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

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan 

(zie programma-

begroting)

O66 3D industrie - Oudeweg 93 

(huidige Spaarnelanden)

Tijdelijk 3D experience in dit pand 

behouden.

Waarderpolder MAAK - huurovereenkomst 

getekend hebben voor 5jr en 

nadenken over de invulling van de 

hal.

GOB/gebieden, 

Stadszaken/Economie 

en Cultuur

Economie 4

O02 Amsterdamsevaart De definitieve afwaardering 

Amsterdamsevaart van de 

Amsterdamsepoort t/m de Prins 

Bernhardlaan (eerst een tijdelijke gehele 

openstelling Amsterdamsevaart wanneer 

project Oudeweg in de uitvoering gaat)                                                                          

Amsterdamse-

buurten

Voorbereidingen ten behoeve van de 

afwaardering gereed. Voor de 

tijdelijke openstelling van de 

Amsterdamsevaart, wanneer project 

Oudeweg in uitvoering is, moet de 

rechtsaffer worden opgeknapt omdat 

deze in slechte staat verkeerd.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O09 Centrale Watergang WP Ter compensatie van oppervlakte 

verharding wordt een centrale watergang 

aangelegd.                                                   

Waarderpolder Uitvoering werkzaamheden. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O10 Convenant WP2016 - 2020 Opstellen van het convenant (afspraken 

tussen IKH en gemeente 2016 - 2020).

Waarderpolder Getekend 3de convenant WP. GOB/gebieden Economie 4

O14 DSK II a Invulling geven aan het perceel naast de 

nieuwe school.

Amsterdamse-

buurten

Een ontwikkelaar vinden voor 

realisatie woningen.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O15 DSK III Sloop of herontwikkeling leeggekomen 

schoolgebouw Anna kaulbachstraat en 

verplaatsen en nieuwbouw speeltuin incl. 

gebouw. 

Amsterdamse-

buurten

Besluit over sloop of 

herontwikkeling van het 

schoolgebouw aan de Anna 

Kaulbachstraat.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O18 Emrikweg Groot onderhoud gesloten verharding - 

uitvoering vindt plaats in 2016.

Waarderpolder Voorbereiden van de 

werkzaamheden.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O21 Fly-over Kunstwerk / Infrastructuur eindsituatie - 

laatste administratieve handelingen 

aangaande BTW, recht van opstal en 

uitruil grond.

Waarderpolder Volledige oplevering. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O22 Fuikvaart Komende drie jaar onderhoud, beheer 

van ruig grasland ten noorden van de 

Fuikvaart. Aanplant van vrijstaande 

groepjes lage bloem- en bosrijke 

struiken. Onderdeel van het ecologisch 

beleidsplan.

Zuiderpolder Specialistisch kleinschalig beheer 

door maaien en het gras op hopen 

zetten en onderhoud.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5



O25 HIOR Oost Het HIOR geeft eenduidige richtlijnen 

voor de inrichting van de openbare 

ruimte: onder meer straatprofielen, 

parkeren, groen en straatmeubilair.

Oost Vaststellen van het handboek door 

B&W.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O28 Industriehavenbrug Haalbaarheidsstudie van de brug - 

Subsidie verwerving geregeld / 

financiering door derden moet rond 

komen.  

Waarderpolder Afgeronde studie en indien 

financieel haalbaar voorbereiding.

GOB/gebieden Economie, Openbare 

ruimte en mobiliteit

4,5

O30 Liewegje Groot onderhoud aan het wegdek moet 

plaatsvinden, vervangen fundering 

(nieuwe levensduur ca 50jaar). Waar 

mogelijk parkeerplaatsen toevoegen en 

de hemelwaterproblematiek oplossen.

Zuiderpolder Werkzaamheden gereed. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O32 Nieuwe Energie 

(Minklersweg)

Herstel oudbouw / nieuwbouw van 

kavels 2 en 5. 

