
de periode tot en met 2017. 

De bevolking van het centrum is 
vrij homogeen samengesteld. Be-
woners zijn veelal hoogopgeleid 
en zelfbewust. Ze zijn gehecht 
aan vrijheid en onafhankelijkheid. 
Het gebied telt vier wijken: Bin-
nenstad, Vijfhoek-Raaks-Doelen, 
Heiliglanden-De Kamp en de 
Burgwal. De wijken worden ver-
tegenwoordigd door wijkraden. 
De menging van functies draagt 
bij aan de aantrekkingskracht 
van Haarlem, maar leidt ook tot 
overlast en soms spanningen 
tussen groepen gebruikers. Wo-
nen, werken en recreëren in de 
binnenstad betekent ook dat re-
kening met elkaar moet worden 
gehouden. Bewoners kunnen 
overlast hebben van bijvoorbeeld 
uitgaanspubliek, toeleveranciers 
voor winkels en horeca, en parke-
rende bezoekers.
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De vitaliteit van het gebied trekt 
mensen aan en zorgt ervoor dat 
Haarlem een aantrekkelijke stad 
is om in te wonen, te werken 
en te recreëren. In het fysieke 
domein ligt de nadruk op verster-
king van de leefbaarheid en de 
aantrekkelijke leefomgeving. Een 
goed onderhouden openbare 
ruimte, het behoud van waarde-
volle historische gebouwen en 
goed beheer van het spaarzame 
openbare groen. De bestaande 
bebouwing wordt zo goed moge-
lijk geconserveerd. 

Fysiek

De binnenstad is een gewilde 
woonomgeving. Haarlem zet in 
op uitbreiding van het aantal wo-
ningen, in de binnenstad onder 
andere met het project Wonen 
boven Winkels. Vanwege de 
bezuinigingen wordt onderzocht 
in welke vorm dit de komende 
jaren kan worden voortgezet. 
Vanuit de afdeling milieu is er 
veel aandacht voor het verduur-
zamen van de woningvoorraad 
en het bevorderen van doorstro-
ming. Nieuwe ontwikkelingen zijn 
vaak alleen mogelijk in het klein. 
Plannen zoals de verkoop van 
de voormalige rechtbank aan de 
Jansstraat of het ontwikkelen van 
het bisschoppelijk paleis aan de 

Gebiedsopgaven

48 | Haarlem Centrum  Identiteit



Nieuwe Gracht tot hoogwaardig 
hotel worden uitgebreid onder-
zocht en zorgvuldig getoetst. 

In de binnenstad is het vaak  
‘woekeren’ met de beperkte 
ruimte. Intensief gebruik van de 
openbare ruimte betekent dat 
prullenbakken vaker moeten wor-
den geleegd, afval vaker geveegd 
en straten sneller opgelapt. Daar-
bij is niet alles overal en altijd 
mogelijk. Grootschalige evene-
menten moeten in de binnenstad 
voldoen aan strenge voorwaar-
den om vervuiling en overlast 
te voorkomen. Meer dan elders 
vraagt de vergunningverlening 
en handhaving om maatwerk, 
zoals bij vergunningverlening 
aan de horeca of de aanleg van 

terrassen. Steeds moet rekening 
worden gehouden met de ver-
schillende belangen, van zowel 
ondernemers als bewoners. 

De druk op de binnenstad is 
ook merkbaar aan het aantal 
bezoekers. Projecten als de Rode 
Loper en de aanleg van veilige 
fietsroutes en fietsstraten leiden 
tot meer wandelaars en fietsers. 
Meer fietsen betekent ook dat je 
die ergens moet kunnen parke-
ren, terwijl de trottoirs vollopen 
met voetgangers. Oplossingen 
worden daarom gezocht in de 
vorm van de aanleg van fiets-
parkeervakken, het flexibeler 
inzetten van autoparkeerplaatsen 
en de uitbreiding van het aantal 
inpandige stallingen. Tegelijk 
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wordt er verder gewerkt aan de 
uitrol van het autoluwe gebied. 
Daarbij wordt specifiek gekeken 
naar de laatste ‘rafelrandjes’ 
van de binnenstad, waaronder 
de Nassaulaan en de Nieuwe 
Groenmarkt. Nu nog wat treurig 
ogende straten, maar wel met 
grote potentie.

Groen is een belangrijk aan-
dachtspunt omdat er relatief 
weinig van is. Onderzocht wordt 
waar bestaand groen kan worden 
uitgebreid of – indien groen 
slecht toegankelijk is – dit beter 
toegankelijk gemaakt kan wor-
den, zoals de Wijngaardtuin en 
de hofjes. Voor het monumentale 
Kenaupark en de Bolwerken geldt 
dat gekoesterd wordt wat er is en 
dat dit ecologisch verantwoord 
beheerd wordt.

Sociaal

In het sociaal maatschappelijke 
domein gaat de aandacht naar 
maatschappelijke opvang en 
zorg voor kwetsbare groepen, en 
naar veiligheid en handhaving. 
De komende tijd staat de 24-uurs 
opvang in de aandacht. Er wordt 
geïnventariseerd welke potentiële 
locaties in aanmerking komen. Dat 
duurt wat langer dan voorgeno-
men, omdat ook moet worden ge-
keken naar de bouwkundige staat 
van mogelijke locaties. Overigens 
wordt voor deze opgave verder 
gekeken dan alleen Haarlem 
Centrum.
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Economie

Behoud van werkgelegenheid en 
het stimuleren van banengroei 
zijn van groot belang voor de 
stad. Naast de regionale inspan-
ningen voor het aantrekken van 
nieuwe bedrijven en instellingen 
zit de gemeente hiervoor regel-
matig om tafel met de Centrum 
Management Groep. De afdeling 
Economische Zaken en Cultuur 
(EZC) is hiervan de trekker, de 
afdeling Gebiedsontwikkeling en 
Beheer (GOB) is ondersteunend.
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Grote Markt



De jaren 2014 – 2018 staan in 
het teken van het beschermen 
en beheren van de monumentale 
omgeving. Dat gaat hand in hand 
met de economische en toeristi-
sche ontwikkeling en versterking 
van de leefbaarheid en de veilig-
heid. 

