
Gebiedsprogramma ZUID-WEST 2015 

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

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programmabegrotin

g)
ZW01 Bos en Vaart, drainage 1. Het vernieuwen c.q. het aanleggen van drainage in de 

straten in Bos en Vaart.

2. De huisaansluitingen op het riool worden vernieuwd 

in de Westerhoutstraat, Vredenhofstraat, Van 

Hogendorpstraat tussen Pronkpad en Wagenweg en de 

Eindenhoutstraat. Dit gebeurt op de plekken waar 

volgens punt 1 drainage aangelegd wordt. 

Bos & Vaart Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW02 Buitenrustbruggen, groot onderhoud De Buitenrustbruggen zijn in 1964 aangelegd. Ze 

vormen één van de belangrijkste verbindingen voor 

langzaam en snel verkeer over het Spaarne. De fysiek 

belasting voor de bruggen is dan ook groot en de 

technische staat inmiddels slecht. Daarom is op korte 

termijn een ingrijpend herstel nodig om zo de veiligheid 

en doorstroming van het verkeer op het land en op het 

water te kunnen blijven waarborgen.

Rozenprieel/ Welgelegen De voorbereiding zijn afgerond en de aannemer is 

geselecteerd. In 2016 begint de realisatie van de 

werkzaamheden. 

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW03 Churchilllaan, groot onderhoud en 

vervangen riolering

Groot onderhoud aan de gesloten verharding  en 

vervangen van de riolering, bij voorkeur in combinatie 

met snelheidremmende maatregelen. De Churchillaan 

wordt in het Haarlems Verkeers en Vervoersplan 

genoemd als 30 kilometerweg. 

Zuiderhout-Vredenhof Haalbaarheidsonderzoek naar 30km-gebied 

afgerond, voorbereiding en start realisatie groot 

onderhoud gesloten verharding binnen beperkt 

beschikbaar budget.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW04 Garenkokerskade 81, herontwikkeling Herontwikkeling voormalige school (Novacollege). Garenkokerskwartier Planvorming en ondertekening anterieure 

overeenkomst.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW05 Haarlemmerhout, herinrichting In 2010 heeft de gemeenteraad de beheervisie voor de 

Haarlemmerhout vastgesteld en de ambities en 

beheerdoelstellingen voor de komende decennia 

vastgelegd: 

1. De Hout aantrekkelijker en toegankelijker maken.

2. De Haarlemmerhout als rijksmonument in stand 

houden.

3. De uitstraling van de Hout als stadsbos versterken.

Zuiderhout Realisatie: herinrichting openbare ruimte rond de 

entree naar de Donkere Hout nabij Dreefzicht, 

herinrichting voorbos Eindenhout, aanbrengen 

fietsparkeerplekken, aanplant nieuwe bomen.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW06 HIOR Zuidwest Het HIOR geeft eenduidige richtlijnen voor de inrichting 

van de openbare ruimte: onder meer straatprofielen, 

parkeren, groen en straatmeubilair.

ZW Vaststellen van het handboek door B&W. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW07 Houtmanpad, vervangen 2 bruggen Het vervangen van twee bruggen, de Dierenasielbrug en 

de Schoonoordbrug.

Ramplaankwartier In overleg met de wijkraad en belanghebbenden 

haalbaarheid onderzoeken uitvoeren en zo 

mogelijk realiseren van de vervanging.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW08 Houtplein-Dreef, herinrichting openbare 

ruimte

Herinrichting openbare ruimte en vervangen riolering 

aan de oostzijde van de Dreef-Houtplein.

Welgelegen Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW09 Julianastraat en omgeving, riolering In de Julianastraat, de Tweede Emmastraat en de 

Noorder Emmakade wordt de riolering vervangen, 

drainage aangebracht en de wegverharding vervangen.

Koninginnebuurt De 2e helft van 2015 wordt gestart met de 

voorbereiding, de realisatie vindt plaats in 2016 en 

2017.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW10 Kolkstraat, riolering Vervangen riolering. Leidsebuurt Voorbereiding en aanbesteding. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5



ZW11 Koninginneweg 111, transformatie Omvormen kantoorgebouw tot woningen door 

ontwikkelaar.