Waarderpolder Regie nemen in de herontwikkeling. GOB/gebieden Economie 4

O36 Oudeweg Betere doorstroming Oudeweg door 

aanpassing van twee kruispunten.                                                                           

Waarderpolder Aanvang uitvoering 1ste helft 2015. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O42 Quick-win / Prins 

Bernhardlaan, linksaffer (R-

net)

Tweede linksaffer op kruispunt Pr. 

Bernhardlaan en Schipholweg tbv de bus 

(QuickScan subsidie van de provincie).

Slachthuisbuurt Verbetering doorstroming openbaar 

vervoer Prins Bernhardlaan en 

Schipholweg, werkzaamheden 

uitgevoerd. Uitvoeren van Quick-

win maatregelen m.b.t. knelpunten 

Openbaar Vervoer

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O47 Scheepmakerskwartier I Inbreidingsplan op oude Cavexterrein en 

omgeving.  Fase I betreft woningbouw en 

de aanleg van een (door de provincie) 

gesubsidieerde haven voor passanten aan 

de zuidwest kant van het gebied. In het 

appartementencomplex is ruimte 

gereserveerd voor een 

douche/toiletruimte voor de passanten. 

Scheepmakersdij

k

Voortzetting werkzaamheden / 

openbaar gebied overdragen naar 

gemeente.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O48 Scheepmakerskwartier II Fase II herontwikkelen, dit is het 

gedeelte ten noordoosten van het 

zijstraatje van de Harmenjansweg.

Scheepmakersdij

k

anterieureovereenkomst opstellen en 

ondertekenen.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4



O49 Slachthuisbuurt Zuidstrook Grootschalige sloop nieuwbouw door de 

corporaties en aanpassen 

bestemmingsplan blokI. 

Slachthuisbuurt Van Blok V / I moet start datum 

bouw bekend zijn. Vaststellen 

bestemmingplan blok I.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O55 Steve Bikostraat Pilotlocatie voor zelfbouw. Verkoop van 

kavels (4 - 7) voor ontwerp en 

woningbouw kopers.

Zuiderpolder Start kavelverkoop. GOB/gebieden Maatschappelijke 

participatie, duurzame 

stedelijke 

ontwikkeling

1, 4

O56 Ecologisch beleidsplan, 

uitvoeringsacties

‐Nemen van specifieke maatregelen voor 

beschermde /bijzondere soorten 

‐Realisatie bloemrijkgras op zonnige 

plekken.

‐Kansen voor tijdelijke  natuur op 

Oost/ 

Waarderpolder

acties zijn uitgevoerd in juiste 

seizoen.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O59 Waarderhaven Brandveiliger maken en oa 

bodemsanering uitvoeren.

Waarderpolder Uitvoering gestart. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O60 Waarderpolder, relinen Riolering optimaal laten functioneren. Waarderpolder Constructieve stabiliteit en het 

functioneren van het riool herstellen. 

Repareren van geconstateerde 

schade, relinen daar waar nodig en 

het vernieuwen van een aantal 

kolkleidingen/huisaansluitingen.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O64 Zuiderpolder en Schalkwijk, 

rioleringsonderzoek

1) Afgeronde hydraulische validatie van 

het stelsel Schalkwijk.

2) Advies over het tot 2050 te hanteren 

klimaatscenario en de opties voor 

verwerking van extreme neerslag (boven- 

en ondergronds). 

3) Advies over acceptabele hinder door 

extreme buien. 

Zuiderpolder Opdracht voor onderzoek moet zijn 

gegeven.

GOB/Gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O17 Economie in wijken 

stimuleren

Verzelfstandiging van 

ondernemersplatform na vertrek 

economische veldwerker.

Verbreding activiteiten platform naar 

Amsterdamse Buurt.

Oost Meer economische bedrijvigheid en 

versterking economische structuur.

GOB/gebieden        

Economische zaken 

(PréWonen/Ymere)

Maatschappelijke 

participatie, werk en 

inkomen

1, 3

O12 Dienstencentrum WP Samenwerking met buurtbedrijf Haarlem-

Oost voor mensen met afstand tot 

arbeidsmarkt

Waarderpolder Centrum Waarderpolder hebben 

opgezet.

