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Het is inmiddels alweer vier jaar 
geleden dat de vorige Rooskleurig 
uitkwam. Na een vier jaar durende 
zoektocht naar een eindredacteur 
heeft Anke Brinkman de wijkraad 
en de studenten van Springlevend 
Rozenprieel benaderd om weer 
een nieuwe start te maken met de 
Rooskleurig. Het resultaat van deze 
samenwerking heb je nu in je handen. 
De artikelen zijn geschreven door 
wijkraadsleden, buurtbewoners en 
door de studenten van Springlevend 
Rozenprieel en gaan over van alles 
wat er zo al op dit moment speelt in 
de wijk. Als eerste is de wijkraad aan 

het woord met een plan waarin 
verduidelijkt wordt hoe je zelf heel 
praktisch invloed kunt uitoefenen 
op je eigen woonomgeving. In dit 
plan wordt wat dieper ingegaan 
hoe je je samen met je buren kunt 
verdiepen in een onderwerp. Of 
hoe je op verschillende manieren 
contacten kunt leggen tussen 
bewonersgroepen  en organisaties. 
En natuurlijk kun je lezen wat de 
wijkraad allemaal van plan is. We 
wensen je veel plezier bij het lezen 
van deze Rooskleurig, en bij het 
bekijken van de website op http://
www.rozenprieel.nu/.

 
COLOFON
Hoofd-/eindredactie Wijkraad en 
Studenten Springlevend Rozenprieel
Vormgeving: Anke Brinkman

Medewerkers: Hanneke van der Laar, 
Ton van Hoorn, Teo Veringa, Marijke 
Pauw, Anton Treffers, Laura Horrocks, 
Ezra Groeneveld, Lila Duits en 
Tommer Oshman, Kinderwijkraad en 
Paulusz (fotografie)

Oproep Redactieleden
De redactie van Rooskleurig is op 
zoek naar een hoofdredacteur en 
nieuwe redactieleden. Heeft u altijd 
al eens willen schrijven of vindt u het 
gewoon leuk om in een redactieteam 
te werken? Zo ja, dan kunt u reageren 
via info@sw.rozenprieel@gmail.com

Telefoonnummers en adressen
Buurtcentrum De Tulp 5422862
Hannie Schaftschool 5312119
Gemeente Haarlem 5113000
Meldpunt problemen in de wijk 5115115
Politie Haarlem 0900-8844
Ymere 088 0008900
Sociaal WIjkteam 5430997

www.rozenprieel.nu

Van de Wijkredactie

Inhoudsopgave
Er is veel veranderd nadat eind 70er jaren de Republiek 
Rozenprieel werd uitgeroepen. Er is veel meer inspraak 
en medezeggenschap. Besluiten worden steeds minder 
‘top-down’  genomen. De overheid probeert steeds meer 
te luisteren naar wat er leeft in de stad, in de buurt. En er 
komt ook steeds meer ruimte voor initiatieven vanuit de 
bewoners zelf.

De wijkraad heeft een moeilijk jaar achter de rug, en de 
oorzaak zit voor een deel in de veranderende omgang 
tussen overheid en burgers. Vroeger behartigde de 
wijkraad vooral de belangen van de bewoners bij de 
gemeente. Maar deze opzet begint steeds meer af te 
brokkelen. Bewoners voelen steeds meer de behoefte 
om zelf met ideeën te komen, om zelf voorstellen te 
doen, en om zelf te werken aan een prettige, veilige leef- 
en woonomgeving. De wijkraad wil zichzelf de komende 
periode omvormen zodat ze de bewoners kunnen 
ondersteunen in activiteiten die gezamenlijk worden 
ontplooid. In de tekst hieronder lees je meer over deze 
nieuwe opzet.

Thema’s
Individuele bewoners kunnen op zoek gaan naar mensen 
die in eenzelfde onderwerp geïnteresseerd zijn. In zo’n 
werkgroep kun je samen kun met elkaar praten over dat 
onderwerp. Oplossingen voor bestaande problemen 
bedenken en nieuwe visies ontwikkelen. Zo’n onderwerp 
noemen we een thema. In deze Rooskleurig vind je 
verschillende voorbeelden van zo’n thema: veiligheid, 
verkeer, groen. Maar je kunt ook zelf een thema kiezen. 
Je kunt zelf bepalen waar en hoe vaak je bij elkaar komt 
om te overleggen. De wijkraad faciliteert en ondersteunt 

de werkgroepen die bezig zijn met een thema. Na verloop 
van tijd geef je je visie op het thema in een heel praktische 
vorm door aan de wijkraad. Want de wijkraad is het 
doorgeefluik van de buurt naar de gemeente.

