
Gebiedsprogramma SCHALKWIJK 2015
Nr. Project of 

omschrijving

Omschrijving wijk Resultaat 2015 Afdeling Draagt bij aan opgave 

onderdeel

Draagt bij aan opgave 

(programma onderdeel)

S1 Amerikavaart, 

Uitvoeringsacties ecologisch 

beleidsplan

Ontwikkeling van de locatie door:

 - gedeeltelijk omvorming van groenstroken door 

agressieve rietgroei terug te dringen. 

 - gefaseerd maaibeheer van bloemrijk grasland.

 - aanplant van vrijstaande bloeiende struiken van tweede 

grootte en van drijfbladeren in water.

Boerhaavewijk Uitvoeren van het plan. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S2 Amerikaweg, fietsvoorziening a. Onderzoek naar een fietsvoorziening in twee 

richtingen aan twee kanten op de rijbaan.                    b. 

Onderhoud van de fietsvoorziening. 

Boerhaavewijk Afronden onderzoek.                                      

Uitvoering van het onderhoud.

GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S3 Amerikaweg, middengebied, 

uitvoering OHO

Uitvoering geven aan de Ontwikkelstrategie Haarlem 

Oost. In coalitieprogramma 2014-2018 wordt nadruk 

gelegd op zone Schalkwijk midden.                            a. 

Ontwikkelingsstrategie Middengebied

b. Haalbaarheid parkeergarage, P&R+ renovatie 

zusterflat (Pré-wonen). 

c. Verkennen  van verdichtingsmogelijkheden langs de 

Europaweg (Stadsstraat) 

d. Verkennen van de uitbreiding van fietsvoorzieningen.                                                   

e. transformatie kantoren.

Boerhaavewijk Ontwikkelstrategie. GOB/gebieden 

Stadszaken/WWGZ/ RB

Werk en inkomen, duurzame 

stedelijke ontwikkeling

3, 4

S4 Boerhaavelaan, Poort van 

Boerhaavewijk     

Opstellen van een stedenbouwkundig programma van 

eisen voor woningen.   

Boerhaavewijk Vastgesteld stedenbouwkundig programma van 

eisen en opening GREX.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S5 Floris van Adrichemlaan, 

opheffing grijze wegen

Het opheven van grijze weg door minimale aanpassingen 

aan de inrichting zodat weg- identiteit duidelijk is voor 

gebruikers.

Boerhaavewijk Realisatie. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S6 Poort van Boerhaave Beheer tijdelijke gebruik braakliggende grond Boerhaavewijk Grond in beheer. Mogelijk moestuinen. Stadszaken/vastgoed Maatschappelijke participatie 1

S7 Prof Donderslaan, Uitbreiding 

Lidl.

Lidl gaat uitbreiden. Openbare ruimte wordt aangepast. Boerhaavewijk Wabo procedure afgerond. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S8 Prof. Eijkmanlaan, opheffing 

grijze wegen

Het opheven van grijze weg door minimale aanpassingen 

aan de inrichting zodat weg- identiteit duidelijk is voor 

gebruikers.

Boerhaavewijk Realisatie. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S9 Schipholweg, betere 

doorstroming R-net

Realisatie van doortrekking bus invoegstrook bij halte 

burg. Reinaldapark. Projecttrekker is Provincie Noord-

Holland. Daarbij wordt uitgegaan van: inpasbaarheid in 

ontwikkeling De Entree Oost. 

Boerhaavewijk Realisatie. Stadszaken/OGV en Provincie 

Noord Holland

Openbare ruimte & mobiliteit 5

S10 Schipholweg, Entree oost Het maken van een masterplan en bestemmingsplan voor 

de Entree oost

Boerhaavewijk Bestuurlijke vaststelling van het masterplan en 

bestemmingsplan.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S11 Schipholweg, Entree west Invoering van betaald parkeren. Boerhaavewijk Betaald parkeren ingevoerd. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S12 Schipholweg, Entree west Bouw van circa 700 woningen en circa 17.000 vierkante 

meter bruto vloeroppervlak aan kantoren en 

voorzieningen. 