GOB/gebieden en 

buurtbedrijf

Werk en inkomen 3



O13 Drilsmaplein eo Drilsmaplein /  Dr. Schaepmanstraat / 

Peperstraat                                                  

sloop nieuwbouw van woningen - 17 

slopen - 30 nieuwe meergezinswoningen 

bouwen

Amsterdamse-

buurten

Oplevering woningen                                   

- 1ste kwartaal woningen aan de 

Dr.Schaepmanstraat                                            

- 2de kwartaal de appartementen aan 

het Drilsmaplein

GOB/gebieden en Elan 

Wonen

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O24 Groene Linten (Jan 

Sluyterlaan Parkwijk)

Jan Sluyterlaan, Grootschalige 

sloop(193)/nieuwbouw 

eengezinswoningen(189) en 

appartementen(30) 1ste blok 2014 

gesloopt / laatste fase oplevering 2017.

Parkwijk Voortgang project. GOB/gebieden en 

PréWonen

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O26 Hof van Egmond Sloop/ nieuwbouw (onderzoek 

funderingsherstel), opknappen van de 

openbare ruimte, het straatmeubilair 

vernieuwen en de speelvoorziening op 

norm niveau brengen.

Slachthuisbuurt Start werkzaamheden (het overleg 

met de bewoners is een intensief 

traject).

GOB/gebieden en 

PréWonen

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, 

Openbare ruimte & 

mobiliteit

4, 5 

O29 Koepel, herontwikkeling Onderzoek naar toekomstige invulling. Scheepmakersdij

k

Nota van Uitgangspunten 

gezamenlijk hebben geschreven. 

Economisch component in nota 

verder uitwerken.

GOB/gebieden en 

RVOB en 

Stadzaken/Economie 

en Cultuur

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O03 Bavodorp Vergroten en opknappen van woningen 

inclusief nieuwbouw door de 

woningcorporatie Ymere.

Slachthuisbuurt Woningverkoop en start nieuwbouw. GOB/gebieden en 

Ymere

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O07 Buurtbedrijf Haarlem Oost / 

Directe link met Schalkwijk 

(Buurtbedrijf en De Kas)

Mensen naar werk toe leiden

Werk zichtbaar maken in de wijk

Ondersteunen leefbaarheid in de wijk

Hulp bieden aan bewoners

Oost Professionaliseren buurtbedrijf door:

- Versterking instroom

- Versterking gerichtheid op 

uitstroom vanwege voorwaarden 

SZW

- Uitbreiding dienstenteam

- Vergroting zichtbaarheid van werk 

voor buurtbewoners

GOB/gebieden Werk en inkomen 3

O51 Slachthuisterrein Herbestemmen oude slachthuis en 

woningbouw toevoegen. 

Slachthuisbuurt Raadsbesluit over invulling 

Slachthuisterrein en vaststellen 

bestemmingsplan.

GOB/gebieden, 

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid,Stadzaken/Vast

goed

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O16 Dunklerstraat Renovatie van de bestaande woningen en 

de duplexwoningen ombouwen tot  

eengezinswoningen.

Amsterdamse-

buurten

Renovatie woningen en nieuwe 

grotere woningen tbv de vrije sector. 

Aanvang werkzaamheden jan. 2015.

PréWonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4



O53 Staalstraat / Bazellaan Technische problemen met huidige 

gestapelde woningen. 

Parkwijk Onderzoek - woningen slopen of 

opknappen.

PréWonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O40 Prinses Beatrixplein, 

moderniseren winkelcentrum

Opwaarderen van het winkelplein door 

de woningcorporatie PréWonen.

Parkwijk Binnenterrein opknappen en 

ondersteunen van de 

winkeliersvereniging.

PréWonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4,5

O54 Staalstraat / Bazellaan Sociale buurt problematiek. Parkwijk Sociale activiteiten organiseren door 

middel van bewoners initiatieven.