Herontwikkeling

De recente economisch slappe 
jaren hebben nieuwe initiatieven 
in de binnenstad niet in de weg 
gestaan. Verouderde en leegko-
mende panden dienen zich aan 
voor hergebruik en herontwik-
keling. Vanaf eind 2013 is in de 
binnenstad van Haarlem een 
opleving merkbaar van nieuwe 
initiatieven. Dit lijkt de voorbode 

van een periode waarin meer 
vertrouwen ontstaat in economi-
sche voorspoed.
 
De reorganisatie van het Bisdom 
Haarlem biedt kansen voor hotel-
ontwikkeling in het voormalige 
bisschoppelijk paleis langs de 
Nieuwe Gracht en Kruisweg en 
nieuwbouw langs de Parklaan. 
Voor de herontwikkeling van de 
monumentale panden van de 
voormalige rechtbank aan de 
Jansstraat lijkt een themahotel 
met restaurant een goede 
herbestemming. Het sluit aan bij 
het voorname karakter van het 
complex en zorgt dat de Wijn-
gaardtuin en de bouwwerken een 
semipublieke functie krijgen. Een 
kleinere hotelontwikkeling vindt 

Highlights  
Haarlem Centrum
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plaats in de Ripperdastraat. Vlak 
naast het station ligt een locatie 
waar een kleinschalig hotel mo-
gelijk is met twintig hotelkamers 
op viersterren niveau. Restau-
rant De Ripper, waar kansarme 
jongeren een opleiding krijgen, 
wordt opgenomen in het hotel. 
Het hotel krijgt daarmee ook een 
maatschappelijke functie. 

Midden in beschermd stadsge-
zicht liggen de Beijneshal en de 
parkeergarage Stationsplein. 
Zowel de sporthal als de garage 
zijn toe aan kwaliteitsimpuls. Het 
Masterplan Spoorzone biedt de 
mogelijkheid voor (her-)ontwik-
keling van de sporthal, de garage 
en de voorste kantoortoren. Ver-
volgens kan het gebied gefaseerd 
worden getransformeerd tot een 
nieuwe aantrekkelijke entree 
naar het centrum.

De Brinkmannpassage aan de 
Grote Markt is in gedeeld eigen-
dom. De begane grond en eerste 
verdieping worden omgebouwd 
tot enkele grote winkels. De 
verdiepingen twee tot en met vijf 
komen vrij als de gemeente ver-
trekt naar de nieuwbouwlocatie 
aan de Zijlpoort. Over de invulling 
van de leegkomende kantoor-
verdiepingen bestaat nog geen 
duidelijkheid.

In Nieuwstad / Spoorzone zijn 
plannen in de maak voor her-
ontwikkeling in de Gonnetstraat. 
In die plannen wordt het HAL 
gebouw aan de Gonnetstraat 26 
een complex met startersappar-
tementen, werkateliers en kleine 
bedrijfsunits. Het gebouw blijf 
deels behouden, deels komt er 
nieuwbouw. 
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Ook lege plekken komen in 
aanmerking voor kleinschalige 
bebouwing. Deze gaten bevinden 
zich onder meer op de Grote 
Markt/Jansstraat, het parkeer-
terrein aan de Jansstraat, de 
Begijnhof en de Essenstraat. 
Enkele van deze locaties lenen 
zich prima voor bebouwing door 
particuliere opdrachtgevers. De 
komende jaren wordt een aantal 
van deze initiatieven uitgevoerd.

Openbare ruimte

De opgave om het centrum 
autoluwer te maken valt samen 
met verblijfskwaliteit én meer 
aandacht voor de voetganger, de 
fietser en bomen. In vervolg op 
het Stationsplein wordt in 2014 
aan de noordkant van het station 
gestart met het laatste deel van 
de werkzaamheden. Hier komt 
een nieuwe fietsgevel met ruimte 
voor circa 1700 fietsen. Daarna 
volgt de complete reconstructie 
van het Kennemerplein. Doel is 
de noordzijde van het station 
beter te laten functioneren zodat 
het gebied een kwalitatief pret-
tiger en functionele omgeving 
wordt. Dit moet een hoogwaar-
dige aansluiting met Haarlem 
Noord opleveren, zowel voor 
de fiets als voor het openbaar 
vervoer. 
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Ook de herinrichting van de 
oevers van het Spaarne gaat 
verder. Na het deel van Bake-
nessergracht tot Turfmarkt zijn 
de komende jaren het Donkere 
Spaarne, de Friese Varkensmarkt 
en Koudenhorn aan de beurt. 
De kades krijgen een nieuwe 
aantrekkelijker inrichting, met 
meer ruimte voor voetgangers en 
een verbetering van het bomen-
bestand. Ook verbetering van de 
verkeersveiligheid voor fietsers 
krijgen hierbij aandacht.

Leefbaarheid

Onder versterking van de leef-
baarheid en de veiligheid valt ook 
het op peil houden van sociaal 
maatschappelijke voorzieningen. 
De Haarlemse binnenstad kent 
de problematiek van dak- en 
thuislozen en alcoholverslaafden. 
Begin 2013 heeft de gemeente-
raad het College opgedragen om 
een 24-uursopvang voor deze 
doelgroep uit te werken, be-
staande uit een nachtopvang met 
dertig bedden en een dagopvang 
voor zestig plaatsen, met alcohol-
gebruiksruimte en rookruimte 
voor harddrugs. Momenteel 
wordt in de binnenstad of de 
directe omgeving een locatie 
gezocht om deze voorziening 
te realiseren rekening houdend 
met buurt, bereikbaarheid en 
beheersbaarheid.
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Draagt bij aan:

001
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

ANWB-bebording vervangen 

Slechte ANWB-bebording moet worden  
vervangen.  

Verouderde bebording is vervangen. 
Betere bereikbaarheid van de binnenstad.

POW.
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Draagt bij aan:

002
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Autoluwe inrichting in de Zijlstraat 

In 2011 is het definitief ontwerp ‘Autoluwe  
Zijlstraat’ vastgesteld. Het ontwerp moet  
worden uitgevoerd na realisatie van de Zijlpoort.   

Onderzoek hoe het definitieve inrichtingsplan 
kan worden.   

POW (nog niet geprogrammeerd). 
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Draagt bij aan:

003
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Reconstructie van de Bakenessergracht 

Het riool aan weerskanten van de gracht en de 
kademuren tussen Zakstraat, Spaarne en  
Bloemertstraat moeten worden vervangen.   

