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Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt de informatienota ter informatie naar de commissie 

Ontwikkeling. 

 

Het college heeft het Rozenprieel aangewezen als topprioriteit in termen van 

leefbaarheid en veiligheid. De nota informeert de commissie over de gekozen 

interventies. 

 

Daarnaast wordt met deze wijkaanpak motie 2.3 ‘Van papier naar werkelijkheid’ 

afgedaan. In de wijkaanpak is aandacht voor het vergroenen van de wijk op 

verschillende plekken. Hier vallen ook het Voortingsplantsoen, het Merensplein en 

het Palmplein onder. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

 

Besluit College  

d.d. 2 mei 2017 

1. het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

de secretaris,                                                de burgemeester, 
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1. Inleiding 

Het college van B en W heeft het Rozenprieel aangewezen als topprioriteit in termen van 

veiligheid en leefbaarheid. 

Deze nota informeert het college over de gekozen interventies opgesteld in een wijkaanpak. 

In overleg en nauwe samenwerking met Ymere is deze wijkaanpak opgesteld. Voor elk 

onderdeel zijn de stakeholders in de wijk betrokken. In de komende jaren wordt in intensieve 

samenwerking met al deze partijen bijgevoegde wijkaanpak uitgevoerd. 

Om de aanwezige  meervoudige problematiek effectief te bestrijden, zijn meerdere 

interventies tegelijk noodzakelijk. Alle partijen die werkzaam zijn in het Rozenprieel zijn 

zich bewust van de problemen én kansen. Zij  zijn bereid de handen ineen te slaan om tot een 

gezamenlijke aanpak te komen. Met deze werkwijze kunnen allerlei onderdelen worden 

aangepakt, die van het Rozenprieel een leefbaarder, veiliger en meer sociale wijk maken. 

De volgende onderwerpen zijn hier aan de orde: 

1. De aanpak van het funderingsherstel. 

2. Aanpassingen in de openbare ruimte, zodat het gevoel van sociale onveiligheid afneemt 

(verlichting, groen, spelen, riolering, kabels en leidingen). 

3. Het delen van informatie tussen verschillende partners, om criminaliteit en fraude 

effectief te bestrijden. 

4. Het creëren van een uitvalsbasis in de wijk voor de verschillende partners (hangt samen 

met 3). 

5. Maatschappelijke invulling van een aantal leegstaande panden om de sociale cohesie te 

bevorderen. 

6.  Bevorderen van een sociale diversiteit van bewoners. 

 

2. Kernboodschap 

Deze nota informeert het college van B en W over de Wijkaanpak Rozenprieel. Doel is het 

verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in het Rozenprieel.  

De leefomgeving in de wijk verbetert 

Door op meerdere fronten tegelijk aan de gang te gaan, krijgen de bewoners van het 

Rozenprieel het gevoel dat ze er toe doen en dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren om de 

wijk leefbaarder, socialer en veiliger te maken. Dit geeft positieve energie bij zowel 

bewoners als bij de organisaties die in het Rozenprieel aan de slag gaan. 

 

De veiligheid in de wijk verbetert 

Door de intensieve samenwerking met de verschillende organisaties kunnen veel problemen 

tegelijk worden aangepakt. Budgetten kunnen op hetzelfde moment worden ingezet, 

waardoor de inzet van de één versterkt wordt door de inzet van de ander. Maar ook als het 

gaat om sociale problematiek zorgt een integrale gebiedsgerichte aanpak ervoor dat mensen 

die in de problemen zitten niet meer tussen wal en schip vallen. Tenslotte kan criminaliteit en 

(woon)fraude veel efficiënter bestreden worden. 

Hierdoor neemt de criminaliteit af en (het gevoel van) de veiligheid toe. 
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3. Consequenties 

 

Het college behaalt haar doelen als het gaat om verbetering van leefbaarheid en veiligheid 

Het doel van de wijkaanpak is om het Rozenprieel een veiligere en socialere wijk te maken. 

Met deze nota informeert B en W over de manier waarop  de gemeente Haarlem samen met 

belanghebbende organisaties dit doel wil behalen. 

 

Uit de wijkaanpak volgen nog verschillende besluiten. 

Belangrijk is om deze besluiten in de gehele context te zien. Het belangrijkste besluit is de 

aanpak van de funderingsproblematiek. 

Er zijn verschillende manieren hoe de gemeente particuliere bewoners kan ondersteunen als 

de fundering van hun woning slecht is. Afhankelijk van de gekozen variant zijn hier ook voor 

de gemeente financiële consequenties aan verbonden. Het ondersteunen van bewoners 

versterkt de wijkaanpak. 

 

Motie ‘van papier naar werkelijkheid’ wordt afgedaan 

In de wijkaanpak is aandacht voor het vergroenen van de wijk op verschillende plekken. Hier 

vallen ook het Voortingsplantsoen, het Merensplein en het Palmplein onder. 

 

 

4. Vervolg 

Voor onderdelen met financiële en politieke risico’s wordt een apart collegebesluit gemaakt. 

De voortgang van de gehele wijkaanpak wordt met regelmaat op de verschillende staven 

geagendeerd. 

De wijkaanpak kent een looptijd van vier jaar. Halverwege wordt een tussenevaluatie 

opgesteld. Na afloop volgt de eindevaluatie met vervolgstappen indien nodig. 

 

5. Bijlagen 

- Bijlage 1: Wijkaanpak Rozenprieel 

 

 

 

 

 