Boerhaavewijk Bouw zorghotel en beheer van de openbare ruimte. 

Bouw van woningen W2. Planontwikkeling en 

bouw woningen W7. Planontwikkeling woningen 

W5.

GOB/gebieden en oc023. Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S13 Van de Beltstraat en omgeving Sloop, nieuw- en verbouw voor sociale woningbouw. 

Locaties: 

Van de Beltstraat, 

Roordastraat,

Wamstekerstraat

Boerhaavewijk Renovatie portiek-etagewoningen/ opstellen van 

stedenbouwkundig programma van eisen tbv 

sloop/nieuwbouw.

GOB/gebieden en Elan Wonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4



S14 Woonservicegebieden Opplussen van voorzieningen in het kader van 

woonservicewijk Boerhaavewijk.

Boerhaavewijk Begin 2015 zijn de resultaten van het regionale 

woonwensenonderzoek beschikbaar en kan een 

besluit over de wenselijkheid / noodzaak van 

opplussen worden voorbereid (inclusief voorstel 

over financiering).

Stadszaken/WWGZ Maatschappelijke participatie 1

S15 Belgiëlaan, opheffing grijze 

wegen

Het opheven van grijze weg door minimale aanpassingen 

aan de inrichting zodat weg- identiteit duidelijk is voor 

gebruikers.

Europawijk Realisatie. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S16 Engelandlaan, opheffing grijze 

wegen

Het opheven van grijze weg door minimale aanpassingen 

aan de inrichting zodat weg- identiteit duidelijk is voor 

gebruikers.

Europawijk Realisatie. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S17 Engelandpark/Romolenpark, 

Uitvoeringsacties ecologisch 

beleidsplan

Realiseren van bloemrijk gras. Europawijk Opstelling van het plan en uitvoering van de 

werkzaamheden.

GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S18 Europa- en Schipholweg, 

Uitvoeringsacties ecologisch 

beleidsplan

Omvorming van de middenberm van gras naar  

bloemrijkkruiden.

Europawijk Uitvoering van de werkzaamheden. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S19 Europaweg zuid Groot onderhoud aan het asfalt en het verwijderen van 

VRI's 

Europawijk/ Molenwijk/ 

Meerwijk

Voorbereiding is gereed GOB/gebieden Beheer en onderhoud 5

S20 Europawijk-zuid, Ivorez Het project betreft:

a. Italiëlaan, blokken 1 tot en met 4: nieuwbouw van ca. 

75 woningen door Pré wonen.                               b. 

Opstellen van een stedenbouwkundig plan door          

Ruimtelijk beleid.                                                       c. 

Engelandlaan, blok 6: heroriëntatie door Ymere.   d. 

Herinrichting van de openbare ruimte.

Europawijk a. voorbereiding uitvoering nieuwbouw.                                                                   

b. Vaststelling van een alternatief plan voor de 

Italiëlaan.

c. Blok 6: besluitvorming invulling blok 6.                  

d. Voorbereiding van fase 5 en 6.

GOB/gebieden en Pré wonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

& mobiliteit

4, 5

S21 Frankrijklaan a. Groot onderhoud aan het asfalt. 

b. Herinrichting 30 km/u.

Europawijk Voorbereiding en uitvoering gereed. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S22 Schouwbroekerplas  Uitvoeren maatregelen die voortvloeien uit 

besluitvorming over het beheer van de 

Schouwbroekerplas.

Europawijk Besluit over de beheervariant. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S23 Verhuizing Huibersschool 

naar Vilniusstraat

School verhuist naar een ander schoolgebouw, . Een 

goede spreiding van onderwijsvoorzieningen over de 

wijk, buurt en gemeente.  

. Goede functionaliteit van schoolgebouwen en de 

lokalen voor bewegingsonderwijs. 

.  Verbreding van een onderwijsvoorziening tot een 

multifunctionele accommodatie.

