
Gebiedsprogramma CENTRUM 2015

nr Project of activiteit Omschrijving Wijk Resultaat 2015 Afdeling Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programma begr.)

4 Bakenessergracht, kademuur In het kader van groot onderhoud wordt de 

kademuur vervangen. Overleg vindt plaats met 

de bewoners.

Binnenstad Groot onderhoud is uitgevoerd. GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

5 Baljuwslaan Onderzoek doen naar grondaankoop openbare 

ruimte van de NS/Prorail.

Binnenstad Onderzoek is afgerond en besluitvorming 

over aankoop heeft plaatsgevonden.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

9 Buurtstallingen, verzelfstandigen Onderzocht wordt of het beheer van de 

particuliere fietsenstallingen die in beheer zijn 

van de gemeente aan derden overgedragen 

kunnen worden. 

Heiliglanden/ de Kamp Onderzoek naar, en zo mogelijk overname 

en beheer van bewonersfietsenstalling door 

derden.

GOB/Gebieden maatschappelijke participatie, 

openbare ruimte en mobiliteit

1, 5

16 Friese Varkenmarkt en Hooimarkt In het kader van groot onderhoud dient het 

asfalt en de openbare verlichting vervangen te 

worden. Dit werk wordt in samenhang met de 

Zandersbrug opgepakt.

Binnenstad Het ontwerp is uitgewerkt en de BDU-

subsidieaanvraag voor veilige 

fietsvoorzieningen is ingediend. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 4, 5

17 Gasthuisvest 47 Verkoop van de Egelantier. Heiliglanden/ de Kamp De kaders voor verkoop zijn in beeld 

gebracht en het verkooptraject is opgestart.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

19 Gonnetstraat 22, herontwikkelen Herontwikkeling tot appartementen. Binnenstad De onderzoeken zijn getoetst en de 

anterieure overeenkomst is vastgesteld. 

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

20 Gonnetstraat 26, herontwikkelen Herontwikkeling tot appartementen en 

werkateliers en/of broedplaatsten. 

Binnenstad De onderzoeken zijn getoetst en de 

anterieure overeenkomst is vastgesteld. 

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

22 Jansstraat 42-46, herontwikkelen Verkoop door RVB en herontwikkeling 

voormalige rechtbank. 

Binnenstad Het Rijks Vastgoed Bedrijf heeft in 

afstemming met de gemeente een bidboek 

opgesteld voor de herontwikkeling en de 

inschrijving is opgestart.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

25 Jansstraat, autoluw Onderzoek doen naar een autoluwe inrichting 

door middel van verzinkbare palen.

Binnenstad Het onderzoek is afgerond en 

besluitvorming over autoluwe inrichting 

heeft plaatsgevonden.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

26 Jansstraat, Wijngaardtuin 

herinrichten

Het herinrichten van de Wijngaardtuin tot een 

binnenstedelijk park. De planvorming en 

uitvoering wordt opgepakt in samenhang met 

de verkoop en herontwikkeling van Jansstraat 

42-46, 48 en 52.

Binnenstad Het voorlopig ontwerp is opgesteld en er is 

overeenstemming met de 

kopers/ontwikkelaar(s) van Jansstraat 42-46, 

48 en 52. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

27 Kenaupark, gebruiksovereenkomst De monumentale groenwaarde behouden door 

aanvullende gebruiksovereenkomsten op te 

stellen bij evenementen.

Binnenstad Bij evenementen met een risico voor het 

monumentale karakter van het park zijn 

gebruiksovereenkomsten afgesloten en door 

de aanvrager ondertekend.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

30 Kenaupark, riolering Groot onderhoud aan verharding uitvoeren en 

verruiming riolering. Dit proces wordt in 

samenhang met de Kinderhuisvest opgepakt.

Binnenstad Het ontwerp is vastgesteld en de 

werkvoorbereiding is afgerond.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5



31 Kennemerbrug, onderzoek Groot onderhoud uitvoeren. Dit werk wordt 

mogelijk ondergebracht in het project 

Kennemerplein (herinrichting).  