Voordeel voor jou in deze opzet: je hoeft niet oeverloos te 
vergaderen over onderwerpen waar je belangstelling niet 
naar uitgaat, maar je bent alleen bezig met het onderwerp 
dat je na aan het hart ligt.

Lijkt het je wat om mee te denken in een werkgroep 
rond een van de thema’s die in deze Rooskleurig 
worden genoemd, of wil je zelf graag beginnen met een 
thema, neem dan contact op met Teo Veringa via info@
wijkraadrozenprieel.nl. Je kent Teo misschien wel van de 
wekelijkse maaltijden in de Tulp (voor de Corona uitbraak).

Wijkredactie
Als je je liever met verschillende onderwerpen naast  
elkaar bezighoudt, is de wijkredactie misschien iets 
voor je. Als lid van de wijkredactie houd je je met heel 
veel verschillende mensen en zaken bezig! Leden van 
de wijkredactie onderhouden samen de contacten met 
de verschillende thema-werkgroepen, en  ook met de 
wijkraad. Elk lid van de wijkredactie kiest daarbij natuurlijk 
vooral thema’s binnen zijn/haar eigen belangstelling.
Met andere woorden: de wijkredactie houdt zich bezig met 
communicatie in de brede zin van het woord. De wijkredactie 
onderhoudt de website en zorgt dat de informatie over 
de actuele thema’s goed vindbaar is. De wijkredactie 
speelt natuurlijk ook een rol bij het maken de Rooskleurig.  
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Daarnaast worden de Facebook- en Nextdoorpagina 
van de Roos door de wijkredactie beheerd. En wie weet 
wat voor verdere initiatieven jij er in de toekomst nog bij 
verzint. Er is veel ruimte om je eigen invulling te geven in 
het team van de wijkredactie.

Vind je het leuk om te schrijven, heb je feeling met 
Facebook of het onderhouden van websites, of ben je 
goed in het mensen met elkaar in contact brengen? Of  
wil je meewerken als (eind)redacteur aan de Rooskleurig?
Neem dan contact op met Anton Treffers via info@
wijkraadrozenprieel.nl. Hij kan je (bijna) alles kan vertellen 
over de wijkredactie.

Wijkraad
De leden van de wijkraad hadden het afgelopen jaar heel 
wat op hun bordje liggen. Om je een indruk te geven wat 
dat zo al was:

• aanpak Voortingplantsoen (zie hiernaast)
• overleg i.v.m. funderingsherstel 
• aanpak groen in de wijk
• nieuwbouw project Koningshof (pagina 16)
• overleg met gemeente over opdrachtgevers rol en 

verkoop Edelweiss
• fietsenstallingen in de wijk (pagina 17)
• overleggen met de gemeente, Ymere, Haarlem effect 

en andere instanties.
• aanpak tuinmuren bij de Hannie Schaftschool

Da’s best een hoop werk geweest! Dat willen we het 
komende jaar wat anders gaan aanpakken. Om het werk 
overzichtelijk te houden, worden de taken wat beter 
verdeeld. De wijkraad wordt gevormd door een formeel 
bestuur. De vergaderingen zijn doorgaans 1 x per maand  
en in principe openbaar, maar met de Corona-maatregelen 
kan het zijn dat er voorlopig nog wat andere vormen 
moeten worden gevonden (streaming?). 

De wijkraad onderhoudt de formele contacten met de 
gemeente, er is een voorzitter, penningmeester, secretaris, 
en er zijn gewone leden. De wijkraad stelt het formele 
beleid vast, maar richt zich daarbij vooral op wat de 
bewoners in de thema’s voordragen. 

De verschillende thema’s worden in de toekomst over de 
leden van de wijkraad verdeeld, zodat niet iedereen heel 
gedetailleerd ‘altijd van alles’ op de hoogte hoeft te zijn. Elk 
wijkraadslid kan zich op deze manier op een beperkt aantal 
thema’s concentreren. Op die manier blijft de hoeveelheid 
tijd die je als wijkraadslid aan de wijk besteedt te overzien. 
Want ook al heb je best een grote verantwoordelijkheid 
als wijkraadslid, het moet wel leuk en gezellig blijven!

Als je de wijkraad wilt komen versterken, neem dan contact 
op met Ton van Hoorn via  info@wijkraadrozenprieel.nl. 
Hij kan je alles vertellen van de huidige stand zaken in de 
wijkraad, en wat er zo al speelt.