Europawijk Verhuizing heeft plaatsgevonden Stadszaken/JOS Onderwijs en Sport 1

S24 Aziëweg, locatie 1, toren 1 en 

2 

Bouw van middelbare huurwoningen en/ of 

koopwoningen. 

Meerwijk Grond in verkoop. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S25 Aziëweg, gebouw Teyler 

college ontmantelen of 

herbruiken

Onderzoek naar sloop of mogelijkheden voor hergebruik. Meerwijk Ontmanteling van het gebouw van het Teyler 

College aan de Aziëweg. 

Stadszaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S26 Aziëweg, locatie 2, torens 1 en 

2 

Realisatie van één toren met zorgeenheden, verkoop twee 

kavels geschikt voor woningbouw.  

Meerwijk Een toren 1 (st. Jacob), twee verkochte kavels. GOB/gebieden en St. Jacob. Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S27 Aziëweg, park Inrichting park. Meerwijk Vaststelling van het parkontwerp. Tijdelijk beheer. 

Aanleggen kunstgras izm Pré wonen.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

& mobiliiteit

4, 5



S28 Baden Powellstraat, 

nieuwbouw woningen 

Onderzoek naar herontwikkeling van de locatie. Meerwijk Uitvoering van het onderzoek. GOB/gebieden en Elan Wonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S29 Bernadottelaan, reconstructie 

weg

Groot onderhoud aan het asfalt en vervanging van de 

lichtmasten. 

Meerwijk Voorbereiding en realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S30 Bernadottelaan, renovatie 

woningen

Cosmetische ingreep woningen op diverse locaties langs 

de Bernadottelaan. Uitvoer start in 2015, loopt door tot in 

2016. 

Meerwijk Woningverbetering. GOB/gebieden en Pré-wonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S31 Braillelaan en omgeving, 

renovatie

Renovatie van 9 portieketageflats. Meerwijk Opstelling van een stedenbouwkundig programma 

van eisen.

Stadszaken/RB en Ymere Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S32 Forelstraat en omgeving Herinrichting van de openbare ruimte en aanbrengen van 

een infiltratieriool.

Meerwijk Uitvoering van de werkzaamheden. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S33 Meerwijk centrum, locatie 1 Sloop- nieuwbouw locatie 1 door Ymere Meerwijk Vastgesteld stedenbouwkundig programma van 

eisen.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S34 Meerwijk, Actualiseren 

bestemmingsplan

Actualiseren van de bestemmingsplan Meerwijk Meerwijk Vaststelling door de raad. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S35 Meerwijk, opheffing grijze 

wegen

Het opheven van grijze weg door minimale aanpassingen 

aan de inrichting zodat weg- identiteit duidelijk is voor 

gebruikers.

Meerwijk Realisatie. Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S36 Poelbroekpark, 

Uitvoeringsacties ecologisch 

beleidsplan

Specialistisch kleinschalig beheer in Poelbroekpark. Meerwijk Beheer uitgevoerd in juiste seizoen en volgens 

beheerplan.

GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S37 Thomas Moore, nieuwbouw 

zorgwoningen

Elan Wonen, Thomas Moore bouwt nieuwe 

zorgwoningen. Woningen zullen verhuurd worden aan 

Sint Jacob.

Meerwijk Nieuwbouw zorgwoningen St. Jacob GOB/gebieden en Elan Wonen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S38 Thomas Mooreflat, 

Williamboothflat, 

Badenpowellflat, renovatie

Aanpassen portieken van de flats. Meerwijk Upgraden flats. Pré wonen en Ymere Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

5

S39 Betuwelaan, uitbreiding 

Molenwiek

Capaciteit uitbreiden school van de Molenwiek aan de 

Betuwelaan 2. 

Is onderdeel van het project nieuw leven voor naoorlogse 

schoolgebouwen.

Molenwijk Plan ontwikkeling. Stadszaken/JOS Onderwijs en Sport 1

S40 Molenplas, toevoegen gemaal Gemaal bij de hommel. Molenwijk Het plan van aanpak maken, het ontwerp en de 

realisatie.