• Goed berijdbare weg. 
• De kademuren en het straatwerk zijn  

vervangen of hersteld.
• De openbare verlichting is aangepast.
• Gekapte bomen zijn vervangen door nieuwe. 
• Het afvalwater wordt niet langer geloosd op 

open water.

POW.
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Draagt bij aan:

004
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Schilderen en verplaatsen bedieningspaneel 

Catharijnebrug 

Het schilderwerk van de brug is poreus waar-
door het staal wordt aangetast. De onderkant 
moet gereinigd worden. Na het schilderen 
worden anti-duivenvoorzieningen geplaatst. Het 
buitenpaneel waarmee de brug wordt bediend, 
moet vanwege arbo-eisen en een betere veilig-
heid voor de brugwachters worden verplaatst.

• De brug is geschilderd. 
• Anti-duivenvoorzieningen zijn geplaatst. 
• Het bedieningspaneel voldoet aan  

arbo-regelgeving en is verplaatst.

POW.
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Draagt bij aan:

005
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Groot onderhoud aan het asfalt op de  

Friese Varkenmarkt en Hooimarkt 

Het wegdek is slecht en moet worden vervangen 
voor een wegverharding die circa vijftien jaar 
meegaat. Het werk wordt voorbereid.

Voorbereiding van de werkzaamheden is  
afgerond.

POW.
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Draagt bij aan:

006
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Calamiteitenverlichting Grote Markt  

en Smedestraat

De lichtdraden op de Grote Markt en in de  
Smedestraat moeten worden vervangen. Bij 
wijze van experiment worden de armaturen 
voorzien van calamiteitenverlichting, zodat bij on-
geregeldheden extra verlichting beschikbaar is. 

Meer licht op straat bij calamiteiten. 

POW.
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Draagt bij aan:

007
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Vervanging marktkasten op de Grote Markt 

Op de Grote Markt staan drie marktkasten en 
een evenementenkast. De kasten zijn technisch 
afgeschreven en moeten worden vervangen.    

• De aansluitingen zijn ondergebracht in de voet 
van de vier lichtmasten.

• De kasten zijn vervangen. 

POW.
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Draagt bij aan:

008
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Fietsgevel op het Kennemerplein 

Fietsgevel op het Kennemerplein met een  
stallingscapaciteit van circa 1.700 fietsen. 

Fietsgevel is gerealiseerd.

POW.
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Draagt bij aan:

009
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herinrichting van het Kennemerplein

Het plein aan de noordkant van het station 
wordt opnieuw ingericht. Dat moet voor fietsers 
en het openbaar vervoer een hoogwaardige 
aansluiting met Haarlem Noord opleveren. 

Herinrichtingsplan is vastgesteld en aanbesteed.

POW en personele inzet.
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Draagt bij aan:

010
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Brugwachtershuisje bij de Melkbrug

Het brugwachtershuisje bij de Melkbrug moet 
worden vervangen. De bediening van de brug 
wordt verplaatst naar het wachthuisje. 

• Een prijsvraag bepaalt de keuze voor de  
architect. 

• Aanbesteding en start van de nieuwbouw. 
• De bedieningspost is verplaatst. 

POW/bijdrage externen en personele inzet.
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Draagt bij aan:

011
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Nieuwe Gracht, fase 2 en 3

Vier rakken aan de kademuren van de Nieuwe 
Gracht zijn (zeer) slecht en worden vervangen. 
Ter afronding van fase 2 wordt rak A, op de 
Kruisbrug-Jansbrug vervangen. 
In fase 3 moeten de rakken C, aan de noordzijde 
van de Kruisbrug-Jansbrug, en D, noordzijde van 
de Nassaubrug-Kruisbrug, worden vervangen.  

• Voor fase 2 de oplevering en nazorg aan de 
kademuren.

• Waar nodig is het straatwerk vervangen en de 
openbare verlichting aangepast.

• Fase 3 is aanbesteed.

POW.
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Draagt bij aan:

012
GOB/gebieden

Verlichting Nieuwe Groenmarkt  

en Ursulastraat

Vervanging van de openbare verlichting. 

De openbare verlichting is vervangen.

POW.

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:
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Draagt bij aan:

013
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Openbare speelvoorzieningen Parklaan  

en Pieterstraat 

De speelvoorzieningen op de Parklaan en in de 
Pieterstraat voldoen niet aan de norm. Ze zijn 
theoretisch afgeschreven en technisch in slechte 
staat. 
      
De speelvoorzieningen voldoen aan de norm. 

POW.
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Draagt bij aan:

014
GOB/gebieden en Hoog- 
heemraadschap van Rijnland
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Vervangen van het rioolgemaal  

Parklaan-Phoenixstraat

Het rioolgemaal op de hoek Parklaan-Phoenix-
traat is aan vervanging toe. Het schetsontwerp 
moet worden uitgewerkt tot een definitief ont-
werp. Met het oog op mogelijke inpassing van 
de gymzaal van basisschool De Kring is er over-
leg tussen Ruimtelijk beleid en Jeugd, Onderwijs 
en Sport. De gemeente stelt het bestek voor de 
aanbesteding op en begeleidt de uitvoering in 
2015 en 2016. 

• Het definitief ontwerp is vastgesteld door B&W.
• Het is bekend of de gymzaal in het definitief 

ontwerp wordt ingepast.

POW en personele inzet.
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Draagt bij aan:

015
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Ecologisch beheer van het Prinsen Bolwerk 

Het vervangingsprogramma Groenvoor- 
zieningen herstelt het ecologisch groen.  
Ontwikkeling van een potentielocatie. 

Ecologisch groen is hersteld.  
 
POW en personele inzet. 
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Draagt bij aan:

016
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Glasnetwerk Prinsenbrug-Jansweg 

In Haarlem wordt het kopernetwerk van  
afgeschreven verkeerregelinstallaties gefaseerd 
vervangen voor glasnetwerk voor een snellere 
verbinding. 

Het glasnetwerk is aangelegd.  

POW.
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Draagt bij aan:

017
GOB/gebieden

Verkeersregelinstallatie op de Raaksbruggen 
 
De verkeersregelinstallatie (VRI) is slecht en 
moet vervangen worden.  

De verkeersregelinstallatie is vervangen.  

POW.

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

78 | Haarlem Centrum  Programma



Draagt bij aan:

018
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Wrijfgordingen op het Spaarne 

De wrijfgordingen tussen Melkbrug en Lange-
brug zijn slecht en moeten worden vervangen.  

