
Gebiedsprogramma NOORD 2015 

Nr. Project of activiteit Omschrijving Wijk Resultaat 2015 Afdeling Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programma-

begroting)

N01  HIOR Haarlem Noord Het HIOR geeft eenduidige richtlijnen voor de inrichting 

van de openbare ruimte: onder meer straatprofielen, 

parkeren, groen en straatmeubilair. 

Noord Actualiseren van het concept HIOR Haarlem 

Noord. Handboek is vastgesteld

GOB /gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit 5

N02 Rijksstraatweg, HOV Noord Verbeteren doorstroming Openbaar Vervoer van CS 

Haarlem naar Delftplein via de Rijkssstraatweg en 

verbeteren verkeersveiligheid op enkele kruispunten in deze 

lijn in Haarlem Noord.

Noord Afronden voorbereiding en start uitvoering 

van de verbeteringen.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N03 Kleverlaanzone Uitwerking van de gebiedsvisie Kleverlaanzone door de 

voorbereidingscommissie (wijkraden, buurtbewoners en de 

gemeente) . Er wordt voorbereidend onderzoek gedaan naar:                                                                                       

a. een waterverbinding tussen de Delft en Ripperda                                                     

b. een langzaam-verkeerroute van oost naar  west                                          

c. verplaatsing van de parkeerplaats voor vrachtwagens in de 

Ter Spijtstraat en inrichting van groen.                                                                                        

d. entrees van het begraafpark.                                                                               

e. herinrichting van de Stadskweektuin.

Bomenbuurt Er ligt een voorstel voor een 

beheersorganisatie. Er zijn (tijdelijke) 

gebruikers en huurders aangetrokken.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

N04 Schoterbos, groot onderhoud groen De waarde van het Schoterbos ligt in het feit dat het een  

groene oase is in Haarlem Noord dat voor dat stadsdeel 

functioneert als stadspark. In december 2012 heeft de Raad 

de gebiedsvisie Schoterbos Jan Gijzenvaart vastgesteld.  De 

gebiedsvisie is een actualisatie van de structuurvisie 

Structuurplan Haarlem 2020 voor wat betreft het 

Schoterbos. De visie onderkent het belang en de 

toekomstwaarde van het Schoterbos voor heel Haarlem-

Noord. Vanuit dit belang bevat het plan voorstellen voor de 

ontwikkeling, inrichting en beheer van het gebied. Conform 

de uitvoeringsacties van het ecologisch beleidsplan dient er 

mantelvegetatie te worden aangebracht. 

Sinnevelt In 2015 wordt het plan van 

aanpak/inrichtingsplan voor de te treffen 

maatregelen opgesteld. 

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling en 

Openbare ruimte & 

mobiliteit

4, 5

N05 Jan Gijzenvaart, vanaf de 

Rijksstraatweg tot aan het Spaarne

Aan de oostkant van de Jan Gijzenvaart is een 

natuurvriendelijke oever die beter beheerd moet worden.

Dietsveld Aangepast maaibeheer is gedaan.Het beheer 

is uitgevoerd in het juiste seizoen als 

onderdeel van het ecologisch beleidsplan.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling en 

Openbare ruimte & 

mobiliteit

4, 5

N06 Kleverlaan / Water Kweektuin en 

Kleverlaanzone

Voorbereiden en uitvoeren aanleg watergang in 

Kweektuin/Kleverlaanzone. Realisatie van een 

waterverbinding Delft-Stadskweektuin-Ripperda vanuit het 

Intergraal Waterplan

Bomenbuurt Ontwerp uitgewerkt in bestek en aanbesteed. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N07 Herontwikkeling Knoop Schoterbos Herontwikkeling  van de voormalige stadionlocatie op de 

hoek van de Planetenlaan-Jan Gijzenkade naar wonen, 

detailhandel (supermarkt) en sport. Uitwerking van de 

gebiedsvisie Schoterbos

Sinnevelt Er is duidelijkheid over het op te stellen 

stedenbouwkundig kader met besluitvorming 

voor opname in nieuw bestemmingsplan.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N08 Aart van der Leeuwstraat Voorbereiding van ca 110 woningen als onderdeel van het 

programma Delftwijk 2020

Delftwijk Planvorming GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N09 P.C. Boutensstraat noord In de P.C. Boutenstraat wordt een gescheiden rioolsysteem 

aangelegd in aansluiting op het dan reeds aangelegde 

systeem van het noordelijke gedeelte in de P.C. 