Binnenstad Het onderzoek naar de benodigde interventie 

is afgerond. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

32 Kennemerplein, fietsgevel Fietsgevel realiseren. Binnenstad De oplevering van de fietsgevel heeft 

plaatsgevonden. De fietsgevel is 

overgedragen aan de gemeente en in gebruik 

genomen. 

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

en mobiliteit

4, 5

33 Kennemerplein, asfalteren In het kader van groot onderhoud wordt het 

Kennemerplein opnieuw ingericht. 

Binnenstad Groot onderhoud is in uitvoering. GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

34 Kinderhuisvest, riolering Vervangen riolering. Dit proces wordt in 

samenhang met het Kenaupark opgepakt.

Binnenstad Het ontwerp is vastgesteld en de 

werkvoorbereiding is opgestart.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

38 Kruisstraat , autoluw Onderzoek doen naar een autoluwe inrichting 

door middel van verzinkbare palen.

Binnenstad Het onderzoek is afgerond en 

besluitvorming over een autoluwe inrichting 

heeft plaatsgevonden.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

40 Lombardsteeg - Begijnesteeg, 

herontwikkelen

Herontwikkeling van het parkeerterrein en 

tuin met nieuwe trafo voorziening (Liander). 

Binnenstad Het stedenbouwkundig programma is 

uitgewerkt en de locatie is op de markt 

gezet. 

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

42 Melkbrug, brugwachtershuisje 

aanpassen

Realisatie van een nieuw brugwachtershuisje 

inclusief een nieuw trafo station.

Binnenstad Het brugwachtershuisje is opgeleverd, in 

beheer overgedragen aan de gemeente en in 

gebruik genomen door de Havendienst.

GOB/gebieden Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

45 Nieuwe Gracht 80 - 82, 

herontwikkelen

Herontwikkeling van Nieuwe Gracht 80-82, 

Kruisweg 63-65 en Parklaan (Bisschoppelijk 

Paleis). 

Binnenstad De Wabo-aanvraag is ingediend. GOB/gebieden Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

46 Nieuwe Gracht, kademuur (fase 3) Vervangen kademuur en inrichting van de 

openbare ruimte.

Binnenstad Het groot onderhoud is in regie uitgevoerd 

en het ontwerp openbare ruimte is 

vastgesteld.

GOB/gebieden Openbare ruitme en mobiliteit 5

47 Nieuwe Groenmarkt, autoluw Onderzoek doen naar een autoluwe inrichting 

door middel van verzinkbare palen.

Binnenstad Het onderzoek is afgerond en 

besluitvorming over een autoluwe inrichting 

heeft plaatsgevonden.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

49 Parklaan, busbaan Onderzoek doen naar restlevensduur van de 

busbaan en uitwerking uitvoeringsscenario's 

voor onderhoudsinterventie verharding.

Binnenstad Het onderzoek naar de benodigde 

interventies is afgerond en afhankelijk van 

het onderzoekresultaat is de 

werkvoorbereiding opgestart. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

50 Parklaan, gymzaal Ter vervanging van de sportvoorziening de 

Beijneshal is een nieuw gymzaal voor OBS 

De Kring nodig.

Binnenstad Het onderzoek is afgerond en 

besluitvorming over de nieuwe 

sportvoorziening heeft plaatsgevonden. 

GOB/gebieden Onderwijs en sport 1

51 Parklaan, rioolgemaal Het riool en het gemaal moet vervangen 

worden en daarbij wordt de bouw van een 

nieuwe gymzaal mogelijk gemaakt.

Binnenstad Het proces is in uitvoering. GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

52 Particuliere parkeergarages, 

verzelfstandigen

Particuliere parkeergarages afstoten. Er wordt 

onderzocht of de garages Kraaijenhorst, 

Pieterspleintje, Ganggolplein onder beheer 

van Spaarnelanden kunnen worden gebracht. 

Dit betreft een verzelfstandigingstraject.

Centrum Het onderzoek naar mogelijke 

verzelfstandiging particuliere parkeergarages 

is afgerond.

GOB/gebieden Openbare rumte en mobiliteit 5

53 Pieterstraat, speelvoorzieningen In overleg met omwonenden worden de 

speelvoorzieningen verwijderd en/of 

vervangen. 