Wrijfgordingen zijn vernieuwd.    

POW.
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Draagt bij aan:

019
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Spaarnwouderstraat 

Vervangen van de openbare verlichting. 

Werkvoorbereiding en uitvoering.  

POW.
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Draagt bij aan:

020
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Revitalisering van het Stationsgebied  

en Berensteijn 

Onderzoek naar herontwikkelingsmogelijkheden 
van de Beijneshal en de parkeergarage op het 
Stationsplein.  

Onderzoek is afgerond en verschillende  
scenario’s zijn beoordeeld. Er is overeen- 
stemming met de eigenaar over de mogelijk- 
heden voor herontwikkeling van Berensteijn. 

Personele inzet. 
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Draagt bij aan:

021
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Vervanging van openbare verlichting  

op diverse locaties 

Op verschillende locaties wordt de openbare 
verlichting vervangen omdat de kwaliteit  
onvoldoende is of omdat dat anderszins  
noodzakelijk is.  

De openbare verlichting is op diverse locaties 
vervangen.   

POW en personele inzet.
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Draagt bij aan:

022
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Hoogwaardig openbaar vervoer (HOV)  

halte Zijlvest 

De bushalte in de Wilhelminastraat wordt ver-
plaatst naar de Zijlvest. Dit biedt mogelijkheden 
om de verkeersdoorstroming te verbeteren,  
een nieuw fietspad aan te leggen en een 
voetgangersoversteek aan te leggen met een 
verkeerregelinstallatie.

• Oplevering van de nieuwe bushalte aan de 
Zijlvest. 

• Vrijliggend fietspad is aangelegd. 
• Betere bereikbaarheid en doorstroming van 

het verkeer.
• Meer veiligheid voor fietsers en voetgangers. 

POW.
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Draagt bij aan:

023
GOB/gebieden en  
een bijdrage van RVOB
Project/activiteit
 
Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herontwikkeling Jansstraat 42-46 

De voormalige rechtbank aan de Jans- 
straat 42-46, eigendom van het Rijks Vastgoed 
Ontwikkel Bedrijf (RVOB) wordt verkocht ten 
behoeve van herontwikkeling. Haarlem kan de 
percelen 48 en 50 inbrengen. Doel is de om-
vorming van de Wijngaardtuin tot een binnen-
stedelijk park. 

Gemeente en RVOB hebben de mogelijkheden 
van de locatie in een bidboek vastgelegd.  

GOB/Gebieden en een bijdrage van RVOB.
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Draagt bij aan:

024
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Budget voor Bewonersondersteuning 

Budget waarmee wijkraden deskundigen  
kunnen inhuren voor participatie en inspraak. 

Kwalitatief goede deelname aan participatie en 
inspraak.

GOB/gebieden.
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Draagt bij aan:

025
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Leefbaarheidsbudget 

Budget voor kleine fysieke maatregelen en  
bewonersinitiatieven.

Verbetering van de leefbaarheid.

GOB.
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Draagt bij aan:

026
GOB/gebieden
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Wijkradenbudget 

Budget voor de organisatiekosten van de  
wijkraden.

Faciliteren van de organisatie van de wijkraden.

GOB.
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Draagt bij aan:

027
Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Veilige grote evenementen 

De projectgroep ‘Grote Evenementen’ bereidt 
concrete uitvoeringswerkzaamheden voor van 
de partners rond veiligheid en handhaving. 
Twee locaties in het centrum vergen door hun 
monumentale groenwaarde aanvullende be-
heersmaatregelen. 

• Evenementen hebben plaatsgevonden.
• De evenementenkalender voor 2015 is  

vastgesteld.  
• Behoud van een kwalitatief hoogwaardig  

evenementenaanbod.
• In de projectgroep zijn naast veiligheid,  

duurzaamheid en handhaving ook de beheer- 
en onderhoudsaspecten meegenomen.

• De aanvrager heeft een gebruiksovereen-
komst ondertekend voor de Bolwerken en het 
Kenaupark. 

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

028
Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Evenement Het Glazen Huis

De jaarlijkse actie Serious Request van radiozen-
der 3FM wordt in 2014 in Haarlem gehouden. 
Het Glazen Huis (waarin drie radio dj’s zich een 
week lang opsluiten zonder eten) staat in het 
centrum van de stad. Door middel van verschil-
lende acties wordt geld opgehaald voor een 
goed doel. Op de laatste dag (de finale) vinden 
diverse optredens plaats in de stad. In de 
stuurgroep Het Glazen Huis wordt het evene-
ment concreet voorbereid. Naast veiligheid, 
duurzaamheid en handhaving worden ook de 
beheer- en onderhoudsaspecten meegenomen.

Het evenement heeft plaatsgevonden.

Begroting en personele inzet.

89



Draagt bij aan:

029
Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Stimuleren van lokale detailhandel

Voortzetting van de rijke schakering aan winkels 
en meer ruimte voor bedrijven versterkt de 
aantrekkingskracht van de binnenstad.

• Nieuwe vestigingen en openingen. 
• Faciliteren van de werkgroep acquisitie.
• Behandeling van ruimtevragen voor initiatieven 

van derden. 

Personele inzet en budget Economie en Cultuur. 
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Draagt bij aan:

030

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Beheer van kunst in de openbare ruimte

Inzet Kunstwacht.

Beheer van kunst in de openbare ruimte is  
op orde.

Begroting.

Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
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Draagt bij aan:

031
Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Versterken van het hoogwaardig  

ondernemersklimaat

• Bijdrage aan Centrum Management Groep 
(CMG).

• Ondersteuning aan ondernemers op en rond 
het Stationsplein.

• Onderzoek naar een nieuwe bloemenmarkt. 
• Onderzoek naar nieuwe subsidiestromen 

creatief ontmoeten detailhandel: Convenant 
Binnenstad. Onderzoek naar verplaatsing van 
de markt naar Stationsplein en de nieuwe 
bloemenmarkt.

• Ondersteuning aan ondernemers. 
• Draaiboek is gemaakt. 
• Er is subsidie verleend.
• Onderzoeken zijn uitgevoerd. 