PréWonen en Ymere en 

Dock

Maatschappelijke 

participatie

1

O35 Open data Pilot - Gemeentelijke gegevens 

beschikbaar stellen om economische 

bedrijvigheid te bevorderen.

Oost/ 

Waarderpolder

Streven naar Haarlem Oost index, 

inclusief een presentatie hiervan.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur

Economie 4

O43 Reinaldapark als 

evenemententerrein

Nota actualisering evenementenbeleid. 

De bezuinigingen op het budget en de 

nieuwe evenementenlocaties onder 

andere Schoterbos en het Reinaldapark 

worden als nieuwe evenemententerreinen 

opgenomen en ter goedkeuring aan het 

gemeentebestuur voorgelegd.

Parkwijk / 

Waarderpolder

Reinaldapark is beleidsmatig 

vastgesteld als evenemententerrein.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur

Economie 4

O31 Lokaal 

arbeidsmarktevenement 

In het kader van uitvoering convenant 

WP een evenement opzetten.

Waarderpolder Evenement over verbinding 

onderwijs en arbeidsmarkt moet 

hebben plaatsgevonden.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur en 

GOB/gebieden

Werk en inkomen, 

Economie

3, 4

O06 Bufferzone (groenstrook WP 

en Haarlemmerliede)

Regionale afstemming van het groen 

behouden van de bufferzone 

Waarderpolder - Haarlemmerliede

Oost Uitvoering van de visie (bufferzone 

groen houden).

Stadszaken/Economie 

en Cultuur en 

Stadzaken/Ruimtelijk 

Beleid

Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O41 Prinses Beatrixplein, 

moderniseren winkelcentrum

Voorstellen voor modernisering bedenken.Oost Beter functioneren van het 

winkelcentrum. Een 

stedenbouwkundige verkenning 

gereed hebben.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur en 

Stadzaken/Ruimtelijk 

Beleid en 

GOB/gebieden

Werk en inkomen, 

Economie

3, 4

O05 Branding WP Maakindustrie zichtbaar maken om 

werkgelegenheid te bevorderen

Waarderpolder Inzicht krijgen in het aantal 

bedrijven in de WP die behoren tot 

de maakindustrie, het aantal 

arbeidsplaatsen en de onderlinge 

samenhang.

Stadszaken/Economie 

en Cultuur, 

GOB/gebieden

Economie 4



O08 Buurtsportcoaches * Aanstellen van een buurtsportcoach, 

deze werkt samen met de GGD en andere 

partners in het kader van de Gezonde 

wijkaanpak.                                                                     

* Beweegaanbod voor ouderen 

organiseren.

Slachthuisbuurt * De projecten/activiteiten die 

hiertoe bijdrage initiëren, uitvoeren, 

organiseren en uitvoeren.                                                   

* Meer activiteiten in Haarlem Oost 

voor ouderen gerealiseerd.

Stadszaken/JOS Onderwijs en sport 1

O39 Parkrijkschool, aanpassen en 

optimaliseren

Parkrijkschool wordt geoptimaliseerd en 

aangepast voor onderwijs. Tevens wordt 

het gebouw gereed gemaakt voor 

multifunctioneel gebruik. 

Oost Aanpassingen en optimalisering is 

uitgevoerd. 

Stadszaken/JOS Onderwijs en sport 1

O04 Bodemprogramma Haarlem Uitvoeren projecten uit het 

Bodemprogramma onder andere Nazorg 

Reinaldapark, opstellen nazorgplan en 

eerste ronde monitoring. 

Amsterdamsevaart 28 - 32, VOCl-

Oost Nazorgplan Reinaldapark in 

uitvoering en eerste monitoring heeft 

plaatsgevonden. Er is geïnjecteerd 

onder de gebouwen van de 

Amsterdamsevaart.

Stadszaken/Milieu Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O19 Energiesprong P31, pilot 

projecten 

Onderzoek naar maximale 

energiebesparing in de pilotprojecten 

Peperstraat en Hof van Egmond.

