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Funderingsexpert: 
“Wacht niet af, kom in actie!”

Zo veel wijkbewoners, zo veel verhalen

roos[in] de
herfst 2018, magazine van & voor het Rozenprieel

De helden van de Hannie Schaft
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“Vroeger voetbalden de 
kleintjes op straat en speel-
den samen verstoppertje. 
Het is me nu weleens te 
stil.”

“We vinden het stom dat er in 
het Voortingplantsoen condooms 
liggen en lachgasbuisjes. Daar 
zijn wij tegen!”

“Ik ga altijd met mijn jonge-
tjes mee naar buiten, want 
ze zijn niet zo bijdehand als 
sommige andere kinderen.”

“Als je je vooroordelen 
aflegt, ontdek je wat 
ik ontdekt heb: het 
Rozenprieel is eigenlijk 
net een dorp.”

“Wat mij betreft mag er op 
straat wel wat beter onkruid 
weggehaald worden. Als 
iedereen nou zijn eigen 
stukkie doet?”

“Ik heb jaren in Heemstede 
gewoond. Er is hier zo veel 
contact met zo veel totaal 

verschillende mensen. 
Allesbehalve saai!”

“Ik kan hier ademhalen. Het is niet op-
geprikt, niemand doet zich mooier voor 
dan die is.”

“Van leeftijdgeno-
ten hoor ik dat ze 
hier een skate-
baan missen. 
Nou, dat lijkt mij 
ook wel wat!”

“Je bent een echte Rozenpriëler als je 
iedereen in de buurt kent. Zo simpel is 
het eigenlijk.”

“Ik kom zelf uit het Oude 
Noorden in Rotterdam en 
daarmee vergeleken is dit 
een zoetsappig buurtje.”

“Weet je wat teruggedraaid moet worden? Het parkeer-
beleid. Wij hebben altijd familie op bezoek, dat gaat ons 
goudgeld kosten…”

Marcel

Gular

Greet

Johnny en Darryl 

Jan-Bart

Louniss

Marjan

Voor de VOMAR Voorwoord
 
Dit voorjaar kwamen twee betrokken wijkbewoners met het plan om een magazine te maken over de Roos. 
‘Goed initiatief, de gemeente Haarlem doet mee’ reageerde ik meteen. Ook woningcorporatie Ymere sloot zich 
aan. Zo gingen Hanneke van Laar (55), journalist, en Anke Brinkman (55), fotograaf en vormgever, enthousiast 
aan de slag. Beiden wonen al tig jaar in het Rozenprieel en dat maakt dat het letterlijk en figuurlijk ‘verhalen van 
binnenuit’ zijn geworden. Inmiddels heeft u dit magazine in de bus gekregen. U ziet het: IN DE ROOS zit vol 
vrolijke verhalen, beetje drama af en toe, mooie portretten en er is ook belangrijk, actueel nieuws.
 
Hanneke en Anke lieten me weten dat er nog veel meer te vertellen valt. Bewoners van het Rozenprieel pra-
ten graag over hun buurt. Deskundigen van buiten de wijk volgen de ontwikkelingen hier op de voet en willen 
iedereen op de hoogte houden. Hoe mooi zou het zijn, als er weer regelmatig een wijkkrant gaat verschijnen! 
De buurt is zo aan het veranderen, in posi-
tieve zin gelukkig, daarvan moet iedereen 
op de hoogte gehouden worden. Op de 
achterkant lees jij / leest u hoe nieuwe vrij-
willige medewerkers zich bij de wijkkrant 
kunnen melden. 
 
Namens het redactieteam wens ik ieder-
een veel leesplezier met dit magazine vol 
bekenden en onbekenden uit de Roos.
 
Mirjam Boxhoorn,
Gebiedsverbinder Zuid,
gemeente Haarlem
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“We kennen elkaar in deze 
buurt al generaties lang”  

Irma Dingenouts, 55 jaar, alleenwonend in 
de Klaproosstraat is een geboren en geto-
gen Rozenpriëler.

“Ik heb in de Rozenprieelstraat gewoond, in de 
Van Marumstraat, de Lange Poellaan en in de 
Rijpstraat. Ik ben ooit een paar jaar weggeweest, 
ben ‘huttentrut’ op een Rijnboot geweest, maar ik 
vond het heerlijk om hier weer terug te zijn. Hier 

liggen mijn roots. Ik ga elke 
dag langs bij mijn moeder 
en mijn zus, die wonen een 
paar straten verderop. Ge-
woon effe een bakkie doen. 
Om me heen wonen alle-
maal families die ik al van-
af mijn geboorte ken: de 
familie Prins en de familie 
Donkers, de familie Koops, 
de familie Wijkhuizen en wij 
dus, de familie Dingenouts. 
We hebben bij elkaar op 
school gezeten en kennen 
elkaars wel en wee. 

De echte Rozenpriëler is 
hartelijk, sociaal en behulp-
zaam. Gezelligheid staat 
bij ons op één. Dat is bij 
mij eerlijk gezegd niet hele-
maal goed gegaan het vori-
ge jaar. Ik was zestien jaar 
kantinejuffrouw, maar door 
een reorganisatie moest 
het personeel voortaan zijn 
eigen bammetjes meene-
men. Dus stond ik opeens 

op straat! Kijk, die goudgele rakkertjes vond ik 
altijd al lekker, maar nu begon ik ’s middags al. En 
ik ging me afzonderen. Afijn, ik kreeg psychische 
klachten en was niet meer vooruit te fikken. Dank-
zij het Sociaal Wijkteam heb ik mijn leven weer op 
orde gekregen. Ik had nog nooit van die gasten 

gehoord, ze zitten in het Buurtcentrum, maar zij 
hebben me ook geholpen met mijn financiën. 

Nu gaat het weer goed met me, oké… ik rook 
nog steeds een stevig sigaretje, maar die rol ik 
zelf hè uit zo’n blik. Daarmee stoppen gaat ‘m 
niet worden, ik kan er gewoon niet van buiten en 
je kan alles wel onder de loep nemen. De buurt is 
veranderd. Er wonen nu ook buitenlandse men-
sen. Ik heb het gevoel dat nieuwelingen meer op 
zichzelf zijn. Maar het blijft hier oergezellig wonen, 
hoor!”

“Het verschil tussen de 
ene en de andere straat is 
bijna bizar” 

Hylke de Vries (42), adjunct-directeur van 
de Bavinckschool in Haarlem-Noord en 
Helen Andersson (40), manager bedrijfs-
voering OLVG-ziekenhuis in Amsterdam. 
Ouders van de tweeling Jonas en Marie (1 
jaar)  wonen in de Voorhelmstraat.

Hylke: “Van huis uit ben ik antropoloog, dus ik 
ben altijd geïnteresseerd geweest in samenle-
vingsvraagstukken. In dat opzicht ben ik blij dat 
onze kinderen op het kinderdagverblijf zitten van 
de Hannie Schaftschool, als het ware ‘diep in de 
Roos’, want wij zitten hier op dit punt in de wijk 
natuurlijk in een heel blank, hoogopgeleid stukje.” 
“Om ons heen wonen huisartsen en advocaten,” 
vult Helen aan.

Hylke: “Ik zou niet willen dat onze kinderen den-
ken dat heel Nederland er zo uitziet. Er zijn wijken 
in Haarlem die ik bijna reservaten met welgestel-
den vind.” 

Helen: “Wat me het meest opviel, toen we vanuit 
Amsterdam hier kwamen wonen, is dat het ver-
schil tussen deze straten aan de rand en de stra-
ten hierachter zo groot is. Het is bijna bizar, het 

Uw en onze buren

verschil tussen de ene en de andere straat. Als 
je zou willen, kun je de bewoners in de rest van 
de wijk compleet negeren en je helemaal op het 
centrum richten.”

Hylke: “Ik ben een nieuwsgierig mens, ik hou 
van die verschillen. Maar echt mengen doet het 
natuurlijk niet. De vraag is alleen: is dat nood-
zakelijk? Ik was eens op een avond over zon-
nepanelen en toen voelde ik wel dat er andere 
vragen leefden dan bij ons. Terwijl met name 
de woningeigenaren alles over collectieve mo-
gelijkheden wilden weten, riep iemand opeens: 
‘Ymere: zouden jullie niet eerst eens onze huizen 
opknappen?’ Dat vond ik wel een eyeopener!”

“Dit is een uniek stukje 
Haarlem” 

Ahmet Poyraz Unlu (38) is eigenaar van 
eetcafé Bosporus in de Kamperstraat.

“Mijn compagnon heeft dit pand gevonden, 
negen jaar geleden. Ik wist meteen: dit is een 
goede buurt voor een eetcafé, een uniek stukje 
Haarlem. Mijn zaak is niet sjiek, maar wel gezel-
lig. Iedereen moet zich hier thuis voelen. Al voor 
de officiële opening kwamen mensen naar bin-
nen met de vraag of ze eten konden bestellen. 
Toen wisten wij: dit komt goed. Helaas moest 
mijn compagnon wegens gezondheidsproble-
men stoppen. Nu sta ik er dus alleen voor. Ge-
lukkig kwam Inge, zij woont in de buurt en helpt 
in de bediening. 

Ik vind het belangrijk dat mijn zaak schoon, net-
jes en fris is. Sinds kort heb ik de vitrine wegge-
haald. Ik wil dat iedereen mij in de keuken bezig 
kan zien. Dat geeft vertrouwen. Ik ben er trots 
op dat we zoveel vaste klanten hebben. Wist je 
dat mensen omrijden voor mijn Adana Kebabi? 

In het jaar 2000 ben ik vanuit Afyon, Turkije hier 
komen wonen. Maar ik blijf hier de rest van mijn 
leven. Mijn drie kinderen zijn hier geboren en ik 
hoop hier ooit opa te worden!”
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Op naar Rozenprieel 2.0

Een wijk voor iedereen
Gerrie: “De Roos is een wijk met twee gezich-
ten. Aan de randen van de wijk staan veel koop-
huizen die erg gewild zijn en waar de leefbaar-
heid op orde is.  Het hart van de wijk kenmerkt 
zich door meer sociale huur en daar is het met 
de leefbaarheid veel minder goed gesteld.   

We kregen steeds meer signalen van betrokken 
en bezorgde bewoners die vonden dat de leef-
baarheid in de buurt achteruitging. De meldin-
gen gingen over verwaarloosde plekken in de 
openbare ruimtes, gevoelens van onveiligheid 
en te weinig toezicht op straat.  Na een paar 
ernstige incidenten zoals bedreiging, vandalis-
me en brandstichting was de grens bereikt.”

Het college van B en W heeft het Rozenprieel 
verleden jaar aangewezen als topprioriteit in ter-
men van veiligheid en leefbaarheid. Er is voor 
het Rozenprieel   een gezamenlijke aanpak op-
gezet, die erop gericht is de wijk voor iedereen 
prettig en veilig te maken. 

Alle partijen die bezig zijn met het leefklimaat 
in het Rozenprieel komen met grote regelmaat 
bijeen: Spaarnelanden, de politie, de gemeente, 
het Sociaal Wijkteam, Haarlem Effect, het Ge-
heime Groene Roos Genootschap en Ymere. 
En uiteraard is de wijkraad nauw betrokken.

Gerrie: “We werken veel meer samen dan vroe-
ger, we zijn alerter en we zijn zichtbaarder voor 
iedereen. Maar ik wil wel graag duidelijk maken 
dat onze aanpak alleen slaagt als de bewoners 
het ook echt willen en meewerken. De wijk is 
van iedereen en iedereen is hier welkom. Door 
de fysieke ligging was het Rozenprieel erg ge-
sloten, maar we zien ‘m opengaan, ook dankzij 
alle nieuwe inwoners. Het is heel inspirerend om 
getuige te zijn van zo’n wijk-in-verandering!” 

Niet langer een eiland 
Jeroen: “Iedereen in de wijk voelt dat er iets aan 
het veranderen is. We zijn heel blij dat dit nieuwe 
elan links en rechts wordt opgepikt.” Gelukkig 

Woningcorporatie Ymere beheert in het Rozenprieel 
ruim 600 sociale huurwoningen en heeft daarmee 
het grootste aandeel sociaal bezit in deze wijk. Ze 
willen dat al hun bewoners veilig en prettig in de wijk 
kunnen wonen. Hun maatschappelijke taak gaat 
daarmee verder dan enkel het beheren van de wo-
ningen. Ymere staat ook voor een goed leefklimaat. 
Aan de fysieke staat van hun huizen en dan met 
name de gigantische funderingshersteloperatie die 
al een paar jaar in deze buurt aan de gang is, wordt 
elders in dit nummer aandacht besteed. Het is nu 
tijd voor een goed gesprek over het huidige leefkli-
maat in het Rozenprieel.  Wat gaat er goed en wat 
gaat er niet goed volgens Gerrie Blok (61), regio-
manager van Ymere en haar collega Jeroen Beker 
(58), programmamanager Projectbureau Verhuur en 
Wonen? 

zijn de meeste bewoners van goede wil om een 
steentje bij te dragen, want we hebben elkaar hard 
nodig om ons doel te bereiken. We zien dat bewo-
ners blij zijn met de aanpak van crimineel gedrag 
en overlast. Als bewoners hierover melden, gaan 
politie, gemeente en Ymere erop af. Als ze zorg-
problemen zien, betrekken ze het Sociaal Wijkteam 
erbij. Dit team kijkt dan met de betrokkenen hoe 
problemen kunnen worden opgelost.  