Inzet CMG en personele inzet.
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Draagt bij aan:

032

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Voorzieningen waterrecreatie Schotersingel 

en Leidsevaart

Versterking van de waterrecreatie door een 
aanmeervoorziening voor de verhuur van  
elektrische boten ter hoogte van het Dolhuys 
aan de Schotersingel en aan de Leidsevaart.

Ingebruikname van het verhuurpunt.

Personele inzet.

Stadszaken/ 
Economie en Cultuur
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Draagt bij aan:

033
Stadszaken/JOS

Pilot CJG-coaches

Deze werkwijze vervangt de procedure van  
indicatie. In deze procedure wil het CJG jeug-
digen en hun ouders snel, integraal en zo licht 
mogelijke hulp bieden, ook bij complexe vragen. 
De CJG-coaches werken vanuit een aantal 
scholen voor primair en voortgezet onderwijs. 
Het team biedt ambulante zorg in de directe 
omgeving van jongeren en gezinnen. Zij gaan uit 
van de eigen kracht van ouders, opvoeders en  
jeugdigen en hun sociale omgeving. Zo nodig 
krijgen zij specialistische zorg. 

• Ontwikkeling van een nieuwe werkwijze in het 
kader van de kanteling van de jeugdzorg:  
van overnemen naar ondersteunen.

• Experimenteren met hulp zonder indicatie-
procedure.

• Verstrekkend en integraal zorg aanbieden aan 
jeugd.

CJG-budget. 

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:
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Draagt bij aan:

034
Stadszaken/JOS
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Stimulering sportbeoefening jeugd

Sportbeoefening is voor de ontwikkeling van een 
kind belangrijk. Onderhoud van sportaccommo-
daties en een gedifferentieerd aanbod verster-
ken de participatie van jeugdigen in de stad. 

• Bereiken van kinderen en stimulering van 
sportbeoefening.

• Aanbieden en stimuleren gebruik jeugdvoor-
zieningen.

• Verhogen van de effectiviteit van de CJG’s.
• Vroeg signaleren van risico’s bij de jeugd en 

inzetten op individuele hulpverlening.
• (Door)ontwikkeling van de transitie jeugdzorg.
• Voldoen aan het prestatieplan Stichting 

SportSupport Kennemerland.

Stadszaken/JOS.
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Draagt bij aan:

035
Stadszaken/JOS
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

School in de Wijk 

Activiteiten georganiseerd door samenwerkende 
partijen en scholen in de wijk.

Veronicaschool heeft een naschools activiteiten-
aanbod.

School in de Wijk en Impulsregeling  
Combinatiefuncties. 
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Draagt bij aan:

036
Stadszaken/JOS
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Sport in de Wijk: verenigingsondersteuning 

Op aanvraag van de verenigingen in de wijk 
ondersteuning bieden bij het opstellen van be-
leidsplannen, uitvoeringsplannen of het zoeken 
van vrijwilligers.

Sterke en professionele sportverenigingen 
die ook een maatschappelijke waarde kunnen 
bieden.

Prestatieplan Sportsupport. 

97



Draagt bij aan:

037
Stadszaken/JOS

Sport in de Wijk: schoolzwemmen 

Scholen kunnen kiezen om mee te doen aan het 
schoolzwemprogramma voor de groepen 6,7 
en/of 8 met een zwemgymles. Zo wordt gewerkt 
aan de zwemvaardigheid en bewegen de kinde-
ren meer. In Centrum doet de Veronicaschool 
hier aan mee.

Alle kinderen die naar het voortgezet onderwijs 
gaan, hebben een A-diploma.

Schoolzwemmen.

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:
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Draagt bij aan:

038
Stadszaken/JOS
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Uitvoeren Strategisch Huisvestingsplan  

Onderwijs (SHO) 

• Een goede spreiding van onderwijsvoorzie-
ningen in de wijk, buurt en gemeente. Voor- 
bereiding van het decentralisatiebeleid buiten-
onderhoud schoolgebouwen.

• Goede functionaliteit van schoolgebouwen en 
lokalen voor bewegingsonderwijs.

• Verbreding van een onderwijsvoorziening tot 
een multifunctionele accommodatie.

Rapportage SHO is uitgewerkt.

Personele inzet JOS.
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Draagt bij aan:

039
Stadszaken/JOS
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

De organisatie van voor- en vroegschoolse  
educatie is een wettelijke taak. De gemeente 
moet:
• zorgen voor een dekkend en hoogwaardig 

aanbod van VVE voor de doelgroep peuters 
van 2,5 tot 4 jaar met een VVE-indicatie.

• zorgen dat de doelgroep wordt bereikt.

Handhaving van het bestaande, kwalitatief 
goede aanbod.

Uitkering onderwijsachterstandenbeleid.
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Draagt bij aan:

Stadszaken/Milieu
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Verduurzaming binnenstad 

Veel projecten uit Haarlem Klimaat Neutraal 
in 2030 worden stadsbreed uitgevoerd: duur-
zame energievoorziening via Spaarne Energie, 
bebouwde omgeving, mobiliteit, bedrijven en 
industrie en bewustwording via educatie en 
communicatie. Ook in het nieuwe Convenant 
Binnenstad wordt duurzaamheid gestimuleerd, 
bijvoorbeeld door slimme energiezuinige winkel-
deuren, etalageverlichting en terrasverwarming. 

• Uitvoering van de projecten uit het duurzaam-
heidsprogramma Haarlem 2014.  

• Maatregelpakketten voor energiebesparing.
• Uitvoering van de afspraken uit het Convenant 

Binnenstad.

Personele inzet. 
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Draagt bij aan:

041
Stadszaken/Milieu
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Watt voor Watt, energiebesparing bij  

particulieren en bedrijven

Zo veel mogelijk ondersteuning van bewoners-
initiatieven voor een grotere bewustwording 
rond duurzaam wonen en werken. In Haarlem 
Centrum ligt de nadruk op verduurzaming 
van monumentale panden, bijvoorbeeld via 
Haerlemsche Nieuwe. 

Initiatieven worden ondersteund en er worden 
informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Reserve ISV en personele inzet.
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Draagt bij aan:

042
Stadszaken/Milieu
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Saneren en controle van het voormalig  

Enschedeterrein 

Saneren en controle op restverontreiniging 
grondwaterverontreiniging op het voormalig 
Enschedeterrein om afbraak en verspreiding  
van verontreiniging te voorkomen.

• Duidelijkheid over eventuele afbraak en  
verspreiding.