Boutenstraat. 

Delftwijk De werkzaamheden zullen naar verwachting 

in 2015 zijn afgerond.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5



N10 Delftlaan-Zuid Voorbereiding van ca 120 woningen als onderdeel van het 

programma Delftwijk 2020

Delftwijk Afronden planvorming voor opname in nieuw 

bestemmingsplan

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N12 Spaarndamseweg / Land in Zicht Uitvoering van woningbouw en aanpassing van de openbare 

ruimte

Indische Buurt 

Noord

Start bouw van de drie woontorens waarvan 

de oplevering eind 2016 zal zijn. Aansluitend 

verder inrichten van de openbare ruimte.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling en 

Openbare ruimte & 

mobiliteit

4, 5

N13 Pim Mulierlaan De ontwikkeling Pim Mulier sportpark is afgerond.

Actueel is nog de verkoop voorbereiden  van de twee 

(stadioncenter en businesscenter) resterende bouwkavels

Overdelft CRA Vastgoed herontwikkeld de plannen 

voor de kavel businesscenter

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N14 Badmintonpad Bouw van een multifunctionele sporthal waarvan Duinwijck 

de hoofdgebruiker wordt

Kleverpark Afronden bouwplanontwikkeling GOB/gebieden Onderwijs en sport, 

duurzame stedelijke 

ontwikkeling
1, 4

N15 Rijksstraatweg, westzijde tussen de 

zaanenlaan en de Jan Gijzenkade

Fietspad (Fase 2) - herstel worteldruk Noord Planvorming GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit 5

N16 Spaarndamseweg Onderhoud en gedeeltelijk vervangen van de 

oeverconstructie ter hoogte van de wandelpromenade 

Noord De oeverconstructie is versterkt en waar 

nodig vervangen.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N17 Roemervisscherstraat Reconstructie openbare ruimte en verruiming riolering. Vondelkwartier Planvorming GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N18 Maerten van Heemskerckstraat Groot onderhoud verharding, riolering en verlichting Frans Halsbuurt Planvorming. GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit

5

N19 Jan Gijzenkade, tussen Rijksstraatweg 

en Vondelweg                                                                   

(Clovisstraat, Germanenstraat, 

Willebrordstraat, Caninefatenstraat, 

Radboudstraat, Batavierenplantsoen, 

Romeinenstraat, Roerdompstraat, 

Roerdompplein, Drususstraat en de 

Jan Gijzenkade)

Vervangen van de riolering en de verharding. Het 

uiteindelijke doel is dat het huidige procesgebied na 

afronding van het werk geen onderhoudsachterstand meer 

heeft in de openbare ruimte. De uiteindelijk opgeleverde 

producten dienen te voldoen aan de beheercyclus zoals 

binnen de gemeente Haarlem gehanteerd. De te realiseren 

beeldkwaliteit dient conform het HIOR omschreven 

beeldkwaliteit te zijn.

Dietsveld Werkvoorbereiding is afgerond, zo mogelijk 

is er gestart met de uitvoering van de 

werkzaamheden.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit

5

N20 Eksterlaan Vervanging van het riool en wegonderhoud Vogelbuurt Werkvoorbereiding is afgerond, zo mogelijk 

is er gestart met de uitvoering van de 

werkzaamheden.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit 5

N21 Nieuwe Rijweg Uit de berekeningen van de draagkracht van de Haarlemse 

bruggen blijkt dat de draagkracht van de Nieuwe Rijbrug 

dient te worden verbeterd.

Spaarndam Een brug die voldoet aan de door de 

gemeente vastgestelde eisen.

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N22 Tetterodestraat Onderhoudswerkzaamheden aan de bestrating Kleverpark Werkzaamheden zijn uitgevoerd GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N23 Spaarndam, Visserseinde, IJdijk en 

Spaardammerdijk

De asfaltverharding is in een slechte onderhoudsstaat en 

dient te worden vernieuwd

Spaarndam Start uitvoering van de werkzaamheden. GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N24 Spaarndam, Spaarndammerdijk IJdijk Op basis van een herziening van de Wet Verontreiniging 

Oppervlaktewater in 1993, zijn de gemeente en haar 

bewoners verplicht alle huizen, bedrijven of woonboten aan 

te sluiten op het riool. Het rijk heeft besloten dat er geen 

ongezuiverde lozingen van afvalwater op het 

oppervlaktewater plaats mogen vinden. De gemeente heeft 

de zorg om de aansluitingen te realiseren. De gemeente 

Haarlem zal nu de woningen, aan de noordzijde van de 

IJdijk en de Spaarndammerdijk op de riolering aansluiten.