Rijnland Openbare ruimte & mobiliteit 5

S41 Molenplaspark, 

Uitvoeringsacties ecologisch 

beleidsplan

Aanbrengen van mantelvegetaltie in Molenplaspark. Molenwijk Maatregel is uitgevoerd in juiste seizoen. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S42 Molenwijk, wijkcontract Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om met de 

wijkraad Molenwijk een wijkcontract op te stellen.

Molenwijk Wijkcontract is ondertekend. GOB/gebieden Maatschappelijke participatie 1

S43 Verenigde Polders Maatregelen ter bescherming van de weidevogels. Molenwijk 1. Kappen bomen Betuwelaan.                   2.Peil 

aanpassen polder                                 

3.Maaibeheer.

GOB/gebieden/ 

Stadszaken/vastgoed en 

Rijnland

Openbare ruimte & mobiliteit 5

S44 Waddenstraat Onderhoud portieken van de flats Molenwijk Woningverbetering. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S45 Wandelpromenade in het 

middengebied van Molenwijk

Onderhoud van de openbare ruimte en onderzoek naar 

een duurzame oplossing voor herstel van de 

wandelpromenade.

Molenwijk Besluitvorming over de definitieve aanpak van het 

herstel.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, Openbare Ruimte 

& mobiliteit

4, 5

S46 Zuid- Schalkwijkerweg Woningbouw gewenst vanuit de eigenaars op locatie 

Zuid Schalkwijkerweg 50 a en b.

Molenwijk Opstellen stedenbouwkundige kaders. GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S47 Zuid-Schalkwijkerweg Grootonderhoud aan het asfalt. Molenwijk Voorbereiding gereed grootonderhoud asfalt. GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S48 Schalkstad, vm. VNU-gebouw Transformatie van het VNU- gebouw. Schalkstad Afspraken met de eigenaren om het 

kantoorgebouw te transformeren.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S49 Schalkstad, Schalkwijk 

winkelcentrum

Grootschalige transformatie van het winkelcentrum tot 

een multifunctioneel hart voor Schalkwijk.

Schalkstad Opstellen anterieure overeenkomst en vaststellen 

van het bestemmingsplan. Uitschrijven tender.

GOB/gebieden Werk en inkomen, Duurzame 

stedelijke ontwikkeling, 

economie

3, 4



S50 Schalkstad, verhuizen 

bibliotheek 

De haalbaarheid onderzoeken naar het verplaatsen van de 

bibliotheek naar het winkelcentrum.

Schalkstad Haalbaarheidsonderzoek is afgerond. Stadszaken/RB Economie 4

S51 Actualiseren en vaststellen 

HIOR

Het afmaken en vaststellen van het document HIOR dat 

alle grote lijnen van de inrichting van de openbare ruimte 

in Schalkwijk vastlegt

Schalkwijk HIOR vaststellen GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S52 Elektrische laadpalen Het betreft een locatie aan de Engelandlaan, westzijde, 

nabij ingang 974-1206 Zuid.

Schalkwijk De laadpaal is geplaatst. Stadszaken/OGV en 

Stadszaken/Milieu 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare ruimte 

& mobiliteit

4, 5

S53 Geothermie in schalkwijk (5) Voorbereiding uitrol geothermie in Schalkwijk; het 

aansluiten van hoogbouw op een energienetwerk waarbij 

de energie wordt opgewekt door gebruik te maken van 

warmtebronnen in de grond. 

Schalkwijk Onderzoek en besluitvorming. Stadszaken/RB Openbare ruimte & mobiliteit 5

S54 Het grote geld, implementeren 

programma 

Verkennen van geldstromen om via koppelingen 

investeringen in het gebied te stimuleren.