• Controle en beheersing van verontreiniging  
en verspreiding.

Bodemprogramma 2014 en  
personele capaciteit. 
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Draagt bij aan:

043
Stadszaken/Milieu
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Saneren grondwaterverontreiniging van 

Kraaienhorst op de Nassaulaan 

Saneren van de grondwaterverontreiniging 
tegen risico’s van uitdamping. 

Sanering is uitgevoerd. 

Bodemprogramma 2014 en personele  
capaciteit Milieu.
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Draagt bij aan:

044
Stadszaken/Milieu
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Controle op restverontreiniging Raaks 

Saneren en controle op restverontreiniging bij 
de Jopenkerk, voormalige gasfabriek om ver-
spreiding van bodemverontreiniging te signale-
ren of te voorkomen. 

Duidelijkheid over eventuele afbraak en  
verspreiding.

Bodemprogramma 2014 en  
personele capaciteit. 
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Draagt bij aan:

045
Stadszaken/ 
Ruimtelijke plannen
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Duurzame ruimtelijke ontwikkeling 

In de Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) 
worden kwaliteitskaders benoemd voor de 
inrichting van de openbare ruimte. Het gaat 
om een deelherziening van de Structuurvisie 
Haarlem 2020. 

• Structuurvisie Openbare Ruimte is vastgesteld.
• In het beleid en bij de uitvoering van projecten 

wordt rekening gehouden met SOR.

Personele inzet Stadszaken/Ruimtelijke plannen.
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Draagt bij aan:

046
Stadszaken/RB en 
Ruimtelijke plannen
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Actualiseren van de bestemmingsplannen 

Het bestemmingsplan Vijfhoek en Heiliglanden 
wordt herzien. 

Het bestemmingsplan Vijfhoek en Heiliglanden 
is vastgesteld door de raad.

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

047
Stadszaken/Vastgoed
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Vastgoedbeheer van sportaccommodaties 

Meerjarig planmatig onderhoud van kleed-
kamers in sportaccommodaties.

Onderhoud.

Meerjarenonderhoudsplan.
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Draagt bij aan:

048
Stadszaken/Vastgoed
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Verkoop gemeentelijk vastgoed 

Vastgoed zet in op de snelle verkoop van ge-
meentelijke objecten in het centrum waaronder: 
• Phoenixstraat 11
• Jacobijnestraat 64
• Baljuwslaan 10, 12 & 14
• Nieuw Heiligland 11 & 13
• Koningstraat 14

• De panden zijn ondergebracht bij  
een makelaar.

• De panden zijn verkocht.

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

049
Stadszaken/WWGZ
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

24-uursopvang voor dak- en thuislozen  

en verslaafden 

Onderzoek naar de realisatie van een nieuwe 
opvang voor dak- en thuislozen. Het zoekgebied 
is centrum of net daarbuiten. 

Het haalbaarheidsonderzoek is afgerond.
Besluit over een locatie voor 24-uursopvang 
door B&W. 

Personele inzet begroting WWGZ.
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Draagt bij aan:

050
Stadszaken/WWGZ
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Wijkgericht welzijnswerk 

Vanuit de transitie sociaal domein worden  
burgers ondersteund en gestimuleerd om 
zelfredzaam te worden en te blijven en mee te 
doen in de samenleving. Haarlem Effect voert 
het wijkgericht welzijnswerk uit. 

• Meer samenhang tussen en wijkgerichte  
benadering van welzijn en zorg.

• Grotere zelfredzaamheid van burgers.

Haarlem Effect.
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Draagt bij aan:

051
Stadszaken/WWGZ
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Wonen Boven Winkels 

Faciliteren en aanjagen van ondernemers- 
initiatieven om wonen boven winkels te  
bevorderen. 

Er zijn 20 nieuwe woningen toegevoegd. 

Personele inzet. Subsidie Wonen Boven Winkels.
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Draagt bij aan:

052
Stadszaken/WWGZ
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Bevordering van de sociale samenhang 

Subsidie voor activiteiten van vrijwilligers- 
organisaties om de sociale samenhang te  
bevorderen. 
  
Uitbreiding van activiteiten door BUUV en  
vrijwilligers in de informele zorg. 

Begroting WWGZ.
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Draagt bij aan:

053
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Aanpak overlastlocaties 

Door fysieke maatregelen wordt overlast op 
specifieke locaties tegengegaan.

Fysieke overlastlocaties zijn aangepakt.

Personele inzet.

VVH/V&H
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Draagt bij aan:

054
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Keurmerk coffeeshop 

Het uitgaansklimaat in de binnenstad verbete-
ren en versterken door periodieke controles 
op coffeeshops. In 2014 wordt het keurmerk 
coffeeshops verder ingevoerd. 

Uitbreiding van het keurmerk en vermindering 
van verkoop aan minderjarigen. Terugdringen 
van overlast.

Personele inzet. 

VVH/V&H
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Draagt bij aan:

055
VVH/V&H
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Aanpak van jeugdoverlast en  

jeugdcriminaliteit 

Haarlemmers beschouwen overlast door 
(groepen) jongeren op straat als een van de 
belangrijkste veiligheidsproblemen. Handhavers 
surveilleren op plekken met groepen proble-
matische jongeren. Ze treden preventief en zo 
nodig repressief op en verbaliseren jongeren 
van 12 tot 18 jaar voor lichte feiten, zoals balda-
digheid en overlast gevend gedrag. De afdeling 
VVH/V&H en Halt werken samen. Het centrum 
heeft als uitgaansgebied specifieke aandacht. 

Terugdringen van jeugdoverlast en jeugd- 
criminaliteit. 

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

056
VVH/V&H
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Voorkomen van overlast tijdens  

oud en nieuw

De werkgroep ‘Oud en Nieuw-viering’ treft  
maatregelen om overlast tijdens de jaarwisseling 
te voorkomen.

Een rustige en ordentelijke jaarwisseling in het 
centrum. 

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

057
VVH/V&H
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Samen Veilig Ondernemen en  

Zorgplan Overvallen 

Overlast en criminaliteit in het winkelgebied 
vraagt om structurele maatregelen. In samen-
werking met politie, ondernemers, Kamer van 
Koophandel, wijkraden en Hoofdbedrijfschap 
Detailhandel is een actieplan opgesteld om 
overlast en criminaliteit aan te pakken.
Het Zorgplan Overvallen is gericht op preventie 
en nazorg aan ondernemers die slachtoffer zijn 
geworden. 