Binnenstad De speelvoorzieningen zijn vervangen of 

een ander haalbaar plan is uitgewerkt.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5



57 Raaks fase 3, herontwikkelen Verkoop gemeentelijk grondeigendom aan 

ontwikkelaar. 

Vijfhoek/Raaks/Doelen De marktverkenning is afgerond  en de 

selectiecriteria voor ontwikkeling is 

vastgesteld.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

59 Raamvest, onderzoek kademuur Onderzoek doen of groot onderhoud nodig is. Heiliglanden/ de Kamp Het onderzoek naar de benodigde 

interventies is afgerond en afhankelijk van 

het onderzoekresultaat is de 

werkvoorbereiding opgestart. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

62 Smedestraat, autoluw Onderzoek doen naar een autoluwe inrichting 

door middel van verzinkbare palen.

Binnenstad Het onderzoek is afgerond en 

besluitvorming over een autoluwe inrichting 

heeft plaatsgevonden.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

66 Stationsgebied, herontwikkelen Uitwerking van een anterieure of 

samenwerkingsovereenkomst met nieuwe 

eigenaar ten behoeve van de herontwikkeling 

stationsgebied (Beijneshal / Stationsgarage). 

Binnenstad Een herontwikkelingsstrategie is uitgewerkt 

in een plan van aanpak.

GOB/gebieden Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

67 Stationsgebied, Sporthal Beijneshal Het uitplaatsen van schoolgebruik, 

sportverenigingen en overige gebruikers in 

verband met het beëindigen van de 

huurovereenkomst met de gemeente. 

Binnenstad De alternatieve (uitwijk)mogelijkheden zijn 

uitgewerkt en over het uitplaatsen heeft 

besluitvorming plaatsgevonden. 

GOB/gebieden Sport en onderwijs, Duurzame 

stedellijke ontwikkeling

1, 4

74 Zandersbrug Op basis van inspectie wordt in 2016 groot 

onderhoud uitgevoerd. Dit proces wordt in 

samenhang de Frieze Varkensmarkt en 

Hooimarkt opgepakt.

Binnenstad Het inspectieonderzoek en de 

werkvoorbereiding is afgerond.

GOB/gebieden Openbare ruimte en mobiliteit 5

24 Jansstraat 50 - 52, herontwikkelen 

en grondverkoop

Grondverkoop en herontwikkeling van het 

parkeerterrein waarvoor geïnteresseerde 

kopers zich hebben gemeld. Communicatie 

vindt plaats via de makelaar.

Binnenstad De randvoorwaarden zijn uitgewerkt en 

vastgesteld en de locatie is op de markt 

gezet.

GOB/gebieden Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

72 Wilhelminastraat 10-12,  locatie 24-

uursopvang

Huisvesting van een 24- uurs opvang voor dak- 

en thuislozen in de binnenstad. 

Vijfhoek/Raaks/Doelen De verbouwing van het perceel is afgerond 

en de organisatie is opertioneel.

GOB/gebieden Opvang en beschermd wonen 2

54 Proveniershof, beplanting Na de renovatiewerkzaamheden van Ymère 

zijn maatregelen nodig voor het herstel van de 

historische groene binnenhof.

Vijfhoek/Raaks/Doelen De intentieovereenkomst met Ymère is 

ondertekend en het uitvoeringsplan is 

opgesteld. 

GOB/gebieden en Ymere Openbare ruimte en mobiliteit 5

55 Proveniershof, openbare verlichting  Dit jaar worden de huizen ingrijpend 

gerenoveerd door Ymere. Dit jaar wordt 

samen met Ymere de voorbereiding voor het 

groot onderhoud openbare verlichting in 

samenhang met herstel groen van de 

binnentuin uitgewerkt.

Vijfhoek/Raaks/Doelen De voorbereiding is afgerond waardoor ook 

duidelijk is wanneer het groot onderhoud 

uitgevoerd wordt. 