Spaarndam De woningen zijn aangesloten op de riolering. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

N25 Spaarndam, vervanging openbare 

verlichting

De historische masten en armaturen dienen in Spaarndam 

vervangen te worden. De overige masten in Spaarndam 

blijven ongemoeid.

Spaarndam Nieuwe masten en armaturen die voldoen aan 

de nieuwste eisen maar passen binnen een 

historische dorpskern. 

GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit 5



N26 Transvaalbuurt Het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de 

periode 2014-2018 in de Transvaalbuurt middels een 

integrale gebiedsgerichte aanpak. Samen met de 

beleidsafdelingen en partners in de stad zullen de 

knelpunten in de Transvaalbuurt worden geïnventariseerd op 

het gebied van economie, spelen en groen, beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte en op het gebied van 

openbare orde en veiligheid.          

Transvaalbuurt Knelpunten zijn geïnventariseerd.  GOB/gebieden Onderwijs en sport, 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, Economie,  

Openbare ruimte & 

mobiliteit, Openbare orde 

& Veiligheid 
1,4,5,6

N27 Van der Aart sportpark Verbeteren van het watersysteem Vdr Aart sportpark door 

het  op boezempeil brengen van bestaande poldersloten rond 

het Van der Aart sportpark. Haalbaarheidsonderzoek is 

gedaan, kan verder voorbereid en uitgevoerd worden.

Vondelkwartier Het ontwerp is uitgewerkt in bestek en 

aanbesteed

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

N28  Werfstraat, zelfbouw In Noord zal het kavel aan  de Werfstraat als zelfbouwkavel 

verder tot ontwikkeling worden gebracht in samenhang met 

de ontwikkelingen in dit gebied (Quality Bakers, Nelson 

Mandelapark/Fjord, De Schelp en winkelcentrum 

Spaarneboog).

Patrimoniumbuurt Onderzoek naar haalbaarheid in samenhang 

met overige zelfbouwprojecten in de stad is 

afgerond

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

N29 Paul Krugerkade 8  In het kader van de integrale gebiedsontwikkeling sloop van 

het gebouw van de voormalige Quality Bakers. Nieuwbouw 

woningen en voorzieningen.

Patrimoniumbuurt Afronden voorbereiding en 

bestemmingsplanwijziging. 

GOB/gebieden en AM 

als eigenaar van het 

pand

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 4

N30 Spaarndamseweg:  Deliterrein Bouwplanontwikkeling voor woningen. Indische Buurt Zuid Afronden planvorming voor de opname in 

nieuw bestemmingsplan.

GOB/gebieden en 

Stadszaken

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N31 Spaarndamseweg: Shell locatie (AM) Bouwplanontwikkeling voor woningen. Indische Buurt Zuid Afronden planvorming voor de opname in 

nieuw bestemmingsplan.

GOB/gebieden en 

Stadszaken

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N32 Korte Verspronckweg 7-9 Herontwikkeling van het voormalige schoolterrein. 

Transformatie van een onderwijslocatie naar een 

woonlocatie. 

Kleverpark Tijdelijk beheer en opstellen 

ontwikkelstrategie.

GOB/gebieden voor 

ontwikkelstrategie en 

Stadszaken/Vastgoed 

voor beheer

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling
4

N33 Velserstraat Groot onderhoud verharding, riolering en verlichting Kleverpark Planvorming. GOB/gebieden Openbare ruimte & 

mobiliteit

5

N34 Spaarndamseweg,  ter hoogte van de 

riviercruiseterminal.  

De ontwikkelingen van  de riviercruisemarkt betekent een 

toename van het aantal riviercruiseschepen in Haarlem. Om 

in te kunnen springen op deze  ontwikkelingen zal de 

haalbaarheid van een flexplek aan de kade, ten behoeve van 

het faciliteren van 135 meter schepen worden onderzocht.

Indische Buurt Zuid Duidelijkheid omtrent de haalbaarheid van 

een flexplek voor 135 meter schepen. 

Stadszaken/E&C 

GOB/Havendienst

Economie

4

N35 Schotersingel Versterking van de waterrecreatie door een 

afmeervoorziening voor de verhuur van elektrische boten ter 

hoogte van het museum Het Dolhuys aan de Schotersingel.  