Koninginnebuurt Realisatie 6-8 woningen GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW12 Koningstein, verkoop Planvorming en verkoop Koningstein. Rozenprieel Opstellen van een  stedenbouwkundig programma 

van eisen, selectiecriteria voor de ontwikkelaar en 

een verkoop plan.

GOB/gebieden Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW13 Leidsevaart, vervangen walmuur Vervangen van de walmuur aan de westzijde van de 

Leidsevaart, tussen de Emmabrug en de fietsbrug bij de 

Stadsschouwburg.

Zuid-West/ Leidsebuurt/ 

Koninginnebuurt

Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW14 Leidsevaart/Emmaplein, vervangen VRI Werkzaamheden zijn ondergebracht in project walmuur 

Leidsevaart en Westergracht.

Zuid-west Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW15 Leidsevaart/Westergracht, vervangen VRI Werkzaamheden zijn ondergebracht in project walmuur 

Leidsevaart en Westergracht.

Zuid-West/ Leidsebuurt Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW16 Noorder Emmakade en Tuinlaantje, 

vervangen kademuur

Vervangen kademuur. Koninginnebuurt Voorbereiding en aanbesteding. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW17 Ondergrondse afvalcontainers in heel 

Haarlem

Het streven is om in 2015 heel Haarlem te hebben 

voorzien van ondergrondse afvalcontainers. Voor Zuid-

West gaat het om de Koninginnebuurt.

Koninginnebuurt Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW18 Ramplaanpad, waterverbinding Aanleg van duiker en graven extra water nabij 't Wapen 

van Kennemer land, Ramplaanpad.

Ramplaankwartier Waterverbinding gerealiseerd. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW19 Rozenprieelstraat en omgeving, riolering Vervangen riolering. Rozenprieel Start voorbereiding. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW20 Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug, 

verkeersaanpassing

Betere doorstroming van het openbaar vervoer op 

kruispunt Rustenburgerlaan-Buitenrustbrug door een 

ruimere rechtsafstrook naar de Rustenburgerlaan. 

Daardoor heeft het busverkeer geen last van 

rechtdoorgaand verkeer. 

Rozenprieel/ Welgelegen Aanvragen quickwin-subsidie en realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW21 Ruychaverstraat, groot onderhoud 

verharding

Groot onderhoud openbare ruimte. Garenkokerskwartier Voorbereiding en realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW22 Tempelierstraat - Van Edenstraat, 

verkeeraanpassing

Sneller openbaar vervoer door een separate 

rechtsafstrook in de Tempelierstraat aan te brengen.

Koninginnebuurt Subsidie is in 2014 aangevraagd, realisatie 

afhankelijk van toekenning, in 2015.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW23 Tempelierstraat en Eerste Emmastraat, 

aanleg drainage

Aanleg drainage en asfaltwerkzaamheden in de 

Tempelierstraat en de Eerste Emmastraat.

Koninginnebuurt Voorbereiding in 2015 en 2016, realisatie in 2017. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW24 Tempelierstraat-Van Eedenstraat, 

vervangen VRI

Vervangen VRI. Koninginnebuurt Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW25 Uitvoering speelruimteplan In de prioriteitwijken Garenkokerskwartier en 

Rozenprieel worden de speelvoorzieningen in overleg 

met gebruikers en bewoners aangepast op basis van de 

onderhoudstaat.

Garenkokerskwartier en 

Rozenprieel

Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW26 Van Eedenstraat, groot onderhoud Groot onderhoud aan de gesloten verharding. Koninginnebuurt Voorbereiding en realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW27 Van Leeuwenhoekpark Specialistisch kleinschalig beheer in van 

Leeuwenhoekpark.

‐Nemen van specifieke maatregelen voor beschermde 

/bijzondere soorten 

‐Realisatie bloemrijkgras op zonnige plekken.

‐Kansen voor tijdelijke  natuur op braakliggende 

terreinen

‐Bermen opvormen tot bloemrijke bermen

‐Aanbrengen besdragende heesters

Zuid-west Maaien en deel van de woekerende braam 

aanpakken.

GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW28 Westergracht, groot onderhoud Groot onderhoud aan het asfalt (GOA). De straat wordt 

op dezelfde manier ingericht, op onderdelen wordt de 

inrichting aangepast.

Leidsebuurt Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW29 Westerhoutstraat e.o., groot onderhoud Groot onderhoud open verharding, vervangen 

huisaansluitingen en vervangen OV.

Bos & Vaart Realisatie. GOB/gebieden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5



ZW30 Zijlweg 245, herontwikkeling Het voormalig kantoor van de Provincie aan de Zijlweg 

245 wordt verbouwd tot studenten- en starterswoningen. 

Het project is opgenomen in het nieuwe 

bestemmingsplan Zijlweg  e.o.

Zijlweg e.o. Realisatie. GOB/gebieden en Brenog Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW31 Westergracht, ontwikkeling van Plaza 

West

Op het voormallig EKP-terrein ontwikkelt Cobraspen 

Plaza West. In oktober 2013 is een Albert Heijn geopend 

en begin 2014 volgden vestigingen van Aldi. Verdere 

ontwikkeling van het terrein in 2015.

Zuid-West Voortgang afhankelijk van eigenaar gebied. GOB/gebieden en Cobraspen Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW32 Zijlsingel 1, herontwikkeling In september 2014 zijn de deuren van het UWV geopend 

aan de Zijlsingel 1. Op dit moment zijn er  plannen om 

een hotel op de bovenste verdiepingen te realiseren

Garenkokerskwartier Planvorming. GOB/gebieden en Hallvard Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW33 Claus Sluterweg, ontwikkeling van Het 

Houthof

Aan de Claus Sluterweg ontwikkelt Huib Bakker Bouw 

Het Houthof. Het kantoorgebouw wordt gesloopt en 

daarvoor in de plaats komen zo’n 180 appartementen en 

149 parkeerplaatsen. Op de begane grond komen 

opnieuw commerciële bedrijven of ondernemingen.

Zuid-West Realisatie. GOB/gebieden en Huib 

Bakker Bouw  

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW34 Houtplein, fietsenstalling Onderzoek naar verplaatsing van de fietsenstallling aan 

de Tempelierstraat naar het Houtplein.

Welgelegen Uitvoer onderzoek. GOB/gebieden en Huib 

Bakker Bouw  

Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW35 Leidsevaart 594, herontwikkeling AWVN-

kantoorgebouw 

Huib Bakker Bouw bouwt startersappartementen in het 

AWVN-kantoorgebouw aan de Leidsevaart 594. 

Zuid-West Realisatie. GOB/gebieden en Huib 

Bakker Bouw  

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW36 Schouwtjeslaan, Kroonhof, voormalig 

Van Breementerrein

Op het voormalig Van Breementerrein aan de 

Schouwtjeslaan realiseert Huib Bakker Bouw met het 

project Kroonhof 24 wooneenheden.

Koninginnebuurt Start bouw in 2014, oplevering in 2015. GOB/gebieden en Huib 

Bakker Bouw  

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW37 Tempelierstraat-Raamsingel, 

herontwikkeling

Herontwikkeling van de Aldi-locatie tot 35 

nieuwbouwwoningen en parkeergelegenheid. Hiervoor is 

in 2010 een realisatieovereenkomst afgesloten.

Welgelegen Voorbereiding van de herontwikkeling. GOB/gebieden en Huib 

Bakker Bouw  

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW38 Pieter Wantelaan, herontwikkeling van 

het Scharrelbosje

Pré Wonen, eigenaar van de grond, realiseert hier dertig 

wooneenheden.

Ramplaankwartier Start bouw GOB/gebieden en Pré 

Wonen 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW39 Westerhoutpark, herontwikkeling van 

Vitae Vesper

Vitae Vesper aan het  Westerhoutpark 46 is een locatie 

van de regionale instelling beschermd wonen (RIBW) 

die wordt gehuurd van Pré Wonen. Eind 2014 verhuist 

Vitae Vesper. Pré Wonen zoekt een ontwikkelaar voor 

het pand om woningen te realiseren. 