GOB/gebieden en Ymere Openbare ruimte en mobiliteit 5

10 Convenant Binnenstad 2012 - 2016 De afspraken zoals vastgelegd in het 

Convenant Binnenstad is gericht op het 

stimuleren van nieuwe (duurzame) 

bedrijvigheid, marketing van de binnenstad, 

professionalisering Centrummanagement 

Groep, leegstandbestrijding en het stimuleren 

van de ondernemersvereniging.

Binnenstad Uitvoering van het convenant Binnenstad 

2013 – 2017 en het faciliteren van het 

Jaarprogramma van de Centrummanagement 

Groep 2015.

Stadszaken/Economie en 

Cultuur

Economie 4



14 Evenementen in de Binnenstad De projectgroep Grote Evenementen bereidt 

de uitvoeringswerkzaamheden rond grote 

evenementen voor. Naast veiligheid, 

duurzaamheid en handhaving worden ook de 

beheer- en onderhoudsaspecten meegenomen.

Binnenstad De Evenementenkalender 2015 is 

vastgesteld en de opgenomen activiteiten 

hebben plaatsgevonden.

Stadszaken/Economie en 

Cultuur

Economie 4

58 Raaks, afmeervoorzieningen 

watertoerisme 

Ontsluiting westkant binnenstad (Raaks) voor 

kleinschalige rondvaart en sloepen ter 

versterking van het watertoerisme.

Vijfhoek/Raaks/Doelen Met particuliere initiatiefnemers zijn 

afspraken over de afmeervoorzieningen 

gemaakt en gerealiseerd.

Stadszaken/Economie en 

Cultuur

Economie 4, 5

75 Zaterdagmarkt, uitwijklocatie Het vinden van een uitwijklocatie voor de 

zaterdagmarkt bij grote evenementen op de 

Grote Markt.

Binnenstad Er is een vaste uitwijklocatie voor de 

zaterdagmarkt vastgesteld.

Stadszaken/Economie en 

Cultuur

Economie 4, 5

18 Gedempte Oude Gracht 138, 

huisvesting Flynties

De huisvesting van een Jongerencentrum met 

activiteiten voor jongeren van 12-18 jaar.

Heiliglanden/ de Kamp Het jongerencentrum is definitief 

gehuisvest.

Stadszaken/JOS Maatschappelijke participatie, 

ondersteuning en zorg

1, 2

37 Klokhuisplein en omgeving, 

bodemprogramma Haarlem

Voor het uitvoeren van het project 

(diepgrondwater) wordt een saneringsplan 

opgesteld. 

Binnenstad Saneringsplan Klokhuisplein en omgeving is 

opgesteld.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

44 Nassaulaan en omgeving, 

bodemprogramma Haarlem

Na aanpassing van het grondwatersysteem 

wordt het grondwater gesaneerd.

Binnenstad Sanering is in uitvoering en loopt door in 

2016.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

56 Raaks - Jopenkerk e.o., 

bodemprogramma Haarlem

Opstellen nazorgplan in het kader van nazorg. 

Bij een bouwontwikkeling (Raaks, fase 3) 

moet er mogelijk aanvullend gesaneerd 

worden. 

Vijfhoek/Raaks/Doelen Het nazorgplan is opgesteld. Stadszaken/Milieu Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

70 Verduurzamen binnenstad, 

energiezuinige verlichting

Formuleren van afspraken over het aanlichten 

van gebouwen en de etalageverlichting en het 

organiseren van bijeenkomsten voor 

ondernemers over het energiezuiniger maken 

van alle verlichting in de binnenstad.

Binnenstad Afspraken over het tijdstip doven van de 

gevel-, en etalageverlichting zijn vastgelegd 

en (product) oriëntatie over energiezuinige 

terrasverwarming heeft plaatsgevonden. Alle 

feestverlichting is verled en voor het 

verledden van de gevelverlichting is een 

plan van aanpak opgesteld.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

69 Verduurzamen binnenstad, 

energieverbruik

Energieverbruik in het centrum ligt relatief 

hoog en de ambitie is om dit gebruik te 

reduceren. Door middel van een checklist 

onder ondernemers in de binnenstad wordt de 

behoefte (vraag naar verduurzamen) in beeld 

gebracht.