Slachthuisbuurt Rapportage over de mogelijkheden 

van vergaande energiebesparing die 

toegepast kunnen worden bij andere 

projecten.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O23 Geluidemissie en zonebeheer 

industrielawaai 

Geluidsruimte bij 12 bedrijven 

verminderen door 

maatwerkvoorschriften.

Waarderpolder Uitvoering Zonebeheersplan ten 

behoeve van industrielawaai (in 

2013 vastgesteld). Draagvlak creëren 

voor aanpassing geluidsvoorschriften 

en aangepaste, verruimde geluidzone 

rond WP in samenwerking met afd. 

RB

Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4



O58 Visie ondergrondse ruimte 

(pilot)

Actief zoeken naar ondergrondse 

mogelijkheden waar bovengrondse 

ontwikkeling op van invloed kan zijn.

Oost Opstarten pilot Amsterdamsevaart / 

Oost-radiaal.  Kennis opdoen met 

inventarisatie, kosten baten analyse 

bij integratie ondergrond met 

bovengrondse ontwikkeling. Doel 

van pilot is ervaring op doen met 

afweging en baten uit de ondergrond. 

Daarnaast de ondergrond benutten 

voor het voltrekken van stagnerende 

ontwikkeling bovengrond. Pilot 

vormt tevens basis voor visie hele 

stad. Ps sub project met geo 

informatie: ontwikkeling -3D-

bodemtool voor Haarlem openbare 

webbased applicatie waarin 

ondergrondse belangen 

gevisualiseerd worden.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O61 Watt voor Watt, evalueren Wijkraad Parkwijk/Zuiderpolder, 

Buurtbedrijf Haarlem Oost, 

Merovingestraat, PréWonen - 

Dunklerstraat, PréWonen - Hof van 

Egmond,

Genestestraat - Elan Wonen, Bavodorp - 

Ymere. 

Oost Rapportage met  gerealiseerde aantal 

woningen en leermomenten en 

vervolgstappen en opschalings

mogelijkheden.

Stadszaken/Milieu Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O44 Route kaart Klimaat Neutraal 

Haarlem Oost

Overzicht projecten die Haarlem Oost 

klimaat neutraal maken.

Oost Overzicht mogelijkheden en stappen 

voor een Haarlem Oost klimaat 

neutraal gereed hebben.

Stadszaken/Milieu, 

stadzaken/ Ruimtelijke 

beleid en GOB 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O46 Scheepmakersdijk, 

heroriëntatie speelruimte

In samenspraak met de buurt bekijken of 

herschikking speelplekken en aanpassing 

aan doelgroepen is gewenst.

Oost Speelruimten maken die geschikt 

zijn voor de doelgroep in de wijk.

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O50 Slachthuisbuurt, heroriëntatie 

speelruimte

In samenspraak met de buurt bekijken of 

herschikking speelplekken en aanpassing 

aan doelgroepen is gewenst.

Oost Een speelruimte maken die geschikt 

is voor de doelgroep in de wijk 

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

O52 Snelfietsroute Sloterdijk - 

Haarlem

Verbeteren en versnellen van de 

fietsoversteekplaats Pr. Bernhardlaan, de 

fietsvoorziening Diakenhuisweg en het 

asfalteren en verbeteren van het fietspad 

aan de oostzijde van de Gedempte 

Herensingel.           

Oost Betere fietsvoorziening en 

verkeersveiligheid gerealiseerd 

hebben  (uitvoeringsplannen maken).

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en 

mobiliteit

5



O33 Ontwikkelzones 

(ontwikkelstrategie Haarlem 

Oost)

Uitvoering ontwikkelstrategie Haarlem 

Oost en het stimuleren van kansrijke 

zones.

Oost Plan van Aanpak strategie, zie 

projecten Slachthuisterrein, 

Beatrixplein (uitbreiden woningen / 

detailhandel) en Prins Bernhardlaan. 

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O34 Oostradiaal gebiedsvisie Operationeel maken van Plan van 

Aanpak van de Oostradiaal, inclusief 

fasering en haalbaarheid.