• Acties voor Samen Veilig Ondernemen in het 
centrum.

• Alle ondernemers die zijn overvallen wordt 
hulp aangeboden.

• Overlast en criminaliteit worden volgens het 
actieplan aangepakt. 

Samen Veilig Ondernemen en personele inzet. 
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Draagt bij aan:

058
VVH/V&H
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Preventie woninginbraken 

Woninginbraken hebben een grote invloed 
op de veiligheidsbeleving van bewoners. Om 
het aantal inbraken te verminderen, stelt de 
gemeente in samenwerking met politie en 
corporaties een Plan van aanpak Preventie 
woninginbraken op. Informatieavonden voor de 
bewoners maken daar deel van uit. 

Opstellen en uitvoering van het Plan van aanpak 
Preventie woninginbraken.

Personele inzet.
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Draagt bij aan:

059
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Aanpak van woonfraude en illegale  

activiteiten 

Structureel en integraal optreden tegen woon-
overlast, zoals overbewoning, oneigenlijk gebruik 
van woningen, fraude en onrechtmatig wonen in 
samenwerking met de afdelingen leerplicht en 
SoZaWe, politie, woningcorporaties en Liander. 

Minder woonoverlast en verbetering van de leef-
baarheid. Voorkomen van illegale activiteiten die 
de veiligheid en de leefbaarheid in het geding 
brengen. Zo nodig wordt naleving met juridische 
middelen afgedwongen.

Personele inzet.

VVH/HBO
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Draagt bij aan:

060
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Superparkeerplaatsen op de  

Gedempte Oude Gracht 

Superparkeerplaatsen zijn nieuw voor de stad. 
Door hogere tarieven is er meer omloopsnel-
heid, dus is er vaker plek. Nader onderzoek 
moet uitwijzen waar en wanneer deze parkeer-
plaatsen worden ingevoerd. De invoering draagt 
bij aan een autoluwe Nieuwe Groenmarkt.   

De verkenning naar de haalbaarheid van super-
parkeerplaatsen in het centrum is afgerond. 

Personele inzet.     

   

Stadszaken/OGV Beleid
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Draagt bij aan:

061
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Duurzaam afvalbeheer (DAB) 

In het centrum zijn alle ondergrondse con- 
tainers voor restafval geplaatst. Vanuit het oog-
punt van duurzaamheid wordt onderzocht hoe 
herbruikbare afvalstromen extra ingezameld 
kunnen worden om te voldoen aan de landelijke 
verplichting over afvalscheiding. Dit kan voor het 
centrum leiden tot invoering van minicontainers 
of uitbreiding van de ondergrondse containers. 

De fysieke en financiële consequenties zijn 
bekend.

Spaarnelanden en personele inzet. 

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

062
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Aantrekkelijker openbaar vervoer

1. Verbeteren toegankelijkheid van de bus. 
2. Ontwikkeling HOV netwerk. 
3. Plaatsing nieuwe abri’s.

Diverse projecten in diverse gebieden. 
Van concrete uitwerkingen is GOB de trekker. 

Provincie.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

063
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Doorstroming lijnen toekomstig R-net 

Uitgangspunt uit Regionale Bereikbaarheidsvisie. 
Aantrekkelijker openbaar vervoer.

Diverse maatregelen in diverse gebieden.  
Van concrete uitwerkingen is GOB de trekker.

Provinciale subsidie.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

064
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Maatregelen verkeersveiligheid rond scholen 

Betere verkeersveiligheid, zie nota Uitwerking 
verkeersveiligheid.

Maatregelen rond scholen. Van concrete uit-
werkingen is GOB de trekker.

OGV heeft budget voor preventie en voorlich-
tingsmaatregelen.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

065
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Analyse en aanpak Black Spot

Betere verkeersveiligheid, zie nota Uitwerking 
verkeersveiligheid.

Diverse projecten in diverse gebieden. 
Van concrete uitwerkingen is GOB de trekker.

OGV heeft budget voor preventie en voor- 
lichtingsmaatregelen.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

066
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Stimuleren deelautogebruik

Verduurzaming van het autogebruik.

Diverse projecten in diverse gebieden.

Personele inzet.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

067
Stadszaken/OGV
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Elektrische laadpalen

Verduurzaming van het autogebruik.

Diverse projecten in diverse gebieden.

Personele inzet.

Stadszaken/OGV
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Draagt bij aan:

068
Stadszaken/OGV
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Aanleg en verwijdering van gehandicapten-
parkeerplaatsen.

Diverse projecten in diverse gebieden.

Personele inzet, DVO Spaarnelanden.
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Draagt bij aan:

069
Stadszaken/OGV
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Groene bewonersinitiatieven 

Initiatieven van bewoners op het gebied van 
groenontwikkeling worden gestimuleerd en  
ondersteund door informatieverstrekking,  
bijeenkomsten of doorverwijzing. 

Initiatieven zijn getoetst en zijn zo veel mogelijk 
ondersteund. 

Personele inzet Stadszaken/OGV.
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Draagt bij aan:

070

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Opwaarderen haltes Stroomlijnennet 

Opwaardering van haltes op het stroomlijnen-
net met meer dan twintig instappers per dag. 
Op deze haltes worden extra voorzieningen 
geplaatst. Deze bestaan uit een DRIS-paneel  
(dynamisch reisinformatie systeem) of een  
kleiner halte display. Waar nodig worden een 
abri met zitgelegenheid, een prullenbak en fiets-
voorzieningen geplaatst.

Start met de uitvoering.

Provincie Noord-Holland.

Stadszaken/OGV en  
de Provincie Noord-Holland
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Draagt bij aan:

071
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Stadskantoor aan de Zijlpoort  

Oplevering en ingebruikname van het nieuwe 
stadskantoor. 

In het derde kwartaal wordt de nieuwe huisves-
ting opgeleverd. In het vierde kwartaal is de or-
ganisatie in het nieuwe stadskantoor gehuisvest. 

Gemeentebegroting/GREX/IP.

M&S/procesmanager
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Draagt bij aan:

072
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Promotie van de binnenstad

Speerpunten van Haarlem Marketing voor 2018:
• zichtbaarheid binnen de Metropoolregio 

Amsterdam
• promotie van cultuur en musea
• bevordering van het zakelijk toerisme
• bevordering van de riviercruisemarkt

• Toename van het toeristisch bezoek vanuit de 
regio en intensievere samenwerking op het 
gebied van marketing, cruisevaart en zakelijk 
toerisme.