Binnenstad Op basis van een checklist is het 

energieverbruik per branche in beeld 

gebracht en wordt een verbeterplan 

opgesteld voor de periode tot 2018 om 

ondernemers te ondersteunen bij 

energiebesparing in hun bedrijf. 

Stadszaken/Milieu Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

2 Antoniestraat, verduurzamen Reduceren geluidsoverlast door gevelisolatie. Burgwal Saneringsprogramma is opgesteld en 

subsidieaanvraag is bij het Ministerie 

ingediend.

Stadszaken/Milieu en 

derden

Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

39 Lange Herenvest, verduurzamen Reduceren geluidsoverlast door gevelisolatie. Burgwal Saneringsprogramma is opgesteld en 

subsidieaanvraag is bij het Ministerie 

ingediend.

Stadszaken/Milieu en 

derden

Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

65 Staten Bolwerk, verduurzamen Reduceren geluidsoverlast door gevelisolatie. Binnenstad Saneringsprogramma is opgesteld en 

subsidieaanvraag is bij het Ministerie 

ingediend.

Stadszaken/Milieu en 

derden

Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

6 Bomen, uitvoering Nieuw Beleid Op basis van een scan worden de 

mogelijkheden doorgelicht hoe stenige 

locaties op een bescheiden manier vergroend 

kunnen worden met bijvoorbeeld bomen, 

bomen in een bak, gevelbegroeiing, dakgroen 

en gierzwaluwkasten.

Centrum Een aantal stenige locaties is vergroend. Stadszaken/OGV Openbare ruimte en mobiliteit 4, 5



12 Elektrische laadpalen In het kader van duurzaamheid worden op 

basis van aanvragen het aantal elektrische 

laadpalen voor auto's in het Centrum 

uitgebreid.

Centrum Er worden 2 tot 5 extra laadpalen in het 

Centrum gerealiseerd. 

Stadszaken/OGV Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

en mobiliteit

4, 5

13 Elektrische laadpalen voor 

watertoerisme

Innovatief haalbaarheidsonderzoek vindt 

plaats of en hoe de opladers voor auto's te 

combineren met walstroom voor pleziervaart 

zijn.

Centrum De onderzoeksresultaten, de mogelijkheden 

en consequenties zijn in beeld gebracht en 

aan het college gepresenteerd.

Stadszaken/OGV Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

en mobiliteit

4, 5

28 Kenaupark, groenbeleid Uitwerken van beleidskader voor behoud 

(monumentaal) groen bij evenementen voor 

het Kenaupark en/of voor alle parken. 

Centrum Voor het Kenaupark is het groenbeleid 

vastgesteld.

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en mobiliteit 4

68 Stedelijke distributie in het 

Centrum

Stimuleren en faciliteren van ondernemers om 

een distributiecentrum op te zetten voor  

duurzame logistiek. 

Centrum Het terugdringen van grote vrachtwagens in 

het Centrum door dit elk kwartaal in het 

operationeel overleg centrum te bespreken. 

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en mobiliteit 5

29 Kenaupark, opwaarderen haltes 

Stroomlijnennet

Opwaardering van haltes op het 

stroomlijnennet met meer dan 20 instappers 

per dag. Op deze haltes worden extra 

voorzieningen (waar nodig) geplaatst (bijv. 

een dynamisch reisinformatie systeem/ kleiner 

halte display, abri met zitgelegenheid, een 

prullenbak, etc). 

Binnenstad Start met de uitvoering Stadszaken/OGV en 

Provincie Noord-Holland

Openbare ruimte en mobiliteit 4

35 Kinderhuisvest, opwaarderen haltes 

Stroomlijnennet

Opwaardering van haltes op het 

stroomlijnennet met meer dan 20 instappers 

per dag. Op deze haltes worden extra 

voorzieningen (waar nodig) geplaatst (bijv. 

een dynamisch reisinformatie systeem/ kleiner 

halte display, abri met zitgelegenheid, een 

prullenbak, etc). 