We slaan de handen ineen, ook sámen met de 
bewoners, en het is heel bemoedigend om te zien 
dat dat werkt. De wijk begint weer te bruisen, de 
positiviteit is terug! Het Rozenprieel 2.0 komt eraan 
en we steunen iedereen die er, net als wij, weer een 
veilige, prettige, gezellige buurt van wil maken.”

Gerrie: “Het is een onomkeerbaar proces. Inder-
daad, we voelen dat het draagvlak groeit en wij 
hebben het volste vertrouwen in de toekomst van 
deze wijk, maar nogmaals: we hebben wél ieder-
een nodig.” 

Een buurt in de lift
Jeroen: “Er zijn echte pareltjes ontstaan waar we 
heel blij mee zijn: De Greiner bruist, de Hannie 
Schaftschool is een succesverhaal en de Tuin van 
Jonker aan de Lange Poellaan is een groene oase 
geworden. Tezamen met alle woningen die her-
steld zijn en nog hersteld worden, de nieuwbouw 
die er komt, de aanpak op het vlak van overlast, 
woonfraude, ergernissen in de openbare ruimte 
en veiligheid, én niet te vergeten de herinrichting 
van het Voortingplantsoen samen met bewoners, 
voel je dat deze buurt weer in de lift zit na een 
rumoerige tijd.” 

Gerrie: “Met ons woningaanbod maken we ook 
duidelijk dat iedereen hier welkom is. We cre-
eren dankzij onze sociale huurwoningen, onze 
vrije sector huurwoningen en onze huizen die we 
verkopen kansen voor jong en oud, voor alleen-
wonenden en gezinnen, voor mensen met een 
kleine en grotere portemonnee. Dat horen we ook 
steeds terug: het Rozenprieel is zo aantrekkelijk 
omdat het zo’n gemêleerde wijk is!” 

 7[in] de roos
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De emoties zitten hoog merk je, zodra je 
met Anke Brinkman (55) over de renova-
tieperikelen van de afgelopen jaren begint. 
“Ik heb een knoop in mijn maag waar ik 
iedere ochtend mee wakker word en iede-
re nacht mee in slaap val.” Verhuizen staat 
in de top 3 van grote stressveroorzakers 
in een mensenleven, na het overlijden van 
een dierbare en een scheiding. Laat staan 
als de verhuizing niet je eigen initiatief is.

Als gevolg van ernstige funderingsproblemen en 
achterstallig onderhoud, kregen in totaal 109 be-
woners van sociale huurwoningen vanaf 2013 te 
horen: u moet uw huis uit want het wordt ingrij-
pend gerenoveerd of zelfs gesloopt. Sindsdien ko- 
men elk jaar een paar straten aan de beurt en in 
2022 moet het hele project afgerond zijn. 

Anke: “Veertien jaar heb ik rustig gewoond aan de 
Linschotenstraat 26 rood. Eerst met kat, toen met 
hond en kat, toen weer alleen met kat Kaatje. Ik 

had daarvoor in de binnenstad gewoond, maar 
dat pand werd verkocht. Ik heb hier heel erg moe-
ten wennen, maar dat heb ik altijd.”

“Ik woon alleen en ben parttime ZZP’er. Om mijn 
onrust door alle renovatieperikelen te beteugelen, 
sport en beweeg ik veel. Daarnaast ben ik gaan 
mediteren en heb ik - voor de afleiding - accor-
deonlessen genomen, maar ik blijf me ontheemd 
voelen. Een rotgevoel.”

“In 2013 kreeg ik voor het eerst een brief van 
Ymere. Alle huurders van ons blok werden uit-
genodigd in Wooncomplex De Roos voor een in-
formatiebijeenkomst, ook mochten we daar onze 
persoonlijke renovatiewensen doorgeven. Tijdens 
de daaropvolgende vergadering stortte mijn we-
reld in toen ze doodleuk meldden dat er ook hui-
zen de verkoop in zouden gaan en dat mijn huis 
er daar een van was. Toen kwam het opeens wel 
heel dichtbij: waar moest ik dan naartoe? Ymere 
had nog geen idee. Op zo’n moment merk je hoe 
belangrijk het is om een eigen plek te hebben.” 

“Ze kwamen met andere woningen aanzetten, 
maar als ik arriveerde waren die al vergeven of mijn 
intuïtie schreeuwde: níet doen! Op een gegeven 
moment stond ik bij Ymere bekend als iemand die 
niet kwam kijken maar kwam voelen.”

“Na het nodige uitstel moesten we uiteindelijk in  
november 2016 uit onze woningen, ofschoon er 
over de voortgang nog steeds veel onduidelijk was. 
Ik kon gelukkig in de buurt blijven en kreeg een 
wisselwoning aan de Van Marumstraat. Het was 
wachten op de dingen die komen gingen.” Wat het 
extra zwaar maakte, was dat alles toen een jaar 
stil kwam te liggen.  Ymere kreeg te maken met 
technische tegenvallers, hogere kosten en besloot 
minder panden in het Rozenprieel te verkopen.

“Ik zit nu twee jaar in mijn wisselwoning. Na een 
jaar is Ymere dan toch begonnen met de reno-
vatie en over enkele maanden ga ik eindelijk  
naar mijn nieuwe huis. Mijn leven heeft dan in to-
taal vijf jaar in het teken gestaan van dit hele ge-
doe. Ik ga weer terug naar hetzelfde huizenblok 

“Grote impact op mijn leven”

“Vervolgens gebeurde er 
een jaar niets…”

aan de Linschotenstraat, alleen heb ik nu geop-
teerd voor een kleine benedenwoning (47m2) met 
openslaande deuren naar een grote tuin. Ik kom 
onder mijn oude buren te wonen die ik al 17 jaar 
ken en heel rustig zijn. Van de 14 huishoudens 
die hier eerst woonden, keren er maar vier terug. 
Het grappige is dat mijn kat als ze buiten is ook 
nog steeds terugkeert naar de Linschotenstraat, 
zij heeft net als ik nooit kunnen wennen aan onze 
tijdelijke woning.

“Ik ben niet de enige die last heeft van de chaos 
van afgelopen jaren. Ik spreek veel mensen die in 
hetzelfde schuitje zitten met vergelijkbare stress- 
klachten. Maar iedereen uit het anders: de een 
wordt depressief, de ander boos, een derde krijgt 
lichamelijke kwalen.” 

“Ik zou Ymere één belangrijke tip willen geven: 
zorg dat jullie goed bereikbaar zijn. Mail snel terug, 
neem die telefoon op. Niets verergert de stress zo 
veel als een organisatie die nauwelijks reageert. 
Het zou fijn zijn als er een sociaal aanspreekpunt 
voor de bewoners komt. Het versturen van een 
nieuwsbrief is echt niet genoeg. Dit hele proces is 
vooral een emotioneel verhaal, beseft Ymere dat 
wel voldoende?”

“Tot slot: ik tel de laatste weken af. Ik heb me de 
afgelopen jaren rot gefietst, gezwommen, gerend 
en gesport… ik snak naar rust in mijn hoofd en 
mijn hart. Ik hoop dat ik straks eindelijk weer ‘thuis’ 
ga komen. En dat mijn buren van accordeonmu-
ziek houden!”

Bewoners van 109 sociale huurwoningen in onze wijk   hebben te maken met ingrijpende renovatie van hun huis

Reactie van Ymere:
Renovatie of sloop en vervangende nieuwbouw zijn gebeurtenissen die een grote impact hebben op het leven 
van de huurder, dat zie je ook goed aan het verhaal van Anke. Ymere is zich daar terdege van bewust en is nog 
meer gaan investeren in een goede begeleiding. Er is een aparte bewonersbegeleider aangesteld voor het Ro-
zenprieel die een-op-een contact onderhoudt met de verschillende huurders. Maar ondanks dat we bewoners 

zo vroeg mogelijk informeren is een periode van onzekerheid helaas niet te voorkomen.

“Beseft Ymere wel dat wonen vooral 
een emotioneel verhaal is?”

Huurverhoging na renovatie:

Met iedere huurder wordt het oude 
huurcontract opgezegd en wordt er 
een nieuw huurcontract door Ymere 
opgesteld. Er wordt gekeken naar 
de hoogte van de oude huur, vóór 
de renovatie. De kosten van de on-
derhoudsmaatregelen zijn uiteraard 
voor Ymere maar de kosten van de 
woningverbeteringen (zoals isolatie-
maatregelen of een uitbouw) worden 
doorberekend en komen bovenop de 
oude huur. Op basis van het inkomen 
van de huurder kan die huurprijs nog 
worden verlaagd.
In het geval van Anke betekent dit 
dat de huur na haar verhuizing naar 
Linschotenstraat 24 zwart met 180 
euro per maand omhooggaat. Dank-
zij huurtoeslag komt dat neer op een 
stijging van netto 60 euro per maand 
voor een woning die 25m2 kleiner is 
dan haar vorige (boven)woning.  Wel 
krijgt Anke een tuin op het zuiden, is 
de woning geheel gerenoveerd en 
voldoet het aan de nieuwste eisen 
op het gebied van energieverbruik, 
isolatie, comfort en veiligheid. De 
verwachting is dan ook dat de ener-
giekosten veel lager zullen zijn.

“Ik tel de weken af…”
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Magda van Die (61), procesmanager 
Stedelijke Vernieuwing van Ymere, is 
vanaf eind 2014 betrokken bij het hele 
renovatieverhaal in de Roos dat zeker tot 
2022 aan de orde zal zijn. In een vroeger 
leven was ze actief als ziekenverzorger, 
later opgeleid tot maatschappelijk wer-
ker. Haar mentaliteit van ‘aanpakken’ en 
haar vermogen om te verbinden komen 
ook nu prima van pas. Inmiddels is ze al 
meer dan 30 jaar werkzaam in de Haar-
lemse volkshuisvesting.
“Ymere bezit ruim 600 woningen in het Rozen- 
prieel; 154 daarvan zijn vooroorlogs. Toen in 2013 
begonnen werd met de renovatie van deze oude 
woningen in de buurt, vielen we eerlijk gezegd 
van de ene verbazing in de andere. Je maakt een 
planning, maar we kregen al snel in de gaten dat 
de problematiek weerbarstiger was. Bij het aller-
eerste huizenblok waarmee we begonnen - in de 
Bakkerstraat - ontdekten we dat niet in ieder huis  
dezelfde materialen waren gebruikt, ook al waren 

de woningen gelijktijdig gebouwd. In de Linscho-
tenstraat zagen we dat in de loop der tijd een hele 
huizenrij twintig centimeter verzakt was richting het 
Spaarne. We kwamen zelfs enkelsteens dragende 
muren over drie woonlagen tegen! Als je voor zo-
veel verrassingen gesteld wordt, kun je misschien 
begrijpen dat we steeds opnieuw moesten kijken, 
meten, rekenen en plannen.”

Wat was de grootste verrassing?
“Zonder twijfel de dag dat een van ons door de 
Barendsestraat fietste en zag dat een gevel van 
één van de woningen, nummer 21 op de hoek met 
de Palmstraat, opeens aan het ‘uitbuiken’ was. We 
hebben meteen Bouw- en Woningtoezicht van de 
gemeente gebeld en binnen een uur was duidelijk: 
dit is een acute noodsituatie, de bewoners moeten 
er direct uit en er moet gestut worden. Het stel op 
de begane grond was thuis, maar het duurde even 
voordat we ook de bovenbuurvrouw hadden ge-
traceerd want zij reageerde in eerste instantie niet 
op aanbellen, roepen of onze telefoontjes.”

“De schok was enorm voor hen, maar ook voor 
ons. Het woningblok op de hoek Barendsestraat/
Palmstraat stond al op onze sloop-nieuwbouwlijst 
dus we wisten dat de fundering slecht was, maar 
die dag was voor ons dé bevestiging: er is geen 
tijd te verliezen, we moeten vaart maken. Uiteinde-
lijk hebben we gekozen voor versnelde sloop van 
het hele huizenblok. Eind 2019 staat er hopelijk 
een heel nieuw blok huizen. 

Een andere verrassing was dat het speelveld 
veranderde.  In het bestemmingsplan werd voor 
een aantal panden de ‘orde 2’-status opgeno-
men, mede onder invloed van de wijkraad. Dat 
zijn bouwwerken van voor 1950 die vanwege hun 
hoge architectonische kwaliteit, hun plaats in de 
stedenbouwkundige structuur en/of als toonaan-
gevend element in de gevelwand een belangrijke 
bijdrage leveren aan het stadsbeeld. De wijkraad 
was bang dat door te veel nieuwbouw het karak-
ter van de voormalige arbeidersbuurt zou worden 
aangetast. De raad heeft zijn invloed succesvol 
aangewend, maar daardoor worden mogelijkhe-
den bij renovatie en nieuwbouw beperkt en duur-
der. Plannen voor appartementen konden opeens 
de prullenbak in.”

