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Kernboodschap In 2017 wees het college van B&W het Rozenprieel als topprioriteit in termen van 

veiligheid en leefbaarheid. Vanuit het programma Duurzame Stedelijke 

Vernieuwing werd in 2017 geld beschikbaar gesteld voor een wijkaanpak. In 2019 

is voor de periode van vier jaar geld beschikbaar gesteld voor de Wijkaanpak 

Rozenprieel vanuit de begroting als onderdeel van het coalitieprogramma. 

 

Eind 2022 loopt de eerste periode van de wijkaanpak af. Hiermee staat het college 

voor de vraag wat zes jaar wijkaanpak tot nu toe heeft opgeleverd en of een 

vervolg noodzakelijk is.  

 

In bijgaande doorkijk komt het college tot de conclusie dat er in de afgelopen 

jaren veel tijd en aandacht is besteed aan het Rozenprieel om er een leefbaardere 

buurt van te maken. Er is al veel bereikt. Toch is de wijkaanpak volgens 

(geïnterviewde) bewoners en professionals in de wijk nog niet klaar. Kwetsbare 

wijken vragen om langdurige aandacht. De basis die er nu ligt, is nog fragiel.  

 

Het college wil de resultaten bestendigen door ook de komende vier jaar extra 

aandacht te besteden aan de verduurzaming van het bereikte resultaat. Aandacht 

moet dan vooral liggen op de inrichting van de buitenruimte, het verder 

versterken van de sociale weerbaarheid en het vergroten van de betrokkenheid 

van bewoners. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie 

ontwikkeling. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

- Start wijkaanpak Rozenprieel, vanuit Duurzame Stedelijke Vernieuwing 

(B&W 2017/152902).  
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Besluit College  

d.d. 1 februari 2022 

 

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

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

1. Inleiding  

Eind 2022 loopt de eerste periode van de wijkaanpak Rozenprieel af. Hiermee staan we voor de 

vraag wat zes jaar wijkaanpak tot nu toe heeft opgeleverd en of een vervolg noodzakelijk is.  

Bij aanvang van de wijkaanpak in 2017 werd het gebied Rozenprieel gekenmerkt door een zwakke 

sociaaleconomische positie, lage sociale weerbaarheid, problemen op het gebied van openbare orde 

en veiligheid en problemen met funderingen en een verpauperde openbare ruimte. 

 

Nu gaat het beter. De buurt ziet er beter uit, door funderingsherstel, renovaties en het toevoegen 

van groen. Bewoners zijn beter betrokken en weten hun weg naar ondersteuning beter te vinden.  

Met name door intensieve inzet en de lange adem van politie, Ymere en de gemeente zijn bewoners 

die zeer verstorend waren voor de veiligheid in de wijk en voor intimidatie zorgden, uit de wijk 

verhuisd. 

 

Deze nota informeert u over de conclusies die voortkomen uit het bijgevoegde rapport; Doorkijk 

Wijkaanpak Rozenprieel 2023. Hierin staat wat er met de wijkaanpak de afgelopen jaren is bereikt, 

maar ook wat we nog te doen hebben. Het advies is om nog eens vier jaar te investeren in de 

verduurzaming van het bereikte resultaat.  

 

2. Kernboodschap 

Er is in de afgelopen jaren veel bereikt. Er zijn successen geboekt, maar de wijkaanpak is nog niet 

klaar. De activiteiten die zijn ingezet om de buurt niet te laten afglijden, moeten worden bestendigd. 

De wijkaanpak Rozenprieel heeft een vervolg nodig. Hierdoor wordt de basis voor een gezonde en 

veilige buurt verstevigd. Aandacht moet in de komende periode verschuiven van repressie naar 

preventie. 

 

3. Consequenties 

Kwetsbare wijken vragen om langdurige aandacht. De basis die er nu ligt, is nog fragiel.  

Wijkaanpakken gaan uit van een lange adem en een tijdsinvestering van 10-15 jaar.  

De gemeente en Ymere hebben een derde van deze tijd geïnvesteerd in de buurt. De basis is gelegd. 

Nu is het tijd voor verdieping en verduurzaming van de resultaten.  Hiervoor is het noodzakelijk om 

vanaf 2023 de wijkaanpak Rozenprieel met minimaal vier jaar te verlengen. 
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Andere accenten 

Wel moet er een accentverschuiving komen, bijvoorbeeld dat de komende jaren de inrichting van de 

buitenruimte, het verder versterken van de sociale weerbaarheid en het vergroten van de 

betrokkenheid van bewoners meer aandacht krijgen. Ook cultuur is nog onderbelicht geweest de 

afgelopen jaren. Hier valt ook nog winst te behalen. 

 

Maatschappelijk effect 

Het voorstel is om de Wijkaanpak Rozenprieel een vervolg te geven voor de minimale periode van 

vier jaar (nieuwe coalitieperiode). Een wijkaanpak is een traject van lange adem. Nieuw gedrag moet 

inslijten; sociale problematiek is hardnekkig, ontstaan over meerdere generaties en niet van vandaag 

op morgen opgelost. 

De activiteiten die zijn ingezet om de buurt niet te laten afglijden, moeten worden bestendigd. 

Hierdoor wordt de basis voor een gezonde en veilige buurt verstevigd.  

 

Dit betekent een Wijkaanpak Rozenprieel 2023-2026. Op deze manier kun je langlopende trajecten 

(zoals de sociale component) bestendigen en de fysieke ingrepen (die qua voorbereiding en 

uitvoering langer duren dan deze periode) in ieder geval binnen de loop van de wijkaanpak 

opstarten. 

 

Financieel 

Voorzetting van de wijkaanpak kost jaarlijks €120.000 vanaf 2023. Op dit moment is daar geen 

dekking voor beschikbaar.  

Bij voortzetting van de wijkaanpak wordt in overleg getreden met Ymere voor cofinanciering. Ymere 

heeft al aangegeven de wijkaanpak te willen vervolgen. 

 

4. Vervolg 

 

Nieuw Plan van Aanpak  

Na besluitvorming in de Kadernota wordt op basis van dit voorstel een Plan van Aanpak gemaakt 

door de samenwerkingspartners en bewoners. Bewoners worden op verschillende manieren 

betrokken; niet alle bewoners zitten te wachten op vergadersessies of bewonersbijeenkomsten. 

Inclusie is hierbij dus het kernwoord. 

 

Belangrijk is dat de interventies die gaan plaatsvinden in toenemende mate zijn opgesteld en 

afgestemd met bewoners en zoveel mogelijk ingegeven zijn door wat bewoners belangrijk vinden in 

het Rozenprieel. In het vervolg van de wijkaanpak is co-creatie met bewoners essentieel. Bewoners 

hebben de regie over wat in hun buurt belangrijk is. 

 

5. Bijlage 
- Bijlage: Doorkijk Wijkaanpak Rozenprieel 2023. 