Koninginnebuurt Voorbereiding en realisatie. GOB/gebieden en Pré 

Wonen 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW40 Remise Connexxionterrein Hoorne BV, eigenaar van de grond, en Pré Wonen 

ontwikkelen een plan voor het voormalig Connexxion-

terrein aan de Leidsevaart. Op het terrein komen een 

supermarkt van Vomar en 168 wooneenheden.

Zuid-West De supermarkt is in 2014 opgeleverd. De bouw 

van de woningen wordt voorbereid. In verband met 

planwijziging is een anterieure overeenkomst 

nodig voor het plangebied. Gemeente maakt in 

2015 een nieuw bestemmingsplan voor het 

plangebied. De ontwikkelaar wil in het voorjaar 

van 2015 de eerste fase van de woningen in de 

verkoop brengen.

GOB/gebieden en Pré 

Wonen  

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW41 Houtvaart, N208 fietsverbinding Realiseren van een fietsverbinding. Het fietspad gaat 

bestaan uit twee delen: van de Munterslaan naar de 

Leidsevaartweg en van hieruit over de bestaande brug 

over de Leidsevaart door de berm van de N208 naar de 

Claus Sluterweg. Het is een project van de Provincie, 

waaraan de gemeente een financiële bijdrage levert.

Zuid-west/ Bos & Vaart Realisatie van de fietsverbinding, de planning is 

afhankelijk van de inspraakprocedure die door de 

Provincie gedaan wordt en van de ontwikkeling 

AWVN.

GOB/gebieden en Provincie Openbare ruimte en 

mobiliteit

5



ZW42 Leidseplein, Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) naar de Til

Multifunctioneel gebruik centrum in de Til met CJG, een 

peuterspeelzaal, basisschool en na-schoolse opvang.

Leidsebuurt Verbouw van de Til gereed in 2015. GOB/gebieden en 

Stadszaken/vastgoed

Onderwijs en sport 1

ZW43 Zijlweg 74 In het leegstaande pand worden 5 kleine 

appartementen/studio’s gerealiseerd.

Zijlweg e.o. Oplevering GOB/gebieden en Uytendaal 

Vastgoed BV 

Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW44 Rozenprieel, nieuwbouw en verbouw 

woningen

Een aantal woningen van Ymere is slecht. Per woonblok 

wordt bepaald welke maatregelen worden uitgevoerd, 

maar toekomstbestendigheid en duurzaamheid staan 

voorop. Ymere pakt als eerste de woningen in de 

Linschotenstraat aan.

Rozenprieel Start uitvoering. GOB/gebieden en Ymere Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW45 Duurzaam afvalbeheer Pilot waarbij onderzocht wordt of het scheiden van afval 

aan de bron functioneert. De pilot wordt in drie wijken 

in Haarlem uitgerold: Ramplaankwartier Spaarnelanden 

voert het project uit.

Ramplaankwartier Start in februari en gedurende het jaar monitoren. Spaarnelanden Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW46 Florapark, uitbreiding Bos en 

Vaartschool

Uitbreiding en groot onderhoud van de Bos en 

Vaartschool.

Bos & Vaart Onder voorbehoud van bodemprocedure bij de 

Raad van State (najaar 2014) wordt in 2015 de 

uitbreiding van de Bos en Vaartschool 

gerealiseerd.

Stadszaken/JOS Onderwijs en sport 1

ZW47 Leidsevaart, uitbreiding ECL Definitieve depandance realiseren voor het ECL in 

voormalig Volksuniversieteit aan de Leidsevaart.

Zuid-West Realisatie Stadszaken/JOS Onderwijs en sport 1

ZW48 Nicolaas van der Laanstraat Omvorming praktijkschool naar basisschool. Garenkokerskwartier Plan ontwikkeling zodat in 2016 de 

bouwwerkzaamheden kunnen starten,

Stadszaken/JOS Onderwijs en sport 1

ZW49 Elektrische laadpalen 

(E-laadpalen)

Voor de verduurzaming  van het autogebruik worden E-

laadpalen  geplaatst 

ZW Op basis van de binnengekomen aanvragen en 

rekening houdend met de reeds bestaande 

openbare laadpalen worden deze openbare 

laadpalen op de locaties geplaatst:  Prins 

Mauritslaan, Rustenburgerlaan, Van Oosten de 

Bruijnstraat, Hazepaterslaan, Eindenhoutsraat.