Schalkwijk Het opstarten van het project . Stadszaken/WWGZ Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

S55 In gebruik nemen  Mgr 

Huibersschool door Rudolf 

Steiner College 

Rudolf Steiner College is reeds met een aantal lokalen 

gehuisvest in de Mgr. Huibersschool aan de 

Duitslandlaan. Nadat de Mgr Huibersschool is verhuist 

naar het schoolgebouw aan de Vilniusstraat 2 kan het 

Rudolf steiner College het volledige schoolgebouw in 

gebruik nemen. Is onderdeel van het project Nieuw 

Leven voor naoorlogse schoolgebouwen.

Schalkwijk In gebruik nemen bestaand schoolgebouw. Stadszaken/JOS Onderwijs en Sport 1

S56 Kleine locaties Het stimuleren van zelfbouw. Schalkwijk Lijst van kavels die in de verkoop kunnen voor 

cpo/ zelfbouw.

GOB/gebieden Maatschappelijke participatie, 

duurzame stedelijke 

ontwikkeling

1, 4

S57 Monitoren natuurwaarden in 

Schalkwijk

Monitoren natuurwaarden in Schalkwijk. Schalkwijk Natuurwaarden (alleen de wettelijk beschermde 

soorten) in schalkwijk zijn in kaart gebracht en 

beschikbaar bij ontwikkelingen en onderhoud.

Stadszaken/RB Openbare ruimte & mobiliteit 5

S58 Nieuw leven voor naoorlogse 

schoolgebouwen 

Onderzoek naar mogelijk hergebruik, herindeling en 

renovatie van scholen in Schalkwijk door Stichting 

Mevrouw Meijer.

Schalkwijk Afronding van het onderzoek, bestuurlijke 

besluitvorming

Stadszaken/JOS Onderwijs en Sport 1

S59 Ondernemersvereniging 

Schalkwijk

meedenken/advisering. Schalkwijk Continuering ondersteuning, een website maken. Stadszaken/Economie en 

Cultuur

Werk en inkomen, economie 3, 4

S60 Schalkwijk en 

Zuiderpolder, 

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. 

Schalkwijk Opdracht voor onderzoek moet zijn gegeven GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S61 Schalkwijk op de kaart Het verbeteren van het imago van Schalkwijk. Schalkwijk Het opzetten van een gezamenlijke (communicatie) 

strategie waar mogelijk in samenwerking met 

corporaties en wijkraden om Schalkwijk op de 

kaart te zetten.

GOB/gebieden en corporaties Burger bestuur veiligheid 6

S62 Schipholweg-Buitenrustbrug-

Schalkwijkerstraat aanpak 

kruispunt

Er ontbreekt capaciteit om een linksafopstelstrook voor 

auto’s te maken.

Schalkwijk Voorbereiding verbetering doorstroming OV (en 

auto) op Schipholweg. 

Stadszaken/OGV Openbare ruimte & mobiliteit 5

S63 Transportleiding Rijnland Aanleg transportleiding tussen van Heemstede naar 

RWZI Schalkwijk.

Schalkwijk Opstellen antirieureovereenkomst met Rijnland. 

Keuze tracé, voorbereiding en uitvoering.

GOB/gebieden Openbare ruimte & mobiliteit 5

S64 Werktoeleiding (re-integratie 

en dagbesteding) en het 

ondersteunen van startende 

ondernemers 

Werkervaringsplaatsen creëren.

Verduurzaming De Kas, Bernadottelaan 

Buurtbedrijf Haarlem Oost door ontwikkelen

Samenwerking met Katoen Groen en Doen 

Stimuleren van goedkope werkruimte voor ondernemers.

Schalkwijk Continuering, begeleiding en ondersteuning. 

Doorontwikkeling.

GOB/gebieden en  

Spaarnelanden, 3 corporaties, 

st. Dock, en Paswerk.

Maatschappelijke initiatieven, 

werk en inkomen

1, 3 



S65 Samen veilig ondernemen Samen Veilig ondernemen in Winkelcentrum Schalkwijk. 

Samenwerkingsverband tussen gemeente, ondernemers, 

politie, wijkraden. 