Jullie huurhuizen grenzen vaak aan panden 
van particulieren, hoe verliepen die ge-
sprekken over funderingsherstel?
“Daarin is het nodige aan het veranderen, geluk-
kig. De noodzaak tot funderingsherstel begint 
langzamerhand door te dringen en steeds meer 
eigenaren zijn blij dat wij het voortouw nemen. We 
stellen ons bij gedeeld bezit binnen één bouw-
kundige eenheid op als ‘gewone’ eigenaren, dus 
we komen met ideeën en hebben inmiddels er-
varing, maar we drukken 
onze zin nooit door voor 
wat betreft de keuze voor 
een gezamenlijke aanne-
mer. Voor Ymere zijn er drie opties. Optie 1: ge-
zamenlijk funderingsherstel. Dit heeft veruit onze 
voorkeur. Optie 2: als de buren niet willen herfun-
deren, geef ons de mogelijkheid om ‘in te kassen’ 
in de gedeelde bouwmuur, dan wordt de fundering 
van ons pand wél hersteld tot en met de gedeelde 
bouwmuur, maar verder laat de particulier zijn fun-
dering zoals die was. Optie 3, als de buurman hier 
geen toestemming voor geeft: in ons pand worden 
nieuwe dragende binnenmuren gemaakt waar-
door het als het ware bouwkundig losgekoppeld 
wordt van de buren. Die laatste optie is gelukkig 
nog niet aan de orde geweest, want dat heeft gro-
te gevolgen voor de volume inhoud van ons pand, 
dat daardoor kleiner wordt.” 

Hoe stellen huisjesmelkers zich tot nu toe op?
“Dat valt ons tegen. En we hebben er in vrijwel 
ieder huizenblok mee te maken. Ze kijken slechts 
naar de korte termijn en gaan vaak voor optie 2.“

Ymere heeft het grootste aandeel sociale 
woningen in het Rozenprieel in beheer. Wat 
betekent deze hele operatie voor het aantal 
sociale huurwoningen en hebben jullie ook 
woningen verkocht?
“We garanderen een behoud van dertig procent 
sociale huur in het Rozenprieel, dat betekent dat 
we ruim 500 sociale huurwoningen houden. We 
hebben tot op heden pas zes woningen verkocht, 
in de Bakkerstraat. We willen op den duur nog 
onze ‘losse’ woningen gaan verkopen. Dit zijn wo-
ningen die in een woningblok liggen met huizen 
van uitsluitend particuliere eigenaren. We doen 
dit pas ná funderingsherstel. We verkopen deze  
 

 
‘losse’ woningen omdat het lastiger is ze goed te 
onderhouden en beheren. ” 

Alle particulier huiseigenaren zullen zich 
afvragen: wat betekent dit voor de waarde 
van mijn huis? Wat als ik wil verkopen?
“Het is inmiddels algemeen bekend, dus niemand 
kan meer verkopen zonder dit te melden. Het is 
een feit: in het Rozenprieel zijn ernstige funde-
ringsproblemen op verschillende plekken in de 

buurt ontdekt. Er is één 
geluk bij dit hele drama, 
namelijk dat het Rozen-
prieel erg gewild is. En die 

potentie is natuurlijk ook de reden dat Ymere vol 
gaat voor dit heel ingrijpende project: wij gelóven 
in deze buurt!”

“We kwamen bij de renovatie  regelmatig verrassingen tegen”

“Die ene acute ontruiming was voor 
ons een bevestiging”
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Midden in onze wijk ligt, enigszins 

verscholen, het best bewaarde 

geheim van het Rozenprieel: de 

Hannie Schaftschool. Een openbare 

basisschool die in 2011 nog maar 86 

leerlingen had. Nu, amper zeven jaar 

later, lopen er maar liefst 176 kinde-

ren rond en er is zelfs een wachtlijst.

Hoe kan dat? Wat is daar gebeurd?

 

Als je de school aan de Linschotenstraat be-
zoekt, vallen meteen de vrolijke frisse kleuren in 
het gebouw (uit 1905) op. En de grote liefdevol-
le close-upfoto’s van leerlingen die her en der in 
de gangen hangen. Door de enorme groei van 
het aantal leerlingen zijn er al – op stijlvolle wijze 
– meters aangebouwd en nu worden ook de 
raamkozijnen gerenoveerd en komen er akoes-
tische plafonds. Op het dak liggen inmiddels 
119 zonnepanelen. Maar dat is allemaal slechts 
buitenkant. 

“De grote verandering is gekomen”, legt leer-
kracht Christa Dingerdis (groep 3 en intern 
begeleider) enthousiast uit, “toen we hoorden 
over de uit Amerika overgewaaide PBS-aan-
pak. PBS is de afkorting voor Positive Behavior  
Support en wij waren de eersten in Nederland  
die hiermee aan de slag gingen. Inmiddels krijgen 
we regelmatig andere teams uit Nederland op  
bezoek die willen weten: hoe werkt het in de 
praktijk? We zijn eigenlijk een soort ambassa-
deurs geworden!”

PBS betekent dat je altijd kijkt naar de kansen 
van het kind. Dat je ervan uitgaat dat ieder kind 
talent heeft.

 12  12 

Dat iedereen, leerkrachten, ouders en kinderen 
weet welke gedragsregels er gelden. Dat de vier 
kernwaardes steeds benadrukt worden: plezier, 
veiligheid, verantwoordelijkheid en respect. 

Concreet: in elk lokaal hangt een kleurrijke pos-
ter met daarop de ‘Elf Van Jezelf’. Het zijn elf 
heldere gedragsverwachtingen. Bijvoorbeeld: ik 
hou mijn handen en voeten bij mezelf. En: bin-
nen loop ik rustig en praat ik zachtjes. Of: als 
iemand zegt STOP, dan hou ik onmiddellijk op.

Christa: “Om ervoor te zorgen dat het niet al-
leen maar woorden zijn, doen we ook gere-
geld kleine rollenspelen zodat kinderen erváren 
waarom het voor iedereen fijner wordt als je re-
kening houdt met elkaar en naar elkaar omkijkt.

Het bijzondere van deze aanpak is dat je altijd 
de nadruk probeert te leggen op wat goed gaat 
en misschien beter kan. Kinderen kunnen zich-
zelf zijn bij ons, we praten ook niet over niveau-
verschillen tussen kinderen, want iedere kind 
is in onze optiek een held. We hebben groene 
helden, paarse helden en blauwe helden. Ieder 
groepje heeft andere onderwijsbehoeftes. Het 
is onze taak om te kijken wat ieder kind nodig 
heeft. 

Om positief gedrag te stimuleren delen we  
‘beloningsarmbandjes’ uit die het kind een dag 
mag dragen. Daar zijn ze echt trots op, zien we. 
Die willen ze allemaal wel! Ze mogen dan met 
zo’n armbandje om bijvoorbeeld tien minuten 
langer op de iPad of ze mogen bij hun oudere 
zus in de klas lunchen. 

Het is opvallend hoe snel we de sfeer op school 
zagen veranderen toen we besloten allemaal JA 
te zeggen op de PBS-aanpak. Er kwam rust in 
de klas, er werd niet meer gepest, de school-
resultaten gingen omhoog en dat heeft zich 
dus vertaald in een enorme groei van het aantal 
leerlingen. Mensen die de school bezoeken ge-
ven altijd aan dat er zo’n fijne sfeer hangt in de 
school. Daar zijn we heel trots op.

De term ‘aanpak’ dekt eigenlijk de lading niet,  
PBS is een levensinstelling heb ik gemerkt. Het 
is voor mij echt a way of life geworden!”

   De Hannie Schaftschool:
• Heeft elf leerkrachten en een vakdocent voor gym. 
• De jongste docent is 25 en de oudste 60. 
• Leerlingen komen uit Nederland, Turkije, Marokko,  

Syrië,  Filipijnen, Duitsland, Argentinië en Denemarken.
• 57 gezinnen wonen daadwerkelijk in het Rozenprieel, 
 de rest komt uit omliggende wijken.
• Negen leerlingen werden afgelopen schooljaar uitge-

zwaaid: een ging naar het vwo, een naar havo/vwo, 
twee naar de havo, drie naar vmbo-t en twee naar 
vmbo-bk.

• De beroemdste leerling tot nu toe is Ogulcan Sadiroglu, 
speler van AZ onder 19.

De helden van de Hannie 

Schaftschool

[in] de roos
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Samen op ontdekkingsreis 

‘De huiskamer’ van Feride Koycu

“Deze groep ben ik negen jaar geleden begonnen. 
Uit onderzoek was namelijk gebleken dat er in de 
wijk behoefte was aan een ontmoetingsplek voor 
de eerste generatie vrouwen van niet-westerse 
komaf. De meesten wonen, traditiegetrouw, bij 
hun schoondochters in, kennen de taal niet, heb-
ben nooit geleerd een eigen leven op te bouwen 
en zien ondertussen hun kinderen en kleinkinde-
ren wél integreren en carrière maken. Alle vanzelf-
sprekendheden vallen weg. Hun sociale netwerk 
is klein, van participatie is nauwelijks sprake en zo 

besloot ik dat er juist voor hen een eigen ‘huiska-
mer’ moest komen. Dat ging niet zonder slag of 
stoot. Ik heb huis-aan-huis aangebeld en zei: ‘U 
kunt het toch minstens één keer proberen?’ Voor 
velen was het spannend: alleen ergens naartoe. 
Inmiddels is onze groep een begrip in de buurt. 
Soms willen de dochters ook blijven hangen, zo 
gezellig is het, maar ik ben streng: zíj kunnen over-
al naartoe, hun moeders níet. 

Er komen vooral vrouwen uit Tur-
kije, maar ook uit Marokko, Bulga-
rije, Afghanistan en Irak. Er wordt 
met handen en voeten gepraat, er 
is onderling geen gêne. We kletsen, 
zingen en dansen. Ja, in sommigen 
zie ik opeens het meisje van toen 
weer tevoorschijn komen. Mijn 
werk is het om heel goed te kijken 
en te luisteren. Waar is behoefte 
aan in de groep? Vervolgens pro-
beer ik activiteiten te vinden waar-
bij ze kunnen aansluiten. En soms 
nodig ik een spreker uit. Sommigen 
hebben reguliere computerlessen 
gevolgd met behulp van een Turk-
se tolk. Er is een Turkse diëtiste 
geweest om te praten over gezon-
de voeding, iemand van de Alzhei-
merstichting hebben we ontvangen 
en we zijn naar een modelwoning 
van Elan Wonen gaan kijken waar 

je dankzij de nieuwste technologische snufjes zo 
lang mogelijk zelfstandig kan blijven wonen. Ik hou 
ze op de hoogte en ga altijd de eerste keer mee. 
Maar daarna gaan ze zelf samen verder. Toen 
iemand uit de groep eens hoogst verbaasd was 
dat ze de burgemeester had zien fietsen, heb ik 
gezegd: laten we bij hem in het stadhuis op de 
koffie gaan! We werden hartelijk ontvangen, een 
onvergetelijke middag. En zo leren we weer wat 
over Nederland. Om iedereen te bereiken voor de 
thema-middagen, moet ik soms een uurtje bellen, 
want ze hebben geen e-mail. Maar vaak ga ik ook 
even langs: ik loop heel wat af, haha! 

Ik ben trots op deze vrouwen. Dankzij hen zijn wij 
zo ver gekomen. Ze verdienen het een eigen plek 
te hebben.”

De ‘huiskamer’ van Feride is iedere donder-
dagmiddag open van 13.00-16.00 uur 
in Wooncomplex De Roos, Tybautstraat 1. 
Voor meer informatie bel of mail haar: 
06-484 304 85 of feride@haarlemeffect.nl 

“In sommigen zie ik het meisje van toen 
tevoorschijn komen”

Een onopvallend straatje met bijzondere bewoners
 
De Asterstraat
De Asterstraat (achter de VOMAR) is een van de 
kleinste, meest onopvallende straatjes in de Roos. 
Er staan maar een paar huizen, twee keer trappen 
op je fietspedalen en je bent er alweer doorheen.
Maar als je erdoor wándelt zie je beslist het bordje 
van ‘Philadelphia’ hangen aan een roodstenen ge-
vel.  En als je aanbelt is de kans groot dat je harte-
lijk wordt verwelkomd door een van de bewoners, 
door een begeleider zoals Alex Weers (45)  of door 
Agnes van der Linden (59), want zij bezoekt haar 
broer dagelijks.

Alex begint: “We hebben hier een unieke woon-
vorm, uniek in deze regio. Bij ons wonen veertien 
ouderen met een verstandelijke beperking, waar-
van verschillenden ook alzheimer hebben. We 
hebben een paar bewoners die al over de tachtig 
zijn. Dit is hun laatste thuis.”

Agnes: “Op de vorige locatie waar mijn broer Rob, 
die het syndroom van Down heeft, woonde kon 
hij het niet meer bolwerken. Hij werd er onrustig, 
want doordat hij begon te dementeren, heeft hij 
extra zorg nodig. En dat krijgen ze hier.” 