Stadszaken/OGV Duurzame stedelijke 

ontwikkeling, openbare 

ruimte en mobiliteit

4, 5

ZW50 Houtvaart - Delft, Tracéstudie 

Waterverbinding

Onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe 

waterverbinding tussen Houtvaart en spoorsloot nabij 

InHolland/Nova College/Zijlweg.

ZW Haalbaarheidsstudie in uitvoering. Stadszaken/OGV Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW51 Mariatunnel effectstudie Ter verbetering van de regionale bereikbaarheid heeft de 

Kamer van Koophandel geld beschikbaar gesteld voor 

een effectstudie naar de Mariatunnel. De regionale studie 

wordt door een extern bureau uitgevoerd. Informatie 

komt vanuit verschillende gemeentelijke disciplines en 

partnergemeenten. 

Bosch en Vaart, 

Koninginnebuurt, 

Rozenprieel, Oosterduin, 

Welgelegen, Zuiderhout 

& Vredenhof

Besluitvorming vindt in het 1e kwartaal 2015 

plaats.

Stadszaken/OGV Openbare ruimte en 

mobiliteit

5

ZW52 Garenkokerskwartier, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Garenkokerskwartier Ter inzage ontwerp in 4e kwartaal 2015. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW53 Ontwikkelperspectief Binnenduinrand Het Ontwikkelperspectief Binnenduinrand is een 

regionale visie waarin de gemeentes van Zuid-

Kennemerland, Velsen en de provincie tot 2040 werken 

aan een integraal landschapsprogramma. Hierin worden 

de landschappelijke waarden veiliggesteld en de ambities 

en opgaven benoemd en met elkaar in verband gebracht. 

Het ontwikkelperspectief is bovendien een 

toetsingskader voor initiatieven van derden.

ZW Vaststellen van het ontwikkelperspectief door de 

gemeenteraad en gedeputeerde staten.

Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW54 Pijlslaan e.o., bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Zuid-West Vaststelling Raad in 3e kwartaal 2015. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW55 Remise, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Zuid-West Vaststelling Raad in 3e kwartaal 2015. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4



ZW56 Rozenprieel, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Rozenprieel Vaststelling Raad in 2e kwartaal 2015. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW57 Tempelierstraat, bestemmingsplan Actualiseren van het bestemmingsplan. Koninginnebuurt Ter inzage ontwerp in 4e kwartaal 2015. Stadszaken/RB Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW58 Sociale 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 van de 

eigen kracht van mensen.  Per 1 januari 2015 wordt met 

nog 4 Sociaal Wijkteams gestart. Eén in 

Centrum/Rozenprieel (de Tulp en in het Centrum wordt 

nog een plek gezocht) en één in Zuid-west (Steunpunt 

voor ouderen in de van Oosten de Bruinstraat).

ZW De sociale wijkteams zijn operationeel. Stadszaken/WWGZ advies en ondersteuning 1

ZW59 Edelweiss, verkoop Verkoop Edelweiss. Rozenprieel Opstellen verkoopspelregels en cultuurhistorisch 

onderzoek.

Stadzaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW60 Leidsevaart 222, verkoop Verkoop Leidsevaart 222. Zuid-west Verkoop in 2015 of 2016 Stadzaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW61 Merenstoren, verkoop Verkoop Merenstoren. Rozenprieel Verkoop in 2015 of 2016 Stadzaken/Vastgoed Duurzame stedelijke 

ontwikkeling

4

ZW62 Afval Handhaving op verkeerd aangeboden afval. 

Op basis van informatie gestuurde handhaving (IGH) 

worden hotspots maandelijks vastgesteld.