• Meer internationaal toerisme.
• Verkoop van kaartjes voor musea en cultuur-

podia door VVV en meer bezoekers aan de 
musea. 

• Stijging van het aantal congressen en meer 
zakelijk toerisme naar Haarlem en de regio.

• Stijging van het aantal riviercruiseboten dat 
aanlegt in Haarlem Noord en riviercruise- 
toerisme in de binnenstad. 

 
Haarlem Marketing en personele inzet. 

Stichting Haarlem Marketing
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Draagt bij aan:

073

Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Verkoop en herontwikkeling Brinkmann 

De Brinkmannpassage is gedeeltelijk eigendom 
van de gemeente. Na de gemeentelijke herhuis-
vesting in de Raaks en Zijlpoort wordt het bezit 
verkocht. 

Uitgewerkte strategie voor verkoop en  
herontwikkeling. 

Personele capaciteit, Stadszaken/Vastgoed en 
GOB/gebieden. 

Eigenaar/derde partij en 
Stadszaken/Vastgoed
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Draagt bij aan:

074
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herontwikkeling Bisschoppelijk Paleis

Faciliteren bij de herontwikkeling van Nieuwe 
Gracht 80-82, Kruisweg 63-65 en Parklaan. 

Het Bisdom Haarlem wil bestaande bebouwing 
verkopen voor herontwikkeling tot luxe hotel en 
kantoren. 

De anterieure overeenkomst is vastgesteld.
De wijziging van het bestemmingsplan is in 
procedure gebracht. De vergunningaanvraag is 
in behandeling.

Personele inzet, Dienstverlening, Ruimtelijke 
plannen, Vastgoed, Ruimtelijk beleid, JZ, en 
GOB/gebieden.

Eigenaar/derde partij
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Draagt bij aan:

075
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Verkoop en herontwikkeling  

Prinsen Bolwerk 

Herontwikkeling van de villa en aangrenzende 
percelen naar woningen, zorginstellingen en 
kantoren.

• De anterieure overeenkomst is vastgesteld.
• Behandeling van het gewijzigde  

bestemmingsplan.
• Behandeling van de vergunningaanvraag. 

Personele inzet, Dienstverlening, Ruimtelijke 
plannen, Vastgoed, Ruimtelijk beleid, JZ, Milieu 
en GOB/gebieden.

Eigenaar/derde partij
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Draagt bij aan:

076
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herontwikkeling Ripperdastraat 13a 

Herontwikkeling van Ripperdastraat 13a tot een 
hotel. Met behoud van de sociale functie van 
restaurant De Ripper.

• De anterieure overeenkomst is vastgesteld.
• Behandeling van het gewijzigde  

bestemmingsplan.
• Behandeling van de vergunningaanvraag.

Personele inzet, Dienstverlening, Ruimtelijke 
plannen, Vastgoed, Ruimtelijk beleid, JZ, Milieu 
en GOB/gebieden.

Eigenaar/derde partij
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Draagt bij aan:

077
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herontwikkeling Smedestraat 23 
         
Herontwikkeling van de voormalige Toneel-
schuur naar appartementen en verkoop. 

• De anterieure overeenkomst is vastgesteld.
• Behandeling van het gewijzigde  

bestemmingsplan.
• Behandeling van de vergunningaanvraag

Personele inzet, Dienstverlening, Ruimtelijke 
plannen, Vastgoed, Ruimtelijk beleid, JZ, Milieu 
en GOB/gebieden.

Eigenaar/derde partij
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Draagt bij aan:

078
Project/activiteit

Omschrijving:

Resultaat 2014:

Budget 2014:

Herontwikkeling Gonnetstraat 26 

Herontwikkeling van de Gonnetstraat 26 tot  
appartementen en werkateliers of broed- 
plaatsen. 

• Onderzoeken zijn getoetst. 
• De anterieure overeenkomst is vastgesteld.
• Behandeling van de vergunningaanvraag.

Personele inzet, Dienstverlening, Ruimtelijke 
plannen, Vastgoed, Ruimtelijk beleid, JZ, Milieu 
en GOB/gebieden.

Eigenaar/derde partij
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Afkortingen
CJG Centrum voor jeugd en gezin
DVO Dienstverleningsovereenkomst
GOA Groot onderhoud asfalt
GREX Grondexploitaties
HIOR Handboek inrichting openbare ruimte
IP  Investeringsplan
ISV fonds Investeringsbudget stedelijke vernieuwing
PO  primair onderwijs
POW Programma onderhoudswerken
Quick Provinciale subsidie voor doorstromingsmaat- 
 regelen Openbaar Vervoer
R-net Randstadnet
SRO Sport, recreatie- en onderwijsvoorzieningen
VRI Verkeersregelinstallatie 
VO voortgezet onderwijs

  
GOB Gebiedsontwikkeling en Beheer
EC Economie en Cultuur
JOS Jeugd Onderwijs en Sport
RB  Ruimtelijk Beleid
VG Vastgoed
OGV  Openbare Ruimte Groen en Verkeer
WWGZ Wonen, Welzijn, Gezondheid en Zorg
VVH Veiligheid Vergunningverlening en Handhaving
V&H Veiligheid & Handhaving
HBO Handhaving Bebouwde Omgeving
SoZaWe Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Afdelingen gemeente:
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Groene bewonersinitiatieven 130
Groot onderhoud aan het asfalt 
op de Friese Varkenmarkt en 
Hooimarkt  66

H
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Herontwikkeling  
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K 
Keurmerk coffeeshop  115

L 
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M 
Maatregelen verkeersveiligheid 
rond scholen  125

N
Nieuwe Gracht, fase 2 en 3 72

O
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P 
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Saneren en controle van het 
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ningspaneel Catharijnebrug  65
School in de Wijk  96
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Sport in de Wijk: 
schoolzwemmen  98
Sport in de Wijk: 
verenigingsondersteuning  97
Stadskantoor aan de Zijlpoort 132
Stimuleren deelautogebruik 127
Stimuleren van lokale 
detailhandel 90
Stimulering sportbeoefening 
jeugd 95
Superparkeerplaatsen op de  
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