Alex: “Agnes is niet alleen geweldig voor haar 
broer, maar ze betrekt ook de anderen. Ze heeft 
echte aandacht en daar zijn onze bewoners heel 
gevoelig voor.”

Agnes: “Ik ben een echte Rozenpriëler en woon 
om de hoek. Ik kom hier heel graag. De bewoners 
zijn zo blij als je langs komt. Je krijgt bákken met 
liefde!”

Tijdens een rondleiding door het gebouw, waarbij 
ook de ruime binnentuin en het grote balkon een 
verrassing zijn, nodigt een van de bewoners ons 
spontaan uit voor zijn verjaardag. 

Alex: “We hopen van harte dat er mensen in de 
buurt zijn, die hier vrijwilliger willen worden. Som-
mige mensen hebben nauwelijks nog familie. We 
kunnen hier kijken met wie het klikt en dan beloof 
ik alle vrijwilligers: je verlaat het pand met meer 
energie dan toen je binnenkwam!”

Ben jij, bent u die nieuwe vrijwilliger? Maak een afspraak met Alex 
Weers en ga eens op bezoek! E-mail: cliëntbureau@philadelphia.nl en 
meld je, meld u aan voor de locatie Asterstraat.
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Buurtcentrum De Tulp bloeit

maandag: De Buurtkamer
Vier mensen sjoelen, drie rummikuppen, één  
mevrouw kleurt een kaart in, een paar drinken ge-
woon koffie. Er zijn vandaag twaalf mensen, met 
een begeleider van Haarlem Effect en een vrijwil-
liger erbij in totaal veertien. Mannen en vrouwen.
Elke maandagochtend kun je in Buurtcentrum De 
Tulp om 10:00 uur komen koffie drinken, kletsen 
en een spelletje doen. Voor een deelneemster 
werkt de buurtkamer als een antidepressivum. 
Ze was te veel alleen. Ze moet zichzelf soms een 
schop onder haar kont geven, maar ze gáát. Elke 
maandag. De huisarts had haar erop geatten-
deerd en het Sociaal Wijkteam zorgde ervoor dat 
ze bleef gaan. Het doet haar goed. “Je hoort erbij, 
dat gevoel geven ze je hier, je netwerk wordt gro-
ter en je kan er weer even tegenaan.” 
De gasten kijken naar elkaar om en halen elkaar 
thuis op als het lopen bijvoorbeeld moeilijker gaat. 

Verjaardagen worden gevierd en vandaag wordt 
een kaarsje opgestoken voor een trouwe bezoek-
ster die onlangs is overleden. Toen ze door een 
ambulance werd opgehaald, wilde ze per se langs 
De Tulp om nog even gedag te zeggen. Iemand 
memoreert dat moment met tranen in haar ogen. 
Dan is het tijd voor het Haarlem-spel. De kaarten 
met vragen zijn populair. Het maakt verhalen los, je 
leert ervan en het roept herinneringen op. Op het 
schoolbord heeft iemand geschreven: ‘Trek van-
daag iets positiefs aan. Dat past altijd.’

De Buurtkamer heet u iedere maandagoch-
tend van harte welkom. Vooraf aanmelden 
hoeft niet. Neem ook gerust iemand mee. Wilt 
u toch graag eerst even iemand een-op-een 
spreken, dan mailt u naar Milou de Mon: 
mdemon@haarlemeffect.nl

10.00 tot 12.00  buurtkamer Rozenprieel 
13.00 tot 16.00  inloopspreekuur Sociaal Wijkteam
14.00 tot 19.00  activiteiten voor jongeren

dinsdag: De Speelgroep
Een meisje sleurt haar oma zo’n 
beetje mee naar binnen. Zó graag 
wil ze naar de waterbak. Een jon-
getje straalt helemaal als hij ziet 
dat zijn favoriete trapauto nog geen 
chauffeur heeft: die is vanochtend 
voor hem. De nieuwelingen zijn nog 
wat bedremmeld, er is ook zoveel 
speelgoed! Alles is zo uitgestald dat 
het spelen meteen kan beginnen. 
Op een vast tijdstip is er een korte 
pauze aan de grote tafel. Alle oma’s, 
moeders, verzorgers en  één vader 
hebben van tevoren een stuk fruit 
ingeleverd dat nu geschild wordt en 
samen gedeeld. Tussendoor zingt 
juf Kim Nederlandse liedjes onder-
steund door allemaal gebaren, ieder-
een wordt uitgenodigd mee te doen. 
Dat is behoorlijk knap als je, zoals 
de meeste moeders, een andere 
nationaliteit hebt. Veel expats, ook 
uit omliggende buurten komen hier 
graag met hun kind en dat begrijp 
je meteen. 

Het is hier veilig, schoon en beregezellig. Juf Kim 
(39) is heel geliefd. Zij enthousiasmeert, activeert en 
kalmeert daar waar nodig. De kleintjes hebben zelf 
niet door dat de ene een Russische moeder heeft 
en de ander een Argentijnse, dat er een Spaanse 
moeder is en een Filipijnse oppas. Een Nederland-
se oma uit het Rozenprieel vertelt dat ze hier al met 
haar derde kleinkind komt. “We maken een krin-
getje van jongens en van meisjes. We maken een 
kringetje van tra…la…la. Maak nu een buiging! Bij 
de hand, bij de hand, pak je vriendje bij de hand!”

alle dagen van de week

09.30 tot 11.00   speelgroep  
11.00 tot 12.00   gezond natuurwandelen 
12.00 tot 13.00    gezonde lunch 
13.30 tot 15.30     naai-, brei- en haakatelier

Naar juf Kim en de kindjes!

De Speelgroep in Buurtcentrum De Tulp is 
elke dinsdag- en donderdagochtend open van 
09:30 tot 11:00 uur voor kinderen tot tweeën-
half jaar. Kim de Jager is de leidster. 

Een strippenkaart voor tien bezoekjes kost 
€12,50. 

U kunt één keer per week komen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig.

“Mijn huisarts zei: probeer het eens”

Alle wijkbewoners zijn welkom in De Tulp. Wat is er zoal te doen van maandag tot en met vrijdag?
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Als iets opvalt wanneer je voor de allereerste keer meedoet 
met Buurttheatergroep Vonk is het het ongelooflijke spel- 
plezier van de deelnemers. En ook is meteen duidelijk 
dat iedere deelnemer een uniek talent heeft: de een is 
non-verbaal heel sterk, de ander durft uit volle borst te 
zingen, een derde kan goed improviseren. Teksten uit het 
hoofd leren vinden ze eigenlijk allemaal het minst interes-
sant: “Kan ik ook eerlijk gezegd niet,” zegt iemand. “We 
hebben zo onze beperkingen,” grapt haar tegenspeel-
ster. En daar houdt theaterdocente Joyce van Esch (59) 
natuurlijk rekening mee. Er wordt momenteel toegewerkt 
naar een ‘theaterdiner’ voor ouderen met alzheimer. 
Dat is al eerder met groot succes uitgevoerd, dus het is  
logisch dat ze weer op tournee gaan.

Het belooft een bonte avond te 
worden, met melancholische 
gedichtjes van Toon Hermans, 
opgewekte liedjes en hilarische 
eenakters. Vooral korte stukjes 
om het voor alle deelnemers en 
toehoorders zo behapbaar mo-
gelijk te houden. 

De ‘podiumbeesten’ van Theater- 
groep Vonk moeten met deze 
doelgroep voor ogen vooral flexi-
bel kunnen zijn. Dat is ze op het 
lijf geschreven. 

Deze ochtend worden er eerst 
allemaal oefeningen gedaan om 
onze stem te bevrijden en ons 
lijf lekker los te maken. Joyce 
zwiept ons op en daagt ons uit: 
“Gooi het naar áchteren, lieve 
mensen, ook dáár in de zaal wil-
len ze je horen! Als het fout gaat 
gewoon dóórgaan, niemand 

heeft dat namelijk door! Laat het stromen, laat je passie 
zien!” Het werkt. Deelnemers staan te trappelen om aan 
de beurt te komen. In ieder van ons komt al spelend het 
kind naar boven: wat is er opeens een fantasie, een lol 
en lef! We kijken elkaar opgelucht aan: het vuur is er nog 
steeds, het hoeft alleen aangestoken te worden.

Kom je eens kijken? Elke woensdag van 10.00-12.00 

uur in Buurtcentrum De Tulp (inloop en koffie vanaf 

09.30 uur). Vooraf aanmelden hoeft niet. Voor meer 

informatie mail Ingrid Swakman, 

iswakman@haarlemeffect.nl 

10.00 tot 12.00  inloop voor vragen over computer, tablet en smartphone 
10.00 tot 12.00  buurttheatergroep Vonk 
13.00 tot 16.00   inloopspreekuur Sociaal Wijkteam
14.00 tot 16.00  activiteiten voor kinderen
14.00 tot 18.00  activiteiten voor jongeren 

donderdag: Open Eettafel 
Elke donderdag vanaf vijf uur druppelen de men-
sen binnen. Met de regiotaxi of per scootmobiel, 
sommigen carpoolen samen of zijn op de fiets. Er 
zijn veel vaste klanten, er is over en weer oprechte 
belangstelling. “Goh, ik heb je een tijd niet gezien…” 
“Nee, ik heb een mindere periode achter de rug, 
maar gisteravond dacht ik: ik zet de wekker zodat ik 
me om negen uur kan aanmelden.” 

Om stipt half zes wordt het eten opgediend, deze 
keer beginnen we met een courgettesoep, ge-
volgd door worteltjes, gebakken krieltjes en een 
runderworstje, en tot slot tiramisu. Ook aan de 
presentatie is gedacht: het dessert zou zo geser-
veerd kunnen worden in een restaurant. De popu-
lariteit van deze Open Eettafel in dit Buurtcentrum 
is zo groot dat je echt op tijd moet bellen, want 
vol is vol. Sommigen kennen álle zogenaamde 
open eettafels in Haarlem, maar: “Nergens krijg 
je zo’n heerlijk driegangenmenu als in De Tulp,  
hier wordt met passie gekookt en dat proef je.” Op 
zich al een prestatie, maar helemaal als je bedenkt 
dat het maar vijf euro kost. 

Vandaag zijn er maar liefst achttien gasten. Kokkin 
Riet (71) zegt: “In een jolige bui noem ik ze weleens 
mee-eters!” Zij en haar mede-kokkin Gé zijn al van-
af twee uur vanmiddag bezig. Er zijn verschillende 
koks (allemaal vrijwilligers), die in wisselende duo’s 
samen koken. Riet geniet van het hele gebeuren: 
“We bepalen zelf het menu, dat is het leuke ervan. 
Je kan echt je creativiteit hier uitleven.” Aan tafel is 
het beregezellig. Je voelt dat mensen ernaar uit-
gekeken hebben. Een meneer zegt: “We praten 
niet over politiek, ook het geloof kun je beter niet 
aanstippen en de hoogte of laagte van je pensioen 
gaan we ook niet delen, haha!” Een mevrouw vult 
aan: “Ik fleur hier altijd helemaal op.” 

Krijgt u ook trek? Bel dan donderdagochtend 

vanaf negen uur (en voor elf uur): 023 – 531 

90 30 (aanmelden gaat via Wijkcentrum 

Binnensteeds) Houdt u van koken? De deur 

staat wagenwijd open voor nieuwe koks! Meld u 

aan bij Ingrid Swakman 

iswakman@haarlemeffect.nl

  9.30 tot 11.00  speelgroep  
17.00 tot 19.00     open eettafel (3-gangen maaltijd)    

pr foto: Jaap Kroon

Buurtcentrum De Tulp bloeit alle dagen van de week
Hier wordt met passie gekooktVuur dat alleen aangestoken hoeft te worden

woensdag: Theatergroep Vonk
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Van profvoetballer tot jongerenwerker

vrijdag:  De 14+ groep

Yusuf Sarica (32): “Mijn belangrijkste motivatie om 
dit mooie werk te doen is om de jongeren in deze 
buurt te helpen hun dromen na te jagen. Het is 
heel belangrijk dat jongeren een droom hebben, 
dat geeft richting aan het leven. Mijn droom was 
ooit profvoetballer worden. En dat is gelukt: ik ben 
aanvaller/middenvelder geweest bij HFC Haar-
lem, Quick Boys en bij Beykoz1908 in Turkije. Ik 
heb eens in een stadion voor 15.000 mensen ge-
speeld in Turkije. Maar de echte top die haalde ik 
niet. Ik wilde zoals elk jongetje spelen voor Real 
Madrid of Ajax. Misschien had ik me op jonge-
re leeftijd bij een vereniging moeten aansluiten.  
 

Ik was altijd op straat te vinden, in Haarlem- 
Noord. Mijn grote idool was de Argentijnse 
voetballer Juan Román Riquelme. Als buiten-
staander zie je vooral de glitter en glamour 
maar het is heel hard trainen en er álles voor 
over hebben. En op een gegeven moment 
vroeg ik me toch af: is het dit allemaal waard? 
Die beslissing om te stoppen heeft weer andere 
deuren geopend. Ik ben daardoor bijvoorbeeld 
benaderd voor deze baan door SportSupport. 