Oost Plan van Aanpak strategie voor de 

Oostpoort en de Amsterdamsevaart.                                                       

* Adamsevaart afwaarderen

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O38 Papentorenvest 

bestemmingsplan

Actualiseren van het bestemmingsplan. Scheepmakersdij

k

Uitvoeren onderzoeken en schrijven 

van het bestemmingsplan. November 

2015 ligt het ter inzagen.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O65 150KV kabel 

bestemmingsplan

Vaststellen bestemmingsplan. Oost/ 

Waarderpolder

Participatietraject starten en 

afronden. Vastgesteld door Raad.

Stadszaken/Ruimtelijk 

Beleid

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O20 Fietsfabriek Uiteindelijke verkoop van het pand. Scheepmakersdij

k

Kaders voor de verkoop smart maken.Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

O63 Woonwagens Waarderveld Ordentelijk regelen van 

beheer/overdracht.

Waarderpolder Uitsterfconstructie, korte termijn 

doel is dat de gehele kavel leeg staat.

Stadszaken/Vastgoed Economie 4

O11 Detailhandelbeleid Haarlem OostDetailhandelbeleid voor de Oostpoort. Waarderpolder Visie Oostpoort. Stadzaken/Economie 

en Cultuur / Ruimtelijk 

Beleid / Vastgoed - 

GOB/gebieden 

Economie 4

O57 Vestigingsklimaat Oostpoort Leveren economische input voor 

planologische randvoorwaarden voor 

planontwikkeling Oostpoort.  

Oost Uitvoerbaarplan gereed. Stadzaken/Economie 

en Cultuur en 

Stadzaken/Ruimtelijk 

Beleid en 

Stadzaken/Vastgoed en 

GOB/gebieden 

Economie 4

O62 Woonfraude en illegale activiteitenAanpak woonfraude Waarderpolder; 

strijdig gebruik bedrijfspanden 

lokaliseren.

Waarderpolder Betrouwbaar beeld hebben van 

wonen in de Waarderpolder en 

handhaving op die locaties waar 

VVH/HBO Openbare orde en 

veiligheid

6

O01 Afval Handhaving op verkeerd aangeboden 

afval. 

Op basis van informatie gestuurde 

handhaving (IGH) worden hotspots 

maandelijks vastgesteld.

Oost Terugdringen meldingen met 15% 

(doelstelling 2014: 86 meldingen -> 

2015:73 meldingen ).

VVH/V&H Openbare orde en 

veiligheid

6



O27 Honden 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.

Oost Terugdringen meldingen met 10% 

(doelstelling 2014: 42 meldingen - > 

2015:38 meldingen).

VVH/V&H Openbare orde en 

veiligheid

6

O45 Samen Veilig ondernemen en 

Zorgplan Overvallen 

Onder regie van de gemeente en in 

samenwerking met politie, ondernemers, 

Kamer van Koophandel, wijkraden en 

Hoofdbedrijfschap Detailhandel een 

actieplan opstellen om overlast en 

criminaliteit aan te pakken. Beatrixplein 

en Waarderpolder.

Parkwijk / 

Waarderpolder

Uitvoeren actieplan en KVO in 

Beatrixplein en WP (behalen).

VVH/V&H Openbare orde en 

veiligheid

6

O37 Overlastlocaties Overlast tegengaan door het treffen van 

preventieve (inzet 

jongerenwerkers/straathoekwerkers) 

repressieve (inzet politie/handhaving) 

en/of fysieke maatregelen.

Oost/ 

Waarderpolder

Fysieke overlastlocaties zijn 

aangepakt Teylersplein, Bullenhofje 

/ Drilsmaplein / Desk / Gouw 

Weteringkade / onder Schoterbrug.

VVH/V&H en GOB en 

PréWonen

Openbare orde en 

veiligheid

6

MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN HAARLEM OOST 
Nr. Project of activiteit Omschrijving Wijk Acties 2015 Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan 

(zie 

programmabeg

r.)