ZW Stadsbreed:

- Terugdringen meldingen met 15%

(doelstelling 2014: 683 meldingen-> 2015: 580 

meldingen)

 

Zuid-West: 

- Terugdringen meldingen met 15% 

(doelstelling 2014: 102 meldingen-> 2015: 86 

meldingen )

- Terugdringen van constateringen op hotspots. 

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

ZW63 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.

ZW Stadsbreed:

- Terugdringen meldingen met 10%

(doelstelling 2014: 58 meldingen-> 2015: 52  

meldingen)

 

Zuid-West: 

- Terugdringen meldingen met 10% 

(doelstelling 2014: 4 meldingen- > 2015:3 

meldingen )

- Terugdringen van constateringen op hotspots. 

Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportage).

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

ZW64 Fietsen Handhaving op overlast van hinderlijk geparkeerde 

fietsen en weesfietsen/wrakken. 

Op basis van informatie gestuurde handhaving (IGH) 

worden hotspots maandelijks vastgesteld.

ZW Stadsbreed:

- Terugdringen meldingen met 10%

(doelstelling 2014:561 meldingen -> 2015:505 

meldingen )

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6

ZW65 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.

ZW Stadsbreed:

- Terugdringen meldingen met 10%

(doelstelling 2014: 212 meldingen-> 2015:190 

meldingen )

 

VVH/V&H Openbare orde en veiligheid 6



ZW66 Jeugdoverlast A.h.v. 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. 

ZW Stadsbeed:

* 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 

West:

Problematische jeugdgroep:Van 

Leeuwenhoekstraat/Haarlem Hoog, 

Overlastlocaties: Narcisplantsoen, 

Bijdorplaan, Oranjestraat, Houtmanpad 

Zuid:

Overlastlocatie: Voortingplantsoen 
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ZW67 Rijdend verkeer Handhaving op overlast door rijdend verkeer; in 

voetgangersgebieden, op weggedeelten die slechts 

bestemd zijn voor bepaalde (lijn)voertuigen of 

éénrichtingswegen. 

ZW Stadsbreed:

- Terugdringen meldingen met 10%

(eind 2014=nulmeting)

Zuid-west: 

- Terugdringen meldingen met 10% 

(eind 2014=nulmeting )

- Terugdringen van constateringen op hotspots. 

Meetinstrument is in ontwikkeling 

(dagrapportage).
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Nr. Maatschappelijke initiatieven
ZW1 Project of activiteit Omschrijving Wijk Acties 2015 Draagt bij aan 

gebiedsopgave 

onderdeel

Draagt bij aan (zie 

programmabegr.)

ZW2 Burenhulp Bosch en Vaart Burenhulp in Bosch en Vaart, Samen voor elkaar

Een netwerk van vrijwillige burenhulp het doel is om in 

de wijk meer naar elkaar om te kijken, burenhulp te 

Bos & Vaart Koffieochtenden, maandelijks komen de 

contactpersonen bij elkaar. Uitbouwen burenhulp.

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW3 Kinderhuissingel, Seinwezen / 

buurtcoöperatie 

Garenkokerskwartier/woningbouwvereni

ging Rosehaghe

Zet zich in voor een coöperatieve aanpak voor duurzame 

energie, groen en zorg in de wijk.

Garenkokerskwartier - Woningisolatie, woningverbetering en plaatsen 

zonnepanelen

- Stadstuinieren bij het seinwezen (saaiwezen)

- Opzetten van burenhulp dmv straatambassadeurs 

en organiseren van activiteiten om de sociale 

cohesie te vergroten

- buurtsoep, buurtborrel, ondernemersborrel

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW4 Troeptrimmen De wijk schoonmaken terwijl je trimt. Garenkokerskwartier tweewekelijks een uurtje troeptrimmen. Maatschappelijke 

participatie

1

ZW5 Speeltuinvereniging Jeugdland Speeltuin en kinderactiviteiten. Houtvaartkwartier Maatschappelijke 

participatie



ZW6 Koninging Duurzaam Verzamelplaats van ideeën en plannen om de 

leefbaarheid van de Koninignnebuurt te vergroten.