Frans Hals Buurt Ingebruikname van het verhuurpunt. Stadszaken/Economie 

en Cultuur

Economie 

4

N36 Schotersingel 2, pand museum Het 

Dolhuys

Betere exploitatiekansen van het museum. Frans Hals Buurt Duidelijkheid wel of geen verkoop van het 

pand.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur

Economie 
4

N37 Verspronkweg 199 Nieuwbouw ten behoeve van de praktijkschool De Schakel Kleverparkbuurt Aanvraag omgevingsvergunning en start 

bouw

Stadszaken/Jos en 

schoolbestuur Salomo

Onderwijs en Sport
1

N38 Planetenlaan168 Uitbreiding voor zowel de basisschool  De 

Zonnewijzer als de basisschool de Bavinckschool.

Planetenbuurt Uitbreiden van de 

onderwijshuisvestingscapaciteit door 

renovatie en optimalisatie van het 

schoolgebouw.  

Stadszaken/Jos Onderwijs en Sport

1



N39 Nieuwe Landstraat 12 De noodlokalen van de school voor (Voortgezet) Speciaal 

Onderwijs De Schelp zullen worden vervangen door een 

permanente huisvesting.  

De Hartekampgroep bouwt een dagopvang voor kinderen en 

jongeren met een beperking tegen het schoolgebouw aan.

Patrimoniumbuurt De bouwwerkzaamheden starten in 2015 . De 

permanente huisvesting zal in 2016 gereed 

zijn.

Stadszaken/Jos Onderwijs en Sport

1

N40 Kleverlaan: voormalige stads 

Kweektuin

De locatie benutten  voor het bevorderen van stadslandbouw Bomenbuurt Uitvoering door de Nieuwe akker Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

N41 Elektrische laadpalen (E-laadpalen), Voor de verduurzaming  van het autogebruik worden E-

laadpalen  geplaatst 

Noord Op basis van de binnengekomen aanvragen 

en rekening houdend met de reeds bestaande 

openbare laadpalen worden deze openbare 

laadpalen Noord op de locaties: Marnixstraat, 

Korteweg, Muideslotweg, Saenredamstraat en 

Van der Vinnestraat  geplaatst

Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare 

ruimte & mobiliteit

4, 5

N42 Transvaalbuurt, heroriënteren 

speelruimteplan

In samenspraak met de buurt bekijken of herschikking 

speelplekken en aanpassing aan doelgroepen gewenst is.

Transvaalbuurt De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N43 Patrimoniumbuurt, heroriënteren 

speelruimteplan

In samenspraak met de buurt bekijken of herschikking 

speelplekken en aanpassing aan doelgroepen gewenst is.

Patrimoniumbuurt De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N44 Vogelenbuurt, heroriënteren 

speelruimteplan

In samenspraak met de buurt bekijken of herschikking 

speelplekken en aanpassing aan doelgroepen gewenst is.

Vogelenbuurt De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N45 Indische buurt,  herorienteren 

speelruimteplan 

In samenspraak met de buurt bekijken of herschikking 

speelplekken en aanpassing aan doelgroepen gewenst is.

Indische Buurt De mogelijkheden zijn in beeld gebracht. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & 

mobiliteit
5

N46 Ijsbaanlaan, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Overdelft Derde kwartaal vaststelling door de Raad. Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 4

N47 Kleverpark, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Kleverpark Vierde kwartaal vaststelling door de Raad. Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 4

N48 Vondelkwartier, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Vondelkwartier Vierde kwartaal ter inzage legging ontwerp 

bestemmingsplan.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling 4

N49 Sociaal wijkteams, uitbreiding De Sociaal Wijkteams bieden laagdrempelige, integrale en 

efficiente 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 wordt met twee Sociaal 

Wijkteams in Noord gestart, één ten noorden en één ten 

zuiden van de Zaanenlaan. De exacte locaties waar vanuit 

de teams gaan opereren worden uitgewerkt.

Noord De twee sociale wijkteams zijn operationeel. Stadszaken/WWGZ Advies en Ondersteuning

1

N50 Woonfraude en illegale activiteiten Terugdringen woonfraude situaties bij huisjesmelkers in 

Noord.

Noord Minder illegale bewoning / overbewoning. VVH/HBO Openbare orde & 

Veiligheid
6



N51 Afval Handhaving op verkeerd aangeboden afval. Op basis van 

informatie gestuurde handhaving (IGH) worden hotspots 

maandelijks vastgesteld.