Binnenstad De uitvoering is opgestart. Stadszaken/OGV en 

Provincie Noord-Holland

Openbare ruimte en mobiliteit 4

8 Burgwal, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Burgwal Beroepsprocedure is afgerond en aanvulling 

voor (woon)schepen met een vaste ligplaats 

is gemaakt.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

64 Spaarneoevers, inrichtingsplan Inrichtingsplan uitwerken tussen Turfmarkt en 

Melkbrug om terrasinitiatieven te faciliteren.

Binnenstad Het inrichtingsplan Spaarneoevers is 

vastgesteld.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, economie

4

71 Vijfhoek, Heiligland en De Kamp, 

bestemmingsplan

Consolideren bestemmingsplan. Vijfhoek/Raaks/Doelen 

en Heiliglanden/De 

Kamp

Het ontwerp bestemmingspan is ter inzage 

gelegd en de ingediende zienswijzen zijn 

verwerkt in een definitief voorstel.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

3 Bakenessergracht 8 - 10 Als de nachtopvang is ondergebracht in de 

Wilhelminstraat 10-12 wordt het pand aan de 

Bakenessergracht verkocht.

Binnenstad Het pand is op de markt gezet als de 

nachtopvang verhuist is. 

Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

23 Jansstraat 48 Verkooplocatie. Dit wordt zo mogelijk 

gecombineerd met de herontwikkeling van 

Jansstraat 42-46.

Binnenstad Het perceel is op de markt gezet. Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4



36 Klein Heiligland 84 Voor de verkooplocatie is een plan uitgewerkt 

waarbij ook rekening gehouden wordt met 

kostprijsdekkende (tijdelijke) verhuur.

Heiliglanden/ de Kamp Het perceel is verkocht danwel 

maatschappelijk verhuurd.

Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

41 Magdalenastraat 2 Als de dagopvang is ondergebracht in de 

Wilhelminstraat 10-12 wordt dit pand 

verkocht.

Binnenstad Het pand is op de markt gezet nadat de 

huidige locatie voor dagopvang van het 

Leger des Heils verhuist is. Het onderzoek 

naar de randvoorwaarden is afgerond. 

Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

7 Brinkmann, herontwikkelen De Brinkmannpassage is gedeelteijke 

eigendom van de gemeente.  Na de 

gemeentelijke herhuisvesting in de Raaks en 

Zijlpoort wordt het bezit verkocht.

Binnenstad De kelder, begane grond en 1ste verdieping 

(particulier bezit) is verkocht. De volgende 

fase is de herontwikkeling van het gehele 

complex waarbij het gemeentelijk eigendom 

wordt afgestoten.

Stadszaken/Vastgoed en 

derden 

Duurzame stedellijke 

ontwikkeling

4

63 Sociale wijkteams, uitbreiden De sociale wijkteams bieden laagdrempelige, 

integrale en efficïente ondersteuning voor 

wijkinwoners door een "er-op-af-aanpak"te 

gebruiken en uit te gaan van de eigen kracht 

van mensen. Per 1 januari 2015 komen er 4 

teams bij waarvan één in het 

Centrum/Rozenprieel. De exacte locaties 

worden uitgewerkt.

Centrum De sociale wijkteams zijn operationeel. Stadszaken/WWGZ Advies en ondersteuning 1

73 Wonen boven winkels Aanjagen van initiatieven om wonen boven 

winkels te bevorderderen.

Centrum Het aanbod van woningingen boven winkels 

is ten opzichte van 2014 toegenomen.

Stadszaken/WWGZ Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

48 Overlastlocaties en horecaoverlast Aanpak van overlastlocaties en horecaoverlast 

in het uitgaansgebied door informeren, 

preventie (inzet jongerenwerk) en repressie 

(politie en handhaving). De inzet concentreert 

zich rondom Grote Markt, Smedestraat. Lange 

Veerstraat en het Spaarne. Ook de schil 

rondom de directe binnenstad en locaties 

worden naar aanleiding van meldingen 

meegenomen in de surveillance. 

Binnenstad "- Terugdringen meldingen met 10% 

(van 44 meldingen in 2014 naar 40 

meldingen in dit jaar).

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

Preventief optreden en zo nodig repressief 

op en verbaliseren van jonderen van 12 tot 

18 jaar voor lichte feiten zoals baldadigeid 

en overlastgevend gedrag.