Schalkwijk 4 bijeenkomsten per jaar, Het winkelcentrum is 

schoon, heel en veilig.

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

S66 Afval Handhaving op verkeerd aangeboden afval. Schalkwijk Het verminderen van de overlast en terugdringen 

van meldingen van afval door informeren, 

preventief optreden en repressief optreden. 

* Terugdringen meldingen met 15% naar een totaal 

aantal meldingen van 109 in 2015 in Schalkwijk. 

Terugdringen van constateringen op hotspots. 

Meetinstrument is in ontwikkeling (dagrapp.)

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

S67 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.

Schalkwijk Het verminderen van de ervaren overlast van niet 

opgeruimde hondenpoep 

en loslopende honden door middel van informeren, 

preventief optreden en 

repressief optreden. Terugdringen meldingen met 

10% (doelstelling 2015: 31 meldingen). 

Terugdringen van constateringen op hotspots. 

Meetinstrument is in ontwikkeling (dagrapp.)

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

S68 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. In Schalkwijk zijn er 2 problematische 

jeugdgroepen.

Aan de hand van de ‘shortlistmethode’ wordt door de 

politie het aantal en typen jeugdgroepen per politie-

eenheid in kaart gebracht. 

De aanpak is gericht op drie sporen: de groepsgerichte, 

de persoonsgerichte en de domeingerichte aanpak.

Schalkwijk Door een integrale aanpak, bestaande uit 

preventieve maatregelen (zoals de inzet van 

jongerenwerkers en straathoekwerkers) en 

repressieve maatregelen (zoals de inzet van politie 

en handhaving) willen we minder jeugdoverlast in 

de stad en specifiek Schalkwijk realiseren. 

Stads breed:

* Het aantal problematische jeugdgroepen is 

minder dan 6. 

* Het aantal meldingen t.a.v. jeugdoverlast door 

jeugd is lager dan 1100. 

* % inwoners dat aangeeft in het 

Omnibusonderzoek dat overlast van groepen 

jongeren (zeer) vaak voorkomt is kleiner dan 15% 

* % Haarlemmers dat aangeeft dat de binnenstad 

van Haarlem (zeer) veilig is minstens 70% 

* % Haarlemmers dat aangeeft dat de gemeente en 

de politie meer aandacht moet hebben voor 

problemen in de wijk m.b.t. overlast van groepen 

jongeren is lager dan 18% 

* Gemiddeld rapportcijfer Handhaving m.b.t. 

bestrijding van overlast jongeren is hoger dan 4,9 

Schalkwijk:

- Er is 1 criminele jeugdgroep en er is 1 overlast 

gevende jeugdgroep.

            

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

S69 Woonfraude, aanpak en 

illegale activiteiten

Structureel en integraal optreden tegen woonoverlast, 

zoals overbewoning, oneigenlijk gebruik van woningen, 

illegale doorverhuur en onrechtmatig wonen in 

samenwerking met de afdelingen dienstverlening, 

leerplicht en SoZaWe, politie, woningcorporaties en 

Liander. 

Schalkwijk Minder woonoverlast en verbetering van de 

leefbaarheid. Rechtvaardige verdeling van sociale 

huurwoningen. Voorkomen van illegale 

activiteiten die de veiligheid en de leefbaarheid in 

het geding brengen. Zo nodig wordt naleving met 

juridische middelen afgedwongen.

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6



S70 Bodem Actieve nazorg voor de locaties: 

- Jane Adamsstraat, tracé

- Meerwijk-Oost (civiel werk)

- Noorwegenstraat (ketelhuis)

- Zuid Schalkwijkerweg 43A, B en 44

- Zuid Schalkwijkerweg, Put van Vink

Schalkwijk Controle op verspreiding van de 

grondwaterverontreiniging

Openbare ruimte & mobiliteit 5

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

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programmabegr.)