Noord Het verminderen van de overlast en 

terugdringen van meldingen van afval door 

informeren, preventief optreden en repressief 

optreden. 

- Terugdringen meldingen met 15% 

(doelstelling 2014: 226 -> 2015: 192 )

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6

N52 Jeugdoverlast De overlast van jeugd staat, volgens het Omnibusonderzoek, 

al een aantal jaar in de top 5 zaken waarvan burgers vinden 

dat de gemeente er op moet acteren. Burgers ervaren 

overlast van problematische jeugdgroepen en individuele 

jongeren op diverse locaties in de stad. Aan de hand van de 

zgn. ‘shortlistmethode’ wordt door de politie het aantal en 

typen jeugdgroepen per politie-eenheid in kaart gebracht.  

De jeugdgroepeninventarisatie (najaar 2013) gaat uit van de 

volgende problematische jeugdgroepen: 

- hinderlijke jeugdgroep Nelson Mandelapark  

Er zijn ook locaties waar jeugdoverlast voorkomt c.q. is 

voorgekomen: Kleverlaan (Cronjegarage), Marsmanplein, 

Paul Krugerkade/ Nelson Mandelapark, Planetenlaan.

Noord Het verminderen van de overlast en 

terugdringen van meldingen van 

jeugdoverlast door informeren, preventie 

(inzet jongerenwerk en straathoekwerk) en 

repressief optreden.

 - Terugdringen van de meldingen in Noord 

met 10% 

(doelstelling 2014: 59  - > 2015: 53)

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6

N53 Hondenoverlast Handhaving op overlast van hondenpoep en loslopende 

honden op plaatsen waar dit niet is toegestaan.Op basis van 

informatie gestuurde handhaving (IGH) worden hotspots 

maandelijks vastgesteld.

Noord Terugdringen van de meldingen in Noord met 

10% 

(doelstelling 2014: 79  - > 2015: 67)

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veligheid

6

N54 Fietsen Handhaving op overlast van hinderlijk geparkeerde fietsen 

en weesfietsen/wrakken. Op basis van informatie gestuurde 

handhaving (IGH) worden hotspots maandelijks vastgesteld.

Noord Terugdringen van de meldingen in Noord met 

10% 

(doelstelling 2014: 171 - > 2015: 154)

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6

N55 Rijdend verkeer Handhaving op overlast door rijdend verkeer; in 

voetgangersgebieden (Generaal 

Cronjestraat/Marsmanplein), op weggedeelten die slechts 

bestemd zijn voor bepaalde (lijn)voertuigen of 

éénrichtingswegen.

Noord Terugdringen van de meldingen in Noord met 

10%

(eind 2014=nulmeting )

- Terugdringen van constateringen op 

hotspots. Meetinstrument is in ontwikkeling.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6

N56 Samen Veilig Ondernemen en 

Zorgplan Overvallen

Onder regie van de gemeente en in samenwerking met 

politie, ondernemers, Kamer van Koophandel, wijkraden en 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel overlast en criminaliteit 

aanpakken. In 2012 is in de gemeenten van Kennemerland 

het Zorgplan Overvallen geïntroduceerd gericht op preventie 

en nazorg aan ondernemers die recent slachtoffer zijn 

geworden van een overval.

Noord Acties voor Samen veilig Ondernemen in de 

Generaal Cronjéstraat en op het 

Marsmanplein. De acties moeten leiden tot 

hercertificering van de Cronjéstraat en het 

Marsmanplein in 2015 De certificering is 

tweejaarlijks.

VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6



N57 Intergrale aanpak georganiseerde 

criminaliteit

Actieve aanpak op georganiseerde criminaliteit in 

samenwerking met de politie, het Openbaar Ministerie, de 

belastingdienst en andere overheidsdiensten. De gemeente 

benut hierbij de mogelijkheden van het Regionaal 

Informatie- en Expertise Centrum Noord-Holland (RIEC).