VVH V&H Openbare orde & veiligheid 6

1 Afval Handhaving op verkeerd aangeboden afval. 

Op basis van informatie gestuurde handhaving 

(IGH) worden hotspots maandelijks 

vastgesteld.

 


Centrum Terugdringen meldingen met 15% 

(van 143 meldingen in 2014 naar 122 

meldingen in dit jaar)

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6



11 Dak- en thuislozen Handhaving op overlast van daklozen en 

thuislozen bestaande uit geluidsoverlast, 

alcohol nuttigen, wildplassen, vervuilen, 

winkeldiefstal, bedelen, dealen.  Op basis van 

informatie gestuurde handhaving (IGH) 

worden hotspots maandelijks vastgesteld.

Centrum Terugdringen meldingen met 10% 

(van 46 meldingen in 2014 naar 42 

meldingen in dit jaar) en het  terugdringen 

van constateringen op hotspots. 

Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6

21 Honden Handhaving op overlast van hondenpoep en 

loslopende honden op plaatsen 

waar dit niet is toegestaan.

Op basis van informatie gestuurde handhaving 

worden hotspots maandelijks vastgesteld.

Centrum - Terugdringen meldingen met 10% 

(van 21 meldingen in 2014 naar 19 

meldingen in dit jaar).

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6

43 Muzikanten Handhaving en terugdringen van: 

geluidoverlast voor de winkeliers in de 

binnenstad, bedelen (mogelijk uitbuiting), 

vervuilen, wildplassen met name in 

fietsstalling bij station.

Op basis van informatie gestuurde handhaving 

(IGH) worden hotspots maandelijks 

vastgesteld.

Binnenstad "- Terugdringen meldingen met 10% 

(van 114 meldingen in 2014 naar 114 in dit 

jaar)

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6

60 Rijdend verkeer Handhaving op overlast door rijdend verkeer; 

in voetgangersgebieden, op weggedeelten die 

slechts bestemd zijn voor bepaalde 

(lijn)voertuigen of éénrichtingswegen. 

Centrum "- Terugdringen meldingen met 10% 

(eind 2014 = nulmeting )

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportages).

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6

61 Samen Veilig Ondernemen en 

Zorgplan Overvallen

Onder regie van de gemeente en in 

samenwerking met politie, ondernemers, 

Kamer van Koophandel, wijkraden en 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel is een 

actieplan opgesteld om overlast en 

criminaliteit aan te pakken.

Centrum Uitvoeren actieplan. In het 

kernwinkelgebied van de Binnenstad 

Haarlem hebben de volgende 7 

winkelstraten deelgenomen aan het SVO 

traject: Barteljorisstraat, Kruisstraat, 

Zijlstraat en Koningstraat, Anegang, Kleine 

Houtstraat en Gierstraat. De mogelijkheden 

o het aantal winkelstraten uit te breiden zijn 

uitgewerkt.

VVH/V&H Openbare orde & veiligheid 6

15 Fietsen In het Centrum is handhaving van hinderlijk 

geparkeerde fietsen en weesfietsen/wrakken 

een belangrijk aandachtspunt.De overlast 

zorgt voor veel klachten. Het Stationspgebeid 

structureel schoon en veilig houden van fout 

of hinderlijk geparkeerde fietsen gebeurt door 

preventief aanwezig te zijn en korte precedure 

bestuursdwang.De logistieke handhaving 

(verwijderen en opslag) wordt in opdracht van 

GOB door Paswerk uitgevoerd.

Centrum De overlast van weesfietsen en wrakken 

tegengaan door verwijderen middels 

bestuursdwang: tenminste 10.000 

foutgeparkeerd fietsen zijn gestickerd en 

afgevoerd. Het actieprogramma voor de 5 

aangewezen hotspots is ontwikkelt, 

uitgevoerd en de hotspots worden op basis 

van Informatie Gestuurde Handhaving 

maandelijks vastgesteld.

VVH/V&H en Paswerk Openbare orde & veiligheid 4, 6



nr Project of activiteit Omschrijving Wijk Resultaat 2015 Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programma begr.)