Koninginnebuurt Actieve buurtbewoners zoeken elkaar op om 

samen antwoord te vinden op steigende 

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW6 Doetuin de Nassautuinen Kleine moestuintjes voor bewoners. Leidsebuurt Maatschappelijke 

participatie

ZW7 Leidseplein, Bewonersbedrijf Badhuis Richt zich op: 

- Beheer en exlploitatie van maatschappelijk vastgoed

Leidsebuurt In 2014 is het badhuis van binnen opgeknapt en 

officieel geopend, op dit moment worden diverse 

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW8 Speeltuinvereniging Klarenhof Speeltuin en kinderactiviteiten Leidsebuurt Maatschappelijke 

participatie

ZW9 Westerstraat Groenparticipatie in de openbare ruimte van de 

Westerstraat.

Leidsebuurt Bewoners maken met groenaannemer ontwerpen 

voor betere inrichting, creëren draagvlak en zoeken 

bewoners die groene handen hebben. Met 

ondersteuning van bewonersbedrijf en wijkraad.

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW10

Speeltuinvereniging Floragaarde

Speeltuin en kinderactiviteiten. Leidsevaartbuurt Maatschappelijke 

participatie
1

ZW11 Ramplaan, coöperatie Duurzame Energie Coöperatie die de productie en het gebruik van 

duurzame energie stimuleert.

Ramplaankwartier - Gezamelijke zonnepanelen op de Fablohal 

realiseren

- Groepsaankoop zonnepanelen voor plaatsing op 

eigen woning

- Adviseren over energiebesparende maatsregelen

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW12 De Opgewekte Club Samen met bewoners en de buurt komen tot 

innovatievere oplossingen, die niet alleen 

Rozenprieel Huisbijeenkomsten. Maatschappelijke 

participatie

1

ZW13 Geheime Groene Roos Gezelschap Het GGRG adviseert bewoners bij het aanleggen en 

onderhouden van groen.

Rozenprieel In 2014 is de Tuin van Jonker geopend. De tuin 

wordt beheerd door het GGRG en bewoners 

worden daarbij betrokken.

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW14 Van Marumstraat Bewonersinitiatief tot inrichten gemeenschappelijke 

openbare tuin, verbeteren zichtlijn in straat, 

uniformering schuttingen, vergroting particuliere tuinen. 

Het beheer van de openbare tuin wordt gezamenlijk 

opgepakt.

Rozenprieel Voorbereiding in 2014, uitvoering in 2014/2015. Maatschappelijke 

participatie

1

ZW15 Doetuin Kees Bunétuinen Kleine moestuintjes voor bewoners. Zijlweg e.o. Maatschappelijke 

participatie

1

ZW16 Buurtbuddy Houtvaartkwartier Burenhulp in Houtvaartkwartier.

Een netwerk van vrijwillige burenhulp. Het doel is om in 

de wijk meer naar elkaar om te kijken, burenhulp te 

organiseren, problemen en eenzaamheid te signaleren en 

meer "samen voor elkaar" te zorgen. 

Contactpersonen per straat. 

Zuid-West Bijeenkomsten voor ouderen en minder 

zelfredzame mensen in speeltuingebouw Jeugdland 

aan Theemsplein en uitbouwen burenhulp.

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW17 Verleden Plein Bevorderen sociale contacten door gezamenlijk te kijken 

naar het verleden van de buurt.

Zuid-west Een evenement waarop het verleden van de buurt 

middels verhalen van oudere bewoners, oude 

foto's, gedichten en ander vermaak doorverteld 

wordt aan de nieuwe bewoners. Er is een boek 

gemaakt en elk jaar wordt een evenement 

georganiseerd.

Maatschappelijke 

participatie

1

ZW18 De Groene Zijl De Groene Zijl is het duurzame wijkinitiatief van een 

aantal straten in de buurt van de Zijlweg.

ZW Flexwerkplekken, een moestuin, 

energiebesparende maatregelen, zon op je dak, 

speelplekken en autodelen. Zo maar wat prachtige 

duurzame initiatieven waar de Groene Zijl actie op 

onderneemt.

Maatschappelijke 

participatie

1