Hierboven in het Buurtcentrum heb ik welis-
waar niet zo’n grote ruimte voor de 14+ jeugd, 
maar dat is niet erg. Ze kunnen hier darten, 
gamen, muziek luisteren, mens-erger-je-nie-
ten of gewoon chillen, maar ik probeer zoveel 
mogelijk naar buiten te gaan met de jongeren. 
Potje voetballen. Ik kan ze speltechnisch alle-
maal adviezen geven. De meiden zijn minstens 
zo fanatiek als de jongens.

Werken in het Rozenprieel is veel makkelijker 
dan ik dacht. Het geeft echt voldoening om een 
steentje bij te dragen aan hun ontwikkeling!”

Iedere maandag-, woensdag- en vrijdagmiddag is 
jongerenwerker Yusuf Sarica te vinden op de 1e 
verdieping van Buurtcentrum De Tulp of buiten op 
het plein van 14.00 - 19.00 uur. Hij vindt het leuk 
als u als ouder ook eens komt kijken. 
Verder is er op vrijdagochtend yoga van 09.15 - 
10.45 uur (2 euro p.p.) en kunt u ’s avonds dank-
zij een particulier initiatief ‘lekker en vers’ mee-
eten van 17.00 -19.30 uur (3,50 p.p.) aanmelden 
via: eteninhetrozenprieel@gmail.com

  9.15 tot 10.45  yoga
14.00 tot 19.00   activiteiten voor jongeren
18.00 tot 19.30  gezonde buurtmaaltijd (inloop vanaf 17.00 uur) 

Ze kwam in 2001 vanuit Groningen in het Rozen-
prieel wonen: Annette Kroes en ze schrok toen ze 
de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in 
de krant las. 40% van de bewoners uit haar nieu-
we buurt had op de LPF gestemd. Ze vroeg zich 
af of al die mensen de integratie mislukt vonden en 
wilde daar iets positiefs tegenover zetten. Gewoon 
iets geks. Ze legt makkelijk contact en had in no-
time twaalf mensen gevonden die wel mee wilden 
doen. Die decembermaand werden voor het eerst 
alle lantaarnpalen in de Roos versierd met kerst-
takken. De buurt vroeg zich af: wie heeft dát ge-

daan? En zo ontstond, heel speels en kleinschalig, 
het Geheime Groene Roos Genootschap. Maar 
ze kreeg de smaak te pakken. Op weg naar meer 
groen in de buurt, want dat dóet wat met mensen. 
Het heeft dertien jaar vergaderen gekost maar 
het mag er dan ook wezen: op een braaklig-
gend terreintje midden in de Roos, op een  
bijna verscholen plek aan de Lange Poellaan, 
hebben zij en haar trawanten de Tuin van Jonker 
nieuw leven ingeblazen: een bescheiden groene 
oase in een verder versteende omgeving. Mooie 
planten, comfortabele fauteuils, geen wipkippen 
of klimtoestellen, maar een plekje om een boek te 
lezen. Verder is het Genootschap vanaf de oprich-

ting bezig met het stimuleren, initiëren en beheren 
van  geveltuintjes, drijftuintjes (in het Spaarne) en 
de grote vierkanten plantenbakken op straat die 
door bewoners geadopteerd kunnen worden. 
“Groen moet je gewoon doen” is haar credo.

Meer informatie: Annette Kroes,  
asckroes@gmail.com

Geheime Groene Roos Genootschap 

“Het begon als een 

eenmalige ludieke actie”

Buurtcentrum De Tulp bloeit

Dankzij het enthousiasme van het GRGG zijn de eerste geveltuintjes bij de gerenoveerde 
woningen in de Bakkerstraat beplant. De bewoners (Jari, Judith en Marleen) merken het 
effect: “Opvallend hoe een paar plantjes erbij gewaardeerd worden door de buurt!” 

Om de week (behalve in de 
winter) wordt er zaterdagochtend 
in de Tuin van Jonker gewerkt. 
V.l.n.r. Diana Moes, Annette 
Kroes, Ine Dammers, Anne van 
Marle, Ed Bergshoeff en Helli 
Klaasse.

Tot ziens in De Tulp! Kijk voor alle activiteiten op www.haarlemeffect.nl
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Tijdens een van de brainstormsessies 
voor dit tijdschrift kwam de naam Dick 
de Jong op tafel. Natuurlijk moest hij ge-
interviewd worden vond links en rechts. 
Aangezien er in het Rozenprieel nogal 
wat speelt op het gebied van funderin-
gen leek hij als dé expert ook mij een 
logische gesprekspartner. Op een vrij-
dagmiddag hebben we een afspraak. 
Hij wil wel naar Haarlem komen, kunnen 
we wellicht nog een wandeling door de 
wijk maken. Daar 
zal het niet van 

komen. In mijn huiskamer hang ik twee uur 
lang aan zijn lippen en sta te trillen op mijn 
benen als ik hem uitzwaai. Zie hier het verslag van een opmerke-
lijk interview met wellicht grote gevolgen voor mij en mijn buren.

Dick de Jong (66) is directeur en een van de medeoprichters 
van het Kennis Centrum Aanpak Funderingen. Een onafhanke-
lijke stichting zonder winstoogmerk. Dit KCAF is vijf jaar geleden 
door Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen en belangen-
groepen opgericht om funderingsproblemen te voorkomen en 
op te lossen. 

Funderingsproblemen zijn een landelijk probleem, om 
hoeveel huizen gaat het?
“Het gaat om minimaal 400.000 huizen met houten palen die in 
Nederland een risico vormen op bezwijken. Met die palen kan 
het volgende aan de hand zijn: of ze worden door een bacterie 
opgegeten, of de palen raken aangetast door schimmels, of er 
zijn te weinig of te korte palen gebruikt. We praten overigens 
alleen over huizen die gebouwd zijn tot 1970. Verder hebben de 
problemen te maken met het grondwaterpeil en het verande-
rende klimaat. Helaas is het vaak een combinatie van oorzaken 
waardoor een fundering niet meer voldoet.”

Wat een geluk dat mijn huis gebouwd is op staal…
‘Nee, op staal’ wil niet zeggen op ijzer, zoals veel mensen den-
ken. ‘Op staal’ is afgeleid van ‘op stal’ en betekent simpelweg: 
meteen op het zand gebouwd, dus zonder enig fundament. En 
dan kun je misschien nog wel grotere problemen verwachten 
omdat bodemlagen in ruim een eeuw tijd gaan inklinken of schui-
ven, of zoals in het Rozenprieel aan de hand is: een combinatie 
van veen- en zandlagen die als een soort golvende lasagne gaat 
‘werken’. In Nederland zijn ongeveer 150.000 huizen op staal die 
risico lopen op verzakkingen en/of scheuren. Jouw huis bijvoor-
beeld is gebouwd in 1904 lees ik hier in je koopakte en toen 
bouwden ze nog op z’n jan boerenfluitjes.”

Op z’n jan boerenfluitjes?
“Ja, we maken ons vooral zorgen over de zeespiegel die stijgt, 

maar ik zeg altijd: een veel acuter probleem in Nederland is onze 
bodem die zakt! We zijn al met funderingsherstel bezig in Am-
sterdam, Rotterdam, Dordrecht, Schiedam, Zaandam, Gouda, 
enz. Daar komt sinds kort het Rozenprieel in Haarlem bij.”
 
Maar een bodem verandert toch mede door het grond-
waterpeil? En daar gaat de gemeente over. Wie is verant-
woordelijk als er scheuren in huizen komen?
“Even niet schrikken: maar als je scheuren in je muren ziet of je 
hebt hang- en sluitwerk dat niet meer past dan ben je eigen-
lijk al te laat. Vandaar mijn dringende oproep aan álle eigenaren 

in het Rozenprieel: laat funderingsonderzoek 
doen. We hebben nu de eerste metingen in 
de wijk gedaan – in de Barendsestraat en de 
Van Marumstraat -  waarbij we tot acht meter 

diep zijn gegaan en beide metingen leiden tot de conclusie dat 
er sprake is van code rood. Dat wil zeggen dat de fundering 
tussen nu en vijf jaar hersteld moet worden. Een eigenaar is zelf 
verantwoordelijk voor zijn fundering en ook voor het grondwater-
peil onder de eigen woning. Dat laatste is lastig, echter de ge-
meente is weer verantwoordelijk voor het grondwaterpeil in het 
openbaar gebied (de straat bijvoorbeeld), zodat het beheer van 
het grondwater in de buurt altijd een goed overleg vergt tussen 
eigenaren en gemeente. Plat gezegd: bij funderingsonderzoek 
kan blijken dat je op een tijdbom zit of dat het meevalt. En bij 
‘meevallen’ moet je rekening houden met herstel op termijn, bij-
voorbeeld over vijfentwintig jaar. Dus ook al is de uitkomst code 
oranje of groen, ik raad iedereen dringend aan nú alvast met 
sparen te beginnen.”

Om bij het begin te beginnen, wat kóst funderingsonder-
zoek en wie gaat dat betalen?
“In principe betaalt de huiseigenaar, maar in het Rozenprieel zijn 
veel huizen onderdeel van een huizenblok wat het natuurlijk in-
gewikkeld maakt. We noemen het in jargon ‘gespikkeld bezit’ 
als er in één huizenblok sprake is van koopwoningen en sociale 
huurwoningen.” 

We lopen naar buiten en gaan mijn huizenblok eens goed be-
kijken: we tellen zes daken in totaal, daaronder allemaal huis-
nummerbordjes met ‘rood’ en ‘zwart’. Volgens mij een bonte 
verzameling van particuliere eigenaren, huisjesmelkers, vve’s, 
studenten en een café.

“Je kijkt nu dus naar één bouwkundige eenheid”, legt De Jong 
rustig uit, “met één fundament. Het funderingsonderzoek voor 
een dergelijk blok kost ongeveer 10.000 euro (als je een blok hebt 
van bijvoorbeeld 16 woningen zowel boven- als benedenwonin-
gen dan is dit per woning 625 euro). Dat zou je gezamenlijk moe-
ten betalen, maar de gemeente geeft subsidie zodat je voor een 
klein bedrag weet wat er aan de hand is. Hoogte van de subsidie 
is maximaal 80% en 3.300 tot 3.500 euro per inspectieput.”

“Of je zit op een tijdbom 
of het valt mee”

Funderingsexpert ir. Dick de Jong:

Stel de uitkomst is code rood en een van mijn buren zegt: 
ik doe niet mee…
“Je moet je goed realiseren dat je vanaf de uitkomst van het fun-
deringsonderzoek ook iets móet met de uitkomst. Het betekent 
in de praktijk soms maandenlang praten, praten, praten. De ge-
meente heeft op ons advies daarom een speciaal Bouwbureau 
gestart, op de Asterstraat nummer 1 en van daaruit worden de 
bewoners vanaf het allereerste begin begeleid en geadviseerd, 
ook in het zoeken naar financiële oplossingen. Veel mensen zijn 
wanhopig wanneer hun fundering slecht is, en dat is begrijpelijk, 
maar we doen alles wat mogelijk is ter ondersteuning. In het erg-
ste geval kan de gemeente weigerende huiseigenaren dwíngen 
om mee te doen, op basis van de Woningwet of het Bouwbe-
sluit, want het kan natuurlijk niet zo zijn dat een blok verder ver-
zakt omdat één iemand niet meedoet. Maar in de praktijk mer-
ken we dat vroeg of laat iedereen beseft dat je geen keus hebt.”

Zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen wil je subsi-
die op het onderzoek krijgen?
“Ja, er is één voorwaarde: de gemeente wil wel dat de uitkomst 
van het onderzoek openbaar wordt. En terecht. Dat betekent dus 
ook meteen dat na de uitkomst je huis van de een op de andere 
dag veel minder waard kán zijn. Taxateurs zijn 
vanaf 1 april jl. verplicht om de uitkomst van 
dit funderingsonderzoek te melden. Net zoals 
je al verplicht bent de ligging van een olietank 
in je tuin te melden, of de aanwezigheid van asbest. Het is in-
middels algemeen bekend, ook onder Haarlemse makelaars, dat 
het Rozenprieel funderingsproblemen heeft. Maar ik hoop dat ik 
duidelijk gemaakt heb dat vele, vele oude wijken in Nederland 
gaan volgen. Het is een enorm onderschat nationaal probleem, 
dat hier nu toevallig acuut is omdat Ymere ertegenaan liep bij 
hun renovatieproject. Het wil ook niet zeggen dat je huis meteen 
onverkoopbaar is, het wordt alleen wel aanzienlijk minder waard. 
Een funderingsherstel kost per adres al snel tussen de 50.000 
en 100.000 euro.”

Uhhh…?
“Ja, we zien van het ene op het andere moment de stress toe-
slaan bij mensen. De emoties zijn zo hevig, dat ik naast mijn 
technische specialistische kennis me ook ben gaan verdiepen in 
de psychologische kanten van het proces. Want het is heel heftig 
wat mensen doormaken, daarvan ben ik me inmiddels terdege 
bewust. Het zijn emoties die erg lijken op emoties die op kunnen 
komen tijdens een rouwproces: je ziet mensen bewegen tussen 
ontkenning, woede, depressiviteit en uiteindelijk berusting.”