Boerhaavewijk, 

Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven: 

Lentefrisactie in Boerhaave, samenwerkingsverband 

tussen de wijkraad Boerhaave, Dock en de Gemeente 

Haarlem

Boerhaavewijk Een schone wijk, sociale samenhang Maatschappelijke particitpatie 1

Meerwijk, Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven:  

Vanuit de wijkraad Meerwijk en een aantal betrokken 

bewoners is initiatief genomen jaarlijks 

vakantieactiviteiten voor de 12- jeugd van Meerwijk te 

organiseren, te denken valt aan  vossenjacht, film-, 

knutsel-/voorleesmiddag en ook elke week een 

buitenactiviteit. Bij slecht weer wordt er een spelletjes 

middag gehouden. Het streven is om in 2015 ook de 

zogenaamde huttenbouw te organiseren. , 

Meerwijk Voor de jeugd van Meerwijk leuk georganiseerde 

vakantiedagen 

Maatschappelijke particitpatie 1

Meerwijk, Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Organisatie van de midzomermarkt door een aantal 

betrokken bewoners., 

Meerwijk Een drukke, leuke zomerdag in de wijk Maatschappelijke particitpatie 1

Meerwijk, Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Kerstsamenzang, georganiseerd door de wijkraad Meerwijk grote bijeenkomst Maatschappelijke particitpatie 1

Meerwijk, Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Een bewonersgroep uit de Jean Paul Sartrestraat een 

aantal ideeën om de buurt schoon, heel, veilig en gezellig 

te maken. Het streven is om dit initiatief op te nemen in 

het wijkcontract Meerwijk.

Meerwijk realisatie Maatschappelijke particitpatie 1

Laan van Berlijn, 

ontmoetingscentrum 

Samenwerking Dock en Pre. Pand is van Prewonen, 

Dock huurt ruimte. De ruimte wordt functioneler 

gebruikt, namelijk meer dagbesteding. In elk geval vanaf 

2016 betekent dit een accentverschuiving.

Europawijk Optimaliseren ruimtegebruik Maatschappelijke particitpatie 1

Aziëweg, locatie 3 Ondersteuning van het initiatief Bedrijven en 

Samenleving. Dit initiatief geeft terreinen die meer dan 5 

jaar braakliggen een tijdelijke functie.

Meerwijk Aanleggen speelvoorzieningen, een verkeersplein 

en een moestuin. Opening in maart

Maatschappelijke particitpatie 1

Schalkwijk algemeen, 

Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven: 

Kunstschatten van Schalkwijk: Stichting N'goma Kongo 

is een ideële organisatie die participatie en integratie in 

het multicultureel Nederland belangrijk vindt. Zo draagt 

zij bij aan de cultuureducatie en aan volkscultuur ten 

einde een bijdrage te leveren aan de positieve kanten van 

"kleurrijk Haarlem" en tegelijkertijd aan een kleurrijk 

Nederland.

Schalkwijk Saamhorigheid Maatschappelijke particitpatie 1

Poelpolder, creëren jongeren 

voorziening 

Enkele bewoners hebben het initiatief genomen om een 

jongerenvoorziening te creëren waarbij zij zelf bijdragen 

aan het toezicht en de begeleiding van de jongeren. Zij 

worden hierbij ondersteund door de buurtvaders en 

Dock.  Het streven is dit project te koppelen aan het 

nieuwe wijkcontract Meerwijk.

Meerwijk Minder jongeren overlast in Meerwijk metname Da 

Vinciplein

Maatschappelijke particitpatie 1



Groene-bewonersinitiatieven  Initiatieven van bewoners op het gebied van 

groenontwikkeling worden gestimuleerd en ondersteund 

door informatieverstrekking, bijeenkomsten of 

doorverwijzing. 

Schalkwijk Initiatieven zijn getoetst en zijn zo veel mogelijk 

ondersteund.

Maatschappelijke particitpatie 1

Europawijk, Ondersteuning 

maatschappelijke initiateven 

Onderhouden openbare ruimte Heempark op eigen 

initiatief door vrijwilligers.

Europawijk Een mooi onderhouden Heempark Maatschappelijke particitpatie 1