O-01 Opgewekte woning club Energiebesparing. ZP / AB / SD

Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-02 Buurtinitiatieven 

woonverbetering

Groene Ambasade, Groene Moeders. Oost Rapportage met aantal  gerealiseerde 

woningen en leermomenten en 

vervolgstappen.

Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-03

Stadslandbouw, diverse 

locaties

Ted Vermeulenweg, Mincklersweg, 

Fustweg, Vrijheidsweg, Slachthuisstraat, 

Schipholweg.

Oost Faciliteren wanneer bewoners 

stadslandbouw willen opzetten

Maatschappelijke 

initiatieven

1



O-04 Fijnstofonderzoek Op initiatief van wijkraden en 

gefinancierd uit 

bewonersondersteuningsbudget. In 2015 

wordt onafhankelijk onderzoek 

uitgevoerd naar de fijnstofvervuiling in 

de wijk.

stadsdeel Oost Onderzoek uitgevoerd door GGD in 

2015, gevolgd door een evaluatie 

van de resultaten.

Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-05 Straatvertegenwoordigers Op initiatief van de wijkraad wordt een 

pilot opgestart voor een deel van de wijk. 

Doelstelling is om per straat een 

straatvertegenwoordiger te krijgen 

(woonachtig in de straat/buurt) die zowel 

fysiek als sociaal een extra oogje in het 

zeil houdt.

Slachthuisbuurt Met ondersteuning van gemeente en 

corporaties wil de wijkraad mensen 

gaan werven om 

straatvertegenwoordiger worden. 

Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-06 Speeltuin Haarlem Oost Actieve speeltuin met meer dan 300 

(betalende) leden, gedraaid door 

vrijwilligers. Organiseert veel voor 

kinderen in de omgeving.

AmsterdamsebuurtenIn 2015 zal duidelijkheid moeten 

komen over wanneer de speeltuin 

verhuist en waarheen, in het kader 

van de ontwikkeling van project 

DSK III.

Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-07 Stichting Doei Particuliere stichting die activiteiten 

organiseert voor de wijk en 

ondersteuning biedt aan bewoners bij 

bepaalde vraagstukken.

AmsterdamsebuurtenDoorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-08 Nijmanshofje Particuliere kinderboerderij aan de 

Tweede Vooruitgangstraat.

AmsterdamsebuurtenDoorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-10 Speeltuin Kindervreugd Speeltuin in de Slachthuisbuurt, waar 

ook veel activiteiten voor ouderen 

worden georganiseerd.

Slachthuisbuurt Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-11 Doetuin de Componist Eén van de doetuinen in Haarlem, aan de 

Richard Holkade

Slachthuisbuurt Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-12 Rebup Jongerenwerk, opgestart door particulier, 

financieel gesteund door Ymere. 

Slachthuisbuurt Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-13 Cultureel Centrum Selimiye Stichting gelieerd aan de moskee 

Selimiye. Richt zich met recreatieve, 

educatieve en maatschappelijke 

activiteiten voornamelijk op allochtone 

bewoners

Parkwijk Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-14 Speeltuin De Glasblazers Actieve speeltuin die draait op 

vrijwilligers

ScheepmakersdijkDoorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1



O-15 Medialab PREVENTIEBUDGET: biedt jongeren 

tussen 8 en 18 jaar uit Parkwijk en 

omliggende wijken een leerzame 

vrijetijdsbesteding. Gedurende 10 weken 

maken zij kennis met verschillende 

disciplines op het gebied van media. 

Parkwijk Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-17 J-Oost PREVENTIEBUDGET: Met deze 

activiteit wordt geprobeerd jongeren te 

motiveren een andere draai aan hun leven 

te geven en weer naar school te gaan of 

werk te zoeken, door middel van het 

aanbieden van verschillende 

sportactiviteiten.

Heel oost Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1

O-19 Gilde Gezelproject PREVENTIEBUDGET: Maakt door de 

begeleiding en praktijkervaring 

inzichtelijk waar mensen goed in zijn. 

Heel oost Doorgaande werkzaamheden. Maatschappelijke 

initiatieven

1