Ik laat niets onderzoeken en ga gewoon verder alsof er 
niets aan de hand is, zullen veel mensen nu denken…
“Dat is een van de meest gehoorde reacties. Maar iedereen 
snapt ook: je kán je kop niet in het zand steken, want iedereen 
wil rustig wonen of zijn huurders rustig laten wonen. En pas na 

het funderingsherstel kun je weer de volle mep voor je huis vra-
gen en ben je er voor de rest van je leven vanaf.”

En als ik het geld niet heb?
“Omdat het probleem nog niet zo lang speelt, zijn het Rijk en de 
gemeente nog volop bezig hierop een antwoord te formuleren. 
Afgelopen jaar is wel door gemeenten, samen met het Rijk en de 
banken, het Fonds Duurzaam Funderingsherstel opgericht, waar 
100 miljoen euro in zit. De eerste leningen zijn daaruit inmiddels 
verstrekt. Slechts drie gemeenten - Rotterdam, Gouda en Zaan-
stad - zijn nu bij het fonds aangesloten. De gemeente Haarlem 
is nog in overleg en weet eind van dit jaar of ze zich aansluit bij 
het fonds.”

U ziet dat ik steeds bleker word, is er nog leuk nieuws ter 
afsluiting?
“Ja, we zijn volop bezig met wetenschappelijk onderzoek; wat 
zou het mooi zijn wanneer deze problemen kunnen worden 
voorkomen. Allereerst is er op onze site een zogenaamde fun-
deringsviewer, waar je kunt zien of een bepaald huis (wanneer je 
dat wilt kopen) een risico heeft op funderingsproblemen. Daar-
naast zoeken we naar preventieve maatregelen om bijvoorbeeld 

schimmels en bacteriën in de palen te be-
strijden, wanneer er nog voldoende fun-
dering is. Tussen nu en twee jaar hopen 
we met een methode te komen waarmee 

we de palen kunnen injecteren met een bacterieaantastings-
product dat de bacteriën doodt. Daarnaast dienen palen altijd 
voldoende onder water te staan om schimmelaantasting te voor-
komen.  Maatregelen in samenwerking met gemeentes kunnen 
misschien helpen. Kortom, preventie kan in de toekomst wellicht 
een uitkomst bieden.” 

Alleen heeft mijn huis geen houten palen, maar staat het 
op staal…
“Huizen op staal (dus een bodem zonder funderingspalen) kun-
nen te maken krijgen met ongelijke bodemdaling, waardoor er 
op termijn een fundering nodig is.

Dit artikel zal iedereen wakker schudden, ook jouw buren. Er is 
geen reden voor paniek, maar ik hoop wel dat mensen aan de 
gang gaan. En het kan meevallen, kijk maar naar het Paleis op 
de Dam in Amsterdam: gebouwd in de 16e eeuw, het staat op 
14.000 houten palen en niet één is er aangetast!”

Bouwbureau KCAF – Asterstraat 1 - is iedere dinsdag open van 
16.30 uur tot 17.30 uur. Regelmatig zijn er bijzondere informatie-
avonden: deze worden apart aangekondigd richting eigenaren. 

Voor algemene info: www.kcaf.nl
Voor deze wijk: www.haarlem.nl/funderingen-rozenprieel/

“Wacht niet af, maar kom in actie!”

“Wat mensen doormaken 
lijkt op een rouwproces”

door Hanneke van Laar
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Landelijk loopt momenteel de 
JOGG-campagne ‘jongeren op 
gezond gewicht’. Kaj van Wun-
nik (31), de enthousiaste docent 
Lichamelijke Opvoeding van de 
Hannie Schaftschool, heeft dat 
handen en voeten gegeven door 
de 10-weekse cursus DRUPPIE-
KUNDE te ontwikkelen. Hij geeft 
sportles, direct gevolgd door een 
kookles, een bijzondere combi-
natie die inmiddels ook door hem 
in andere wijken wordt gegeven. 

Waar sport je met de kinderen en 
waar kook je?
We beginnen in de gymzaal 

in de Hannie Schaftschool en lopen na ons 
sport&spel-uur naar Buurtcentrum De Tulp dat 
een volwaardige keuken heeft. De boodschap-
pen liggen daar dan al klaar. Ik heb voor iedere 
week een origineel recept, altijd vegetarisch of 
halal. In de keuken breng ik ze in aanraking met 
allemaal gezonde groentes en fruit en kruiden 
waar ze soms nog nooit van gehoord hebben. 
Ik doe ook geurproeven met ze, het moet speels 

en informatief zijn. Dan leg ik een plakje verse 
gember op een bordje en vraag ik: wat is dit?

Is Druppiekunde alleen voor te dikke kinderen?
Nee, zeker niet. Het is voor alle kinderen voor 
wie het goed is om meer te leren over gezond 
eten en genoeg bewegen. Ik krijg ook kinderen 
die te weinig eten of heel selectief eten. Een-
tje begon met de mededeling: “Meester, ik lust 
geen groene groentes”. Maar als ze zelf mogen 
koken en andere kinderen zien eten, verandert 
dat snel hoor! 

Was je verbaasd over de aanwezige kennis?
Ja, soms wel. Ik schrok toen ik hoorde dat een 
kind ieder weekend anderhalve liter cola dronk. 
Hij had geen idee hoeveel suikerklontjes daar-
in zitten. Ik leer ze dus ook etiketten lezen, en 
vertel hun hoe lang je moet touwtjespringen om 
die gegeten suikers weer weg te werken. Dat 
maakt wel indruk. Maar ik probeer nooit met 
opgeheven vinger te praten. Het helpt het bes-
te als ze elkáár op een positieve manier in de 
gaten houden. Ik sluit ook elke keer af met de 
vraag: welk ander kind wil jij graag een compli-
mentje geven vandaag? 

          10-weekse cursus voor kinderen groot succes 

Druppiekunde

10 x op woensdagmiddag
1 uur sport + 1 uur kookles 
+ 15 minuten kennis over 
voeding

Intake met de ouders 
voor aanvang cursus

Na twee woensdagmiddagen 
is er een ouderavond

De laatste les is een open les, 
zowel ouders als kinderen 
gaan samen sporten en 
samen koken

Ieder kind krijgt na afloop het 
receptenboekje mee naar huis

Geïnteresseerd? Mail Kaj: 
kvwunnik@sportsupport.nl

Deze vier studenten gaan zich inzetten voor onze wijk

Academie van de Stad
Academie van de Stad is een ideële stichting die al 
actief is in Amsterdam, Utrecht, Almere, Lelystad en 
Amersfoort. Nu is Academie van de Stad, op verzoek 
van de gemeente Haarlem en woningcorporatie Yme-
re, het woonproject ‘Springlevende Wijk Rozenprieel’ 
gestart. Vier studenten zijn uitgenodigd om in onze 
buurt te komen wonen. Maar ‘wonen’ dekt het project 
bepaald niet. Het is veel meer dan dat.

Projectcoördinator Banu Kabadayi (28) legt uit: ”Onze 
stichting is tien jaar geleden opgericht om studenten 
te verbinden met de stad. Binnen onze Springleven-
de Wijk-formule komen studenten in een buurt wonen 
met de bedoeling een bijdrage te leveren aan de leef-
baarheid. Het Rozenprieel is een gezellige volkswijk 
waar veel aan het veranderen is op allerlei gebied, zo’n 
wijk verdient een boost. Want dat is het: een boost!”

“Deze studenten, we plaatsen er altijd vier tegelijk zo-
dat ze ook elkaar kunnen enthousiasmeren, krijgen - 
in dit geval van Ymere - een huurkorting op een (nog 
te renoveren) woning als ze zich in ruil daarvoor tien 
uur per week inzetten voor de wijk.
Het is niet zozeer de bedoeling dat ze weer eigen 
clubjes gaan opstarten, nee, ze zullen zich juist aan-
sluiten bij alle clubjes die in dit tijdschrift aan het woord 
komen.”

Waarom?
“Onze studenten worden actieve medebewoners en 
kunnen op deze manier iets betekenen voor de buurt 
waarin ze terecht komen en blijven zo dichtbij huis 
met al hun goede bedoelingen. Ze hebben vaak ge-
leerd ‘out of the box’ te denken waardoor ze hopelijk 
bestaande activiteiten nog meer glans kunnen geven. 
In de andere steden waar we al actief zijn hebben we 
gemerkt hoe inspirerend dat voor alle partijen kan zijn. 
Omdat ze zich voor een periode van minstens ander-
half jaar aan een wijk verbinden, ontstaan er vaak blij-
vende contacten.”

Dus na anderhalf jaar gaan ze weer weg?
“We gaan uit van een verlenging, dat zien we elders 
ook vaak gebeuren. Zolang ze nog studeren en de ge-
meente en Ymere de mogelijkheden hebben, blijven 
ze wat ons betreft actief. Maar op een gegeven mo-
ment zullen ze natuurlijk hun huizen uit moeten om-
dat deze gerenoveerd gaan worden. Er zijn mensen 
in andere steden die me nog steeds vragen: waar zijn

‘onze’ studenten gebleven? Iemand zei eens heel 
treffend: ‘Ik heb ze ervaren als een kadootje voor 
de buurt.’ We hebben deze aanpak niet voor niets 
‘Springlevende Wijk’ genoemd. De vier zijn geselec-
teerd op basis van hun enthousiasme, positivisme, 
energie en hun contactuele eigenschappen. Ze kun-
nen organiseren, samenwerken, samenleven en ze 
zijn flexibel. Zie ze als ‘bewoners-plus’ en dan slaat 
dat ‘plus’ op het feit dat ze iets extra’s willen gaan 
doen voor het Rozenprieel, voor jong én oud.”  

“Inmiddels hebben landelijk gezien ruim negendui-
zend studenten gezamenlijk al meer dan 1,6 miljoen 
uur aan totaal negenhonderd maatschappelijke pro-
jecten besteed. Geloof me, stad en student kunnen 
veel meer voor elkaar betekenen dan je nu voor mo-
gelijk houdt.”

Tatatatata: wie zijn de gelukkigen?
“Petra Verstrepen, student criminologie. Melissa Bies-
mans, student algemene sociale wetenschappen. 
Tjerk Moeskops, student political science en Julia 
van der Leen, student sport, management en onder-
nemen. Ik zal iedere week bij ze langsgaan om deze 
young professionals te begeleiden.”

Via dit mailadres kunnen alle wijkbewoners met de 
vier in contact komen: sw.rozenprieel@gmail.com.

v.l.n.r.: Petra, Melissa, 
Tjerk en Julia
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“Wooncomplex De Roos 
is mijn tweede huiskamer”

Hij is om meerdere redenen een opvallende verschij-
ning: Jan Venema (75) loopt alsof hij steeds ergens 
overheen wil stappen en hij wordt snel rood als je hem 
onverwacht aanspreekt, maar hij is de vriendelijkheid 
zelve zodra je rustig de tijd neemt voor hem. Hij heeft 
een beperking, welke weet hij zelf ook niet precies, 
maar bij de geboorte heeft hij te weinig zuurstof gehad. 
Van veranderingen houdt hij niet, maar daar valt verder 
goed mee te leven. Hij is een man die ontroert zodra 
hij je aankijkt en het is dan ook niet verrassend dat hij 
gekoesterd wordt door de vaste bewoners van Woon-
complex De Roos (pal naast de VOMAR) waar hij vijf 
dagen per week in het restaurant komt eten. 

De Roos is een wooncomplex van Pré Wonen. Bewo-
ners ervan (en buurtgenoten!) kunnen gebruikmaken 
van de thuiszorg van Zorggroep Reinalda. Verder is 
Reinalda ook verantwoordelijk voor het restaurant waar 
bewoners en omwonenden (verder weg en dichterbij) 
elke dag kunnen komen eten. De dagbestedings-
coaches van Zorggroep Reinalda organiseren in het 
centrale ontmoetingsgedeelte allerlei activiteiten die 
nadrukkelijk ook toegankelijk zijn voor alle overige wijk-
bewoners (zie kader).

Jan woont pas sinds elf jaar op zichzelf, op het Mari 
Andriessenplein, in een klein superschoon apparte-
ment. Alles ligt precies geordend. Vol trots laat hij de 
verschillende ruimtes zien. Het gelukkigst is hij met zijn 
sanitair: “Ik heb altijd bij mijn moeder gewoond, tot haar 
overlijden, alleen hadden we geen douche. Ik heb me 
altijd gewassen in een teil en mijn moeder waste zich 
aan de wasbak. Begrijp je hoe heerlijk het is om een 
eigen douche te hebben? Ik vind dat toch een luxe!”

Het was niet makkelijk: samenleven met zijn moeder. 
Ze was nogal dominant. “Als ik uit wilde, wilde zij mee. 
Ik kon eigenlijk niet goed tegen haar op. Ik had heus 
weleens verkering, hoor, maar dat juichte ze bepaald 
niet toe. Ik moest er eigenlijk voor haar zijn, sinds haar 
scheiding van onze vader. Toen ze de laatste jaren de-
ment werd, dacht ze écht weleens dat ze met mij ge-
trouwd was, haha!”