76 Bakenes, verduurzamen Faciliteren van (kleinschalige) 

burgerinitiatieven voor duurzame 

woningverbetering.

Binnenstad Onderzoek naar mogelijkheden van 

opwekken duurzame energie is opgestart.

Maatschappelijke 

participatie

1

77 Boerentuin, stadslandbouw De tuin maakt onderdeel uit van de 

herontwikkeling Raaks (fase 3). De gemeente 

faciliteert bewoners die de tuin in onderhoud 

hebben.

Vijfhoek/Raaks/Doelen Kwaliteit van de Boerentuin is door de 

bewoners behouden.

Maatschappelijke 

participatie

1

78 Burgwal, onkruid Onderzoek naar mogelijkheden om de onkruid 

aanpak te laten organiseren door de wijkraad.

Burgwal Onderzoek is afgerond. Maatschappelijke 

participatie

1

79 Burgwal, prullenbakken Onderzoek naar mogelijkheden om extra 

prullenbakken te plaatsen die door de 

bewoners worden beheerd en geleegd. 

Burgwal Onderzoek is afgerond. Maatschappelijke 

participatie

1

80 Burgwal, schoon en groen Bewoners willen zelf de handen uit de 

mouwen steken voor een schoner en groener 

woon- en leefomgeving.

Burgwal Door de wijkraad worden in het voor-, en 

najaar acties georganiseerd voor een 

schonere en groenere buurt en de gemeente 

faciliteert.

Maatschappelijke 

participatie

1

81 De Kamp, parkeergarage 

vergroenen

De vergroening van de Kampgarage. Heiliglanden/ de Kamp Vergroening van de parkeergarage is 

uitgevoerd.

Maatschappelijke 

participatie

1

82 Evenementen, vrijwilligers Er worden door diverse 

vrijwilligersorganisaties evenementen 

georganiseerd.

Centrum Het Jopenfestival, Midsummerfestival en de 

Kunstlijn hebben plaatsgevonden. 

Maatschappelijke 

participatie

1

83 Feestverlichting, uitbreiden Onderzoek naar uitbreiding/verbetering van de 

feestverlichting. Stichting Haarlem Lichtstad 

zorgt voor het in standhouden en beheren van 

de feestverlichting. 

Centrum Onderzoek door Haarlem Lichtstad 

(beheerder) is afgerond.

Maatschappelijke 

participatie

1

84 Groenparticipatie bewoners Op aanvraag van bewoners stelt de gemeente 

plantenbakken (participatiebakken) 

beschikbaar die bewoners zelf beheren. 

Centrum Er zijn 10 extra bakken geplaatst en een 

inventarisatie heeft plaatsgevonden naar de 

vitaliteit van de bakken.  

Maatschappelijke 

participatie

1

85 Heiliglanden/De Kamp, schoon en 

groen

Bewoners willen zelf de handen uit de 

mouwen steken voor een schoner en groener 

woon- en leefomgeving.

Heiliglanden/ de Kamp Door de wijkraad worden in het voor-, en 

najaar acties georganiseerd voor een 

schonere en groenere buurt en de gemeente 

faciliteert.

Maatschappelijke 

participatie

1

86 School in de Wijk Op basis van aanvraag wordt Veronicaschool 

en samenwerkende partijen financieel 

ondersteund voor het organiseren van 

activiteiten in de wijk.

Centrum Er zijn diverse activiteiten in de wijk 

georganiseerd.

Maatschappelijke 

participatie

1

87 Vijfhoek/Raaks/Doelen, schoon en 

groen

Bewoners willen zelf de handen uit de 

mouwen steken voor een schoner en groener 

woon- en leefomgeving.

Vijfhoek/Raaks/Doelen Door de wijkraad worden in het voor-, en 

najaar acties georganiseerd voor een 

schonere en groenere buurt en de gemeente 

faciliteert.

Maatschappelijke 

participatie

1

88 Vissersbocht, uitspanning Bewonersinitiatief faciliteren uitbreidingen 

met een terras en/of theehuis.

Burgwal Initiatief/plan is ingediend bij 

Dienstverlening.

Maatschappelijke 

participatie

1
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