Noord Terugdringen georganiseerde criminaliteit. VVH/V&H Openbare orde & 

Veiligheid

6

N58 Huisvesting De Wissel in de 

Transvaalbuurt 

Maatschappelijke opvang en zorg voor kwetsbare groepen Transvaalbuurt Huisvesting van deze doelgroep 

waarschijnlijk in voorjaar 2015

RIBW Opvang en beschermd 

wonen 2

Maatschappelijk initiatieven
Nr. Project of activiteit Omschrijving Wijk Acties 2015 Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programma-

begroting)

N1 Haarlemmer 

Kweektuin(Kleverlaanzone)

Plan voor de herontwikkeling van de stadskweektuin naar 

een groen en recreatief gebied voor duurzaam "denken en 

doen"

Kleverparkbuurt Afsluiten van een overeenkomst tussen de 

voorbereidingscommissie en de gemeente

Maatschappelijke 

participatie 1

N2 Stadslandbouw Bewoners en wijkraadsleden hebben het initatief 

genomen om in overleg met Haarlem Groener een locatie 

voor stadslandbouw bij het Delftplein te ontwikkelen

Delftwijk Onderzoeken naar draagvlak in  de wijk en 

werving van 'tuinders'

Maatschappelijke 

participatie
1

N3 Repaircafé In het repaircafé kunnen bewoners hun defecte apparaten 

laten controleren en herstellen.

Delftwijk Uitbreiding van het aantal repaircafé's Maatschappelijke 

participatie
1

N4 Speeltuin Zaanenoord Speeltuin en kinderactiviteiten Indische buurt Zuid Maatschappelijke 

participatie
1

N5 Speeltuin Delftwijk Speeltuin en kinderactiviteiten en activiteiten voor 

volwassen

Delftwijk Maatschappelijke 

participatie
1

N6 Speeltuin Elba Speeltuin en kinderactiviteiten en activiteiten voor 

volwassen

Transvaalbuurt Maatschappelijke 

participatie
1

N7 Speeltuin DVS Speeltuin en kinderactiviteiten en activiteiten voor 

volwassen

Dietsveld Maatschappelijke 

participatie
1

N8 Speeltuin De Trekpleister Speeltuin en kinderactiviteiten Vondelkwartier Maatschappelijke 

participatie
1

N9 Hof van Eden Speeltuin en kinderactiviteiten Vondelkwartier Maatschappelijke 

participatie
1

N10 Burcht ter Cleeff Speeltuin en kinderactiviteiten Bomenbuurt Maatschappelijke 

participatie
1

N11 Stichting Doe-tuinen, Schotertuin Kleine moestuintjes voor bewoners Sinnevelt Maatschappelijke 

participatie
1

N12 Stichting Doe-tuinen, Nelson 

Mandelatuinen

Kleine moestuintjes voor bewoners Transvaalbuurt Maatschappelijke 

participatie
1

N13 Koningin Emmaschool Initiatief van buurtbewoners om de omgeving te 

vergroenen

Dietsveld/   

Vogelenbuurt

Onderzoek naar draagvlak in de wijk Maatschappelijke 

participatie
1

N14 Delfts Groen Inrichten van het Delftplein tot 

bloemenakker/stadslandbouw door buurtbewoners

Delftwijk Uitvoering geven aan ideeën  Maatschappelijke 

participatie
1

N15 Kleine Wildernis Aanplanten van biodivers bos Noord Mogelijkheden onderzoeken Maatschappelijke 

participatie
1

N16 Stichting Fruittuinen Ontwikkelen fruitboomgaard Kleverparkbuurt Aanplant van fruitbomen Maatschappelijke 

participatie
1

N17 Stichting de Nieuwe Akker Aanleg van biologisch dynamische moestuinen Kleverparkbuurt Gebruik van een deel van de Kweektuin Maatschappelijke 

participatie
1

N18 Permacultuur Haarlem, locatie Korte 

Verspronckweg 7-9

Aanleg van een permacultuurtuin Zijlweg-west Onderzoek gebruik buiten ruimte naar een 

"eetbaar" park

Maatschappelijke 

participatie
1

N19 Permacultuur Haarlem, locatie Jan 

Haringstraat

Aanleg van een permacultuurtuin Bomenbuurt Onderzoek naar mogelijkheden van 

moestuinbakken

Maatschappelijke 

participatie
1



N20 Mobiele Moestuinen Bewoners tuinieren op braakliggende grond Frans Halsbuurt Onderzoek naar mogelijkheden en kennis 

verspreiden 

Maatschappelijke 

participatie
1

N21

Wie Zaait Zal oogsten, 

Spaarndamseweg Volkstuin Dietsveld

Maatschappelijke 

participatie
1

N22 Zonder Werken Niets, Vdr Aartweg Volkstuin Vondelkwartier

Maatschappelijke 

participatie
1

N23 Haarlem Noorderlicht Samen met buurtgenoten investeren in zonnepanelen Indischebuurt Bewoners enthousiast maken voor het 

oprichten van een  coörperatie 

Maatschappelijke 

participatie
1