Het is terugkijkend toch maar goed dat hij altijd vrijge-
zel gebleven is, zegt hij nu: “Ik zou het niet aankunnen, 
een huwelijk. En kinderen al helemaal niet. Ik ben wel 
heel blij dat ik het Wooncomplex De Roos ontdekt heb. 
Ik eet er elke dag. Het is mijn tweede huiskamer. Het 
kost me acht euro per keer voor een driegangenmenu. 
We zijn meestal met vijftien vrouwen en zes mannen en 
we zitten altijd aan dezelfde tafeltjes. Het zijn weliswaar 
aangeleverde diepvriesmaaltijden, maar dat maakt me 
niet uit. Koken kan ik sowieso niet en het is hier altijd 
gezellig!”

“Ik ben van huis uit alleen maar gewend aan de Hol-
landse pot, flink doorgekookt. Hier heb ik voor het 
eerst lasagne gegeten. Maar de groentes worden te-
genwoordig een stuk rauwer geserveerd, wist u dat? 
Dat was wel even wennen, maar dat is modern heb ik 
gehoord.”

“Het leuke van deze plek is dat je ook makkelijker aan-
schuift bij de andere activiteiten die hier georganiseerd 
worden en die ook toegankelijk zijn voor andere bewo-
ners uit het Rozenprieel. Ik hoop dat ik binnenkort niet 
meer de enige ben van buiten!” 

Het was niet makkelijk: samenleven 
met zijn dominante moeder

Ingrid van der Hurk, dagbestedingscoach, 
vult aan: “Helaas is het nog steeds een grote 
drempel voor omwonenden om bij ons aan 
te schuiven. Mensen zijn bang voor het eti-
ket ‘oud’ of ‘labiel’. Onterecht, kijk maar om 
je heen. Daarom hebben we ook het woord 
‘woonzorgcentrum’ op de pui laten wegha-
len. Mensen wonen hier namelijk zelfstandig, 
kunnen aan onze activiteiten deelnemen en 
regelen zelf de thuiszorg als dat nodig is. Het 
woord ‘zorgcentrum’ roept associaties op 
met een verpleeghuis en dat is het niet.”

Overigens wordt door woningcorporatie Pré 
Wonen, eigenaar van het complex, volgend 
jaar groot onderhoud uitgevoerd, waarbij het 
gedeelte van Zorggroep Reinalda een face-
lift krijgt. Door deze facelift en de nog betere 
toegankelijkheid zullen er hopelijk nog meer 
buurtbewoners de weg naar het restaurant, 
de dagbestedingsactiviteiten en de kapper 
weten te vinden.

 “Hier heb ik voor het eerst 
lasagne gegeten”

In Wooncomplex De Roos kunt u: 

• Elke dag om 12.30 uur een warme maaltijd nuttigen, 8 euro 
voor drie gangen. U hoeft zich niet van tevoren op te geven.

• Dinsdagochtend bewegen voor ouderen: gymmen op muziek 
(vanuit uw stoel!).

• Dinsdagmiddag spelletjes doen: sjoelen, rummikub  
en klaverjassen.

• Donderdagmiddag meezingen voor de gezelligheid, met  
Nederlandstalige muziek, zoals André Hazes, Jan Smit en  
Wim Sonneveld. Voor alle stemmen en elk niveau.

• Iedere laatste donderdagmiddag van de maand bingo spelen.

Voor bezoekers ligt de entree van Wooncomplex De Roos aan de 
Tybautstraat, áchter de VOMAR (bewoners hebben hun eigen 
deurbel en ingang aan de Van Zompelstraat en aan het Winter-
tuinplein).

Voor meer informatie: Ingrid van der Hurk van Zorgroep Reinalda,
e-mail: ivanderhurk@zorggroepreinalda.nl of bel 023 51 744 54
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“Rozenprieel wordt veiliger, groener  en blijft voor álle inkomens”

Wethouder Floor Roduner (PvdA, 37 

jaar), die wijkaanpak in zijn portefeuille 

heeft, kent het Rozenprieel goed. Hij is 

aan de rand ervan opgegroeid en heeft 

als kind vaak gevoetbald op het pleintje 

voor De Greiner. We spreken hem op het 

Voortingplantsoen, want dáár wil hij om 

te beginnen graag wat over kwijt.

“Dit plantsoen ligt in het hart van het Rozenprieel, 
maar het kan en moet veel groener. Er staan nu 
speelapparaten op die niet gebruikt worden, en 
het oogt verder ook nauwelijks uitnodigend. Het 
wordt nu gebruikt om te voetballen, maar we zou-
den ook graag willen dat de kleintjes en de oude-
ren het veel meer gaan gebruiken. Zo’n plantsoen 
is bij uitstek een gelegenheid om elkaar te ont-
moeten. Dus de stalen hekken kunnen we bedek-
ken met groene struiken, er moeten meer bankjes 
komen en vooral het gedeelte grenzend pal aan 
het Buurtcentrum zou zo moeten worden heringe-
richt dat je met je bakkie koffie zo naar buiten kunt 
lopen als het zonnetje schijnt.”

“Het Rozenprieel moet niet alleen groener worden 
omdat het de leefbaarheid vergroot, het is ook 
noodzakelijk om de hittestress tijdens komende 
hete zomers beter op te vangen. Het Rozenprieel 
is namelijk een van de meest versteende buurten 
van Haarlem en al die tegels houden hitte vast. 
Onze uitdaging is: hoe krijgen we de opa’s, oma’s 
en hun kleinkinderen hier weer aan het spelen? Als 
je nu kijkt naar bepaalde speeltoestellen vraag je 
je af: wat kún je hier eigenlijk mee? ( hij wijst naar 
een grote stalen driehoek op het plein ) of is dit 
misschien ooit bedoeld als kunst?

Verder investeren we in meer handhaving. Er zijn 
nu twee wijkagenten actief en Haarlem Effect 
heeft een extra opbouwwerker aangenomen. Als 

het goed is, merken de bewoners dat, zodra je 
iets meldt, er direct actie wordt ondernomen. Of 
het nou gaat over jongerenoverlast, of gaten in de 
weg, over zwerfafval of parkeerbeheer: wij willen 
dat het veilig is en schoon en dat alle groepen zich 
hier thuis voelen.

Sinds december 2017 is de gemeenteraad ervan 
doordrongen dat het Rozenprieel op al deze ge-
bieden en ook door de funderingsproblematiek die 
daar nog eens bovenop is gekomen, extra aan-
dacht nodig heeft. En die aandacht daar is geld 
voor vrij gekomen, want anders blijven het maar 
mooie woorden. Vanaf 2019 is er 150.000 euro 
per jaar gereserveerd voor deze wijkaanpak, on-
der andere voor extra handhaving.  Verder gaan 
we bewoners met huizen met funderingsproble-
men zo veel mogelijk bijstaan, op elk gebied. Ook 
het Sociaal Wijkteam is voorbereid op maatschap-
pelijke, emotionele en financiële vragen. Ook hier 
geldt: ‘leuker kunnen we het niet maken, mak-
kelijker wel’. In onze begroting hebben we daar 
315.000 euro per jaar voor gereserveerd. Van 
dat bedrag wordt deels het Bouwbureau aan de 
Asterstraat nummer 1 betaald en ik verwacht dat 
onze gemeente zich gaat aansluiten bij het Fonds 
Duurzaam Funderingsherstel. We begrijpen hoe 
ingrijpend het zal worden voor veel bewoners, 
maar het is heel belangrijk dat de fundering goed 
wordt aangepakt. Het is verstandig om dit geza-
menlijk met buren binnen een bouweenheid te 
doen. We hebben daarbij oog voor mensen met 
minder draagkracht, voor ouderen die denken: 
het zal mijn tijd wel duren, voor mensen die het 
hele proces niet overzien. Daar is het Bouwbureau 
voor! Onze houding lijkt nu nog vrijblijvend, maar 
je begrijpt als op een gegeven moment de veilig-
heid in het geding komt dat deze vrijblijvendheid 
voorbij is.  

Het Rozenprieel is desondanks ‘booming’ en dat 
begrijp ik goed. De Vijfhoek wordt weleens de 
Jordaan van Haarlem genoemd. Ik hoorde nu al 
iemand het Rozenprieel vergelijken met De Pijp in 

Amsterdam. Toch ben ik daar niet onverdeeld blij 
mee, met zo’n vergelijking. Juist omdat de prijzen 
hier ook zo omhoog vliegen, moeten we uitkijken. 
Ik zou niet willen dat deze volkswijk op den duur 
alleen maar toegankelijk is voor de happy few. 
In Amsterdam is het helaas nogal doorgeslagen. 
Niemand in onze coalitie wil zo’n tweedeling. De 
behoefte aan betaalbare woningen is enorm, ook 
in deze wijk.

Ik wil verder graag alle bewoners met leuke buurti-
nitiatieven attenderen op de potjes met geld die er 
speciaal zijn om de gezelligheid en de samenhang 
te bevorderen. Want ook al zijn er grote verschillen 
in draagkracht, ik geloof dat een buurt alleen een 
thuisgevoel kan geven als je er echt sámen voor 
gaat.” 

e-mail: secretariaat.roduner@haarlem.nl 

Wethouder Floor Roduner over de komende jaren:

 28 [in] de roos
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Sociaal Wijkteam:    “We lopen een stukje mee”

Ineke de Vogel (links, 53) en Annette 
Kamp (50) vertellen vol passie over hun 
enerverende werk voor het Sociaal Wijk-
team. Twee pittige vrouwen die glashel-
der uit hun ogen kijken.

Annette: “Ooit had de afdeling Werk en Inkomen 
een bijeenkomst in de bibliotheek. Er waren sta- 
tafels en je kon in- en uitlopen. Wat me opviel was 
dat mensen me dáár opeens zoveel meer vertel-
den. Toen begreep ik hoe anders het voor mensen 
kan zijn om naar een officieel gebouw te moeten-
gaan, met een loket en een ambtenaar tegenover

 je. Ik dacht: goh, door die drempel letterlijk weg te 
nemen, bereik je veel meer!”

Ineke: “Het werkt heel goed dat we als een team 
opereren. Iedereen heeft zijn of haar eigen deskun-
digheid en we gaan na een melding altijd met twee 
mensen op huisbezoek. Ik ben zelf wijkverpleeg-
kundige maar omdat ik al verschillende keren met 
een schuldhulpverlener mee ben geweest, weet ik 
inmiddels ook van alles over financiële regelingen!”

“Je ziet mensen na verloop van tijd weer 
hoop krijgen”

Annette: “We werken allemaal een paar dagen 
voor het Sociaal Wijkteam, verder zijn we nog ge-
woon in dienst bij onze afzonderlijke werkgevers. 
Dat twee-benen-principe is belangrijk omdat het 
ervoor zorgt dat onze kennis up-to-date blijft.”

Ineke: “Het grootste verschil tussen vroeger en nu 
is dat bij ons echt alle kennis aanwezig is. Mensen 
hoeven niet meer zelf op onderzoek te gaan. Als 
je depressief bent of veel pijn hebt of je huishou-
den is ontploft of je gaat gebukt onder schulden, 
dan heb je gewoon geen energie meer om van 
loket naar loket te trekken. Wij wijzen je de weg, 
wij gaan naast je staan, niet tegenover je. Ja, des-
noods gaan we zelfs met je mee naar instanties.”

Annette: “Dat is ook zo mooi aan dit werk, je ziet 
mensen na verloop van tijd weer rechtop lopen, 
weer contacten leggen. Er zijn schrijnende situa-
ties waarin je terecht komt. Een man die niet meer 
verscheen op zijn werk. We troffen hem aan in 
een heel armoedig huis, hij verging van de rugpijn. 
Toen ik vroeg of ik zijn slaapkamer mocht zien, zag 

Het Sociaal Wijkteam Centrum en Rozenprieel is begonnen 

op 1 januari 2015. Momenteel zitten er maar liefst tien profes-

sionals in: drie maatschappelijk werkers, een opbouwwerker, 

iemand met deskundigheid op het gebied van mensen met 

een verstandelijke beperking, iemand met kennis van psychi-

atrie, een wijkverpleegkundige, een consulent van de afdeling 

schulddienstverlening, een Wmo-consulent en een consulent 

van de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Haarlem.

Tip: Iedere dinsdag organiseert het Sociaal 
Wijkteam een wandeling van 11.00-12.00 
uur (gaat altijd door, weer of geen weer). 
Je hoeft je niet vooraf aan te melden. Ver-
trek en aankomst bij Buurtcentrum De Tulp 
aan het Voortingplantsoen. Na afloop kun je 
voor twee euro mee lunchen: soep en bo-
terhammen. Gezellig, gezond en goedkoop! 

ik een matras op de grond. Er zat een gat in 
dat hij gevuld had met handdoeken. Hij was 
lamgeslagen, had eigenlijk geen hoop meer. 
Het is prachtig als je structuur kan aanbren-
gen en de weg weet binnen instanties zodat 
er een nieuw bed kan worden aangeschaft en 
hulp in de huishouding geregeld kan worden.”

Ineke: “Vertrouwen opbouwen kost tijd en die 
tijd nemen we. Geloof me, je kan in Nederland 
makkelijk verdwalen in het bureaucratische 
papierwerk.Ook met het invullen van formulie-
ren helpen we bewoners graag weer op weg. 
De overheid gaat ervan uit dat iedereen digi-
taal vaardig is, maar wij zien dat lang niet ie-
dereen met een computer uit de voeten kan.”

Annette: “Het leuke aan het Rozenprieel is dat 
het zo’n gemêleerde wijk is en dat mensen 
openhartig zijn. We vinden het een uitdaging 
om bij iedereen goed aan te sluiten. Bij de ene 
kun je beter zeggen: ‘Mevrouw wat vervelend 
voor u,’ terwijl een ander liever hoort dat je uit 
de grond van je hart zegt: ‘Joke, wat klote!’”

Ineke: “Wij oordelen niet. Iedereen kan in de 
penarie terecht komen. Iedereen maakt wel-
eens rare keuzes. Wij begrijpen hoe kwets-
baar je kunt zijn in deze samenleving, zelfs als 
je veel mensen om je heen hebt.”

 

Inloopspreekuur iedere maandag en woensdag 
van 13.00–16.00 uur in Buurtcentrum De Tulp. 
E-mail: wijkteam-centrum@haarlem.nl of 023 - 5430997.

Het Sociaal Wijkteam, v.l.n.r.: Dave Witkamp, Ineke de Vogel, Yaacoub Abbassi, Martin van den Oever, Ingrid Swakman, Jetske 
Kracht, Annette Kamp, Gonnie Meesters. Afwezig tijdens de fotosessie: Mary de Nieuwe en Miro Acimovic.
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Als je voor de grote rode voordeur staat, valt me-
teen het tableau met dertig deurbellen op. Zomaar 
een paar naambordjes: Noon Design, Hollands 
Lof, Klein Haarlem Flex, Synergique, dr. Woe. En 
dan hebben we het nog niet eens over de andere 
ingang – die aan de Voorhelmstraat 23 - waar tal-
loze kunstenaars en fotografen hun eigen ruimte 
hebben. Door de karakteristieke ramen op de be-
gane grond zie je de allerjongsten spelen, want er 
zit ook een kinderdagverblijf in De Greiner.

Maar liefst 3400 m² aan lokalen en andersoortige 
ruimtes worden gevuld met zzp’ers en kleinere 
bedrijfjes vol met tekstschrijvers, webdevelopers, 
ontwerpers, adviseurs, bouwkundigen en commu-
nicatiespecialisten die één ding gemeen hebben: 
ze waarderen de gezelligheid van een verzamelge-
bouw, stimuleren elkaars creativiteit en delen als het 
even kan hun opdrachten. De kruisbestuiving van 
al deze ondernemers is over en weer zo succesvol 
dat er momenteel geen ruimtes meer leeg staan en 
er nog maar een paar flexplekken over zijn. 

Michel: “Ik hoef hier bij wij van spreken maar in 
het trappenhuis te roepen: ik zoek een developer 
en er melden zich meerdere geïnteresseerden. We 
zien elkaar niet als concurrenten, want we gunnen 
elkaar leuk werk. Alleen met die instelling werkt het 
en gaat het vliegwiel draaien! Dit geweldige pand 
heeft ook als meerwaarde dat het meteen uitno-
digt om erover te praten, want nieuwe bezoekers 
kijken echt hun ogen uit.”

Matya Grabijn (28), onder meer organisator van 
het stadsfestival Parksessies, vult aan: “125 men-
sen uit de creatieve industrie zijn op de een of 
andere manier verbonden aan De Greiner. Dan 
ontstaan er bijna automatisch nieuwe samenwer-
kingsverbanden. En nu het zo goed loopt, willen 
we ook kijken wat we in de toekomst voor de 
buurt kunnen betekenen. We hebben al een ver-
gunning voor een koffiebarretje in de ruimte van de 
voormalige conciërge naast de rode voordeur. We 
houden ons aanbevolen voor een leuke naam!”

“We zien elkaar niet als concurrenten, 
we gunnen elkaar leuk werk!”

creatieve broedplaats De Greiner
Een parel in de buurt: 

Het had niet veel gescheeld of een van de 
meest markante gebouwen in de Roos was 
gesloopt wegens ernstig achterstallig onder-
houd. Ivar Hamelink (63, grafisch vormgever) 
herinnert zich nog goed dat steeds meer de-
len van de plafonds naar beneden kwamen 
en dat er zelfs vogelnestjes ín het gebouw 
waren: “Je durfde hier geen klanten te 
ontvangen, je schaamde je”. Wie had toen 
kunnen voorzien dat het zo’n dynamische 
omgeving zou worden? Michel van Ruyven 
(52, creatief communicatiebureau) hoort bij 
de nieuwe lichting gebruikers, hij verkocht 
zijn bedrijfspand vijf jaar geleden om hier 
een van de voormalige schoollokalen in De 
Greiner te huren: “Mijn beste zakelijke en 
creatieve beslissing ever!”

De geschiedenis van De Greiner 

Dat de eerste steen werd gelegd op 26 april 
1902 kun je (met enige moeite) lezen op de 
plaquette naast de oorspronkelijke ingang aan 
de Schneevoogtstraat. Bovenin de gevel staat 
gebeiteld: De Haarlemsche Huishoud- en In-
dustrieschool. Avond- en dagcursussen werden 
gegeven in vakken zoals de fijne keuken, wasch-
behandeling, tafeldekken en -dienen, costuum-
naaien en kinderverzorging. Bedoeld om meisjes 
klaar te stomen voor een bestaan als huisvrouw 
of voor een betrekking als dienstbode.

In de jaren dertig van de vorige eeuw groeide 
de school zo – en veranderden de eisen op het 
gebied van hygiëne – dat architect Dick Greiner 
een compleet nieuw gebouw ontwierp en dit 
er als het ware aanplakte. De hoofdingang lag 
vanaf toen aan de Voorhelmstraat 25. De her-
opening vond plaats in 1935. Het bijzondere van 
Dick Greiner was dat hij eigenlijk vormgever en 
meubelmaker was, hij had zichzelf het vak ‘ar-
chitectuur’ aangeleerd.

In de jaren zeventig was het niet langer een huis-
houdschool, maar kwam er een sociale acade-
mie in. Met name oudere Haarlemmers spreken 
daarom nog steeds over ‘de voormalige huis-
houdschool’ of ‘de voormalige sociale acade-
mie’. Het gebouw is een begrip in heel Haarlem.

Vanaf 1995 brak er weer een nieuwe periode 
aan: niet langer een school, maar een verzame-
ling ateliers voor Haarlemse kunstenaars. Dank-
zij deze kunstenaars is het gebouw behouden, 
zij zorgden er namelijk voor dat het gebouw in 
1999 het eerste en nog steeds enige rijksmo-
nument in het Rozenprieel werd: het stamt uit 
de periode van de Nieuwe Zakelijkheid en heeft 
kenmerken van de Amsterdamse School.

Na een jarenlange zoektocht naar een oplossing 
voor het ‘bouwval’ De Greiner, koopt Ymere het 
in 2008 voor het symbolische bedrag van 1 euro 
van de gemeente Haarlem, maar mét de lusten 
en de lasten. Het gebouw wordt geheel geres-
taureerd tussen 2008 en 2010. Totale investe-
ring: 6,4 miljoen euro inclusief btw. 

Vanaf 2010 heeft het gebouw zijn nieuwe naam: 
De Greiner.

v.l.n.r.: Michel van Ruyven, 
Matya Grabijn en 
Ivar Hamelink
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Je kan veel over het Rozenprieel zeggen, maar niet dat 
het een professorenbuurt is. Toch woont er in ieder geval 
één, namelijk Maarten Pieter Schinkel (47). 
Prof. dr. M.P. Schinkel is sinds tien jaar actief in de 
wijkraad, die hij nieuw leven inblies toen hij in de wijk 
kwam wonen. Intussen kregen zijn vriendin en hij vier 
Rozenpriëlertjes. 

Waarom is de wijkraad belangrijk?
“Het blijft belangrijk dat het Rozenprieel stevig wordt ver-
tegenwoordigd bij de gemeente. Onze wijk is heel bijzon-
der: vlak bij de stad, maar toch apart – een volks eilandje. 
In het verleden was de Roos nog wel eens het onderge-
schoven kindje van Haarlem. Nu staat de wijk volop in de 
belangstelling: er komen nieuwe jonge gezinnen wonen 
met allerlei leuke initiatieven, de Hannie Schaftschool 
loopt als een trein, Ymere investeert weer, overal wordt 
geklust, er staan grote bouwprojecten op stapel.”

Wat zijn jullie grootste zorgen?
“Een zorg van ons is om het positieve momentum vast te 
houden, maar ook niet té hard te gaan. De opschudding 
rond de funderingen is een voorbeeld: in plaats van angst
te zaaien zouden gemeente en Ymere de bewoners con- 
creet moeten helpen om hun huizen te verbeteren. Oude 
bewoners en minder daadkrachtigen moeten kunnen 
blijven en meeprofiteren. Wij zeggen: dit is geen particu- 

lier probleem, maar een maatschappelijk probleem. Een 
Bouwbureau ‘Plus’ moet financiële én maatschappelijk- 
emotionele ondersteuning geven. Dat verdient onze wijk, 
die te lang is verwaarloosd. Er is in het verleden te veel ge-
sloopt, en dat dreigde de ziel uit de buurt te halen. Renove-
ren kun je maar één keer doen; doe het dan liefdevol!” 

Wat zijn jullie grootste successen?
“We hebben de Hannie Schaftschool behouden voor de 
wijk. Toen ik voor het eerst aanschoof bij beleidsover-
leg was het plan de school te sluiten. Dat zou beter zijn 
voor de kinderen uit het Rozenprieel: buiten de wijk naar 
school. Maar het probleem was dat de school slecht be-
stuurd werd en niet onderhouden. En er speelden vast-
goedbelangen. Dat is veranderd: en zie daar het pracht-
resultaat!

De tunnel voor de Zuidtangent hebben we tegengehou-
den. De Spaarne-oever zou door een idioot grote be-
tonnen bustunnelbak worden verpest. Een megalomaan 
plan dat de Provincie de gemeente opdrong.

Het nieuwe bestemmingsplan: het dikste van Haarlem! 
Er is meer groen bestemd, monumentale panden wor-
den beschermd en er komen voor ‘Koningstein’ eindelijk 
woningen in de plaats die passen bij de schaal van de 
wijk. Dat is historisch: dit arrogante voormalige gemeen-
tekantoor is de wijk al vanaf de bouw een doorn in het 
oog.” 
 
Hoe is de verhouding tussen de wijkraad, 
Ymere en de gemeente Haarlem?    mmm 
“Daar zit nog meer in. We worden toch een beetje 
buiten de processen gehouden, vind ik, terwijl wij kennis 
en mandaat hebben. Soms moeten we er daarom 
hard in zoals toen ambtenaren ‘Edelweiss’ wilden 
wegbestemmen, en Ymere huizen wilde ‘loszagen’. 
Gelukkig is de gemeenteraad een vriend van het 
Rozenprieel: daar vinden we altijd gehoor. Met betere 
samenwerking kunnen we de Roos in de opwaartse 
spiraal houden: wat mij betreft heeft succes vele vaders!” 

Zoekt de wijkraad nog nieuwe leden?
“Altijd. Iedere bewoner die mee wil denken en doen is 
van harte welkom. Er is van alles nuttigs en interessants 
te doen. Zelf verwerk ik mijn ervaringen met het open-
baar bestuur hier in mijn colleges. Het is een micro-eco-
nomietje waar ik een boek over zou kunnen schrijven.”
E-mail: info@wijkraadrozenprieel.nl.

Vijf vragen aan de wijkraad
Maak kennis met de nieuwe wijkagent: 

Brian van der Meer

“43 jaar ben ik nu en een zogenaamde zij-instromer, 
in 2009 ben ik pas met mijn opleiding tot hoofdagent 
begonnen, een heel bewuste keuze.”

“Hiervoor was ik noodhulpagent, maar ik wilde heel graag 
wijkagent worden. Ik heb behoefte aan meer verdieping.”

“Mijn werk is praten, praten, praten… en luisteren, luisteren, 
luisteren. Horen wat er speelt, aanvoelen waar je nodig bent.”

“Ik heb verschillende wijken, maar in het Rozenprieel zal ik me elke 
dag even laten zien.”

“Het Rozenprieel is een van de meest diverse buurten van Haarlem, 
dat maakt het werken hier zo leuk.”

“Ik verheug me erop contact te leggen met allerlei 
verschillende buurtbewoners.”

“Ik kom zelf uit een vergelijkbare volksbuurt. Ik ben niet geschikt voor een saaie wijk.”



[in] de roos 36 

Dit blad is uit.
Wat vond je ervan?

Reacties graag naar inderoos2018@gmail.com

Binnenkort willen we de ‘oude’, vertrouwde Rooskleurig weer laten uitkomen.
Dat kan alleen met jouw hulp. Doe je mee? De huidige redactie is vooral op zoek 

naar een eindredacteur. Een goede organisator dus!

Ben jij die betrokken bewoner die zich in wil zetten voor een 
herstart van onze wijkkrant?

Meld je aan via inderoos2018@gmail.com

 