Vele handen maken licht werk! Zoals je hierboven kunt 
zien, kun je op heel wat manieren zelf heel concreet invloed 
uitoefenen op het reilen en zeilen in ons eigen Rozenprieel. 
Wil je graag iets doen, of aarzel je nog een beetje? Neem 
dan contact op met Teo, Ton of Anton via het algemene 
e-mailadres van de wijkraad: info@wijkraadrozenprieel.nl. 
Dit mailadres wordt meerdere keren per week gelezen. Er 
wordt altijd snel contact met je opgenomen!

tekst: Ton van Hoorn, Teo Veringa en Anton Treffers

Bij het maken van deze aflevering van de Rooskleurig 
waren heel wat mensen betrokken. Interviewers, 
schrijvers, redactie- en wijkraadsleden, vormgevers, 
fotografen, alle bezorgers…. en dan is het printen en 
inbinden nog niet eens meegerekend. Alles bij elkaar 
is dat al gauw een team van zo’n 20 mensen!! 

wat speelt er in de wijk 

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt 
voor het Voortingplantsoen. Een definitief plan moet 
nog komen. In gesprek met de Kinderwijkraad en een 
groep bewoners is de wens uitgesproken voor een 
groener plein met nieuwe speeltoestellen. In het ontwerp 
zijn verschillende speelzones voor kinderen en een 
voetbalkooi toegevoegd. Opvallend is de hoeveelheid 
groen in het ontwerp; veel bomen, bloemen en planten. 
Ook zijn er zitplekken gemaakt om een praatje te maken. 
Op https://www.haarlem.nl/voortingplantsoen/ kun je 
meer informatie vinden, met onder andere een 360 
graden beeld van het ontwerp. 
 
Op het voorlopige ontwerp kwamen diverse reacties: 
‘Goed dat het op kinderen gericht is en er mogen nog wel 
meer speeltoestellen bij komen’ en ‘Het plan ziet er mooi 
en kleurrijk uit.’ Echter zijn meerdere Rozenprieëlers geen 
fan van de voetbalkooi. Er is zelfs een petitie gestart om te 
voorkomen dat de kooi wordt geplaatst, maar; hier werd 
geen gehoor aan gegeven en dit heeft veel frustraties 
opgeroepen. Het is vooral de geluidsoverlast, het afsteken 
van vuurwerk en de vernielingen waar deze bewoners last 
van hebben. Ze denken dat dit zal verminderen als de 
voetbalkooi verdwijnt. 

Maar hoe ziet het ideale Voortingplantsoen er dan wel uit 
voor deze buurtbewoners? De een ziet graag een speeltuin 
direct voor het buurthuis, seniorenwoningen met in het 
midden een mooie binnentuin of parkeerplaatsen over 
het gehele plein. De ander vindt dat het een gezellig plein 
moet worden, dat vooral heel blijft zodat kinderen er 

kunnen spelen en van kunnen genieten, zonder dat er glas 
en andere rotzooi ligt. Maar ook is er de wens voor veel 
groen en genoeg reuring. En die voetbalkooi? Weg ermee!

Wordt het Voortingplantsoen dan het nieuwe dorpsplein? 
Daar zijn de meningen over verdeeld. Van de een hoeft 
het niet, omdat de verwachting is dat het nieuwe plein 
ook zal worden gesloopt. De ander vindt een dorpsplein 
kneuterig en dorps klinken. 

Gelukkig is er ook hoop: ‘In de zomer is het vaak al lekker 
druk en zijn de kinderen aan het spelen en de moeders 
met elkaar aan het kletsen. Ik hoop dat dat blijft.’ Er wordt 
ook potentie gezien in het plein: ‘Ik zie wel de potentie: 
een mooie centrale plek in de wijk waar buurtgenoten 
naartoe trekken, vooral kinderen en ouders. Ik hoop dat 
het een plek wordt zoals die elders in Haarlem goed gelukt 
zijn: het Wilsonsplein, Brouwersplein, Floragaarde, etc. 
Niet qua uiterlijk, want iedere plek is anders, maar wel qua 
sfeer. Het komen en gaan van spelende kinderen, jongeren 
en volwassenen.’

Ook de bewoners die we spraken over het Voorting-
plantsoen hebben we de vraag gesteld: ‘Wat maakt dat 
je van het Rozenprieel houdt?’ De Roos wordt vervolgens 
‘een echt volksbuurtje’ genoemd, waar iedereen elkaar 
kent en het zomers altijd gezellig is. Niet iedereen is even 
lovend: ‘Het is een sociale buurt, maar het zou pas een echt 
leuke buurt zijn wanneer diegenen die de boel vernielen 
weg zouden zijn.’ Een ander zegt ervan te houden en dat 
er zoveel mensen betrokken zijn bij de buurt.

Hoe het uiteindelijke 
plan voor het Voorting-
plantsoen eruit zal zien 
is nog de vraag. Volgens 
de gemeente kan het 
nog zeker tot na de 
zomer duren voordat de 
werkzaamheden zullen 
starten. Dus voor nu zit 
er maar één ding op en 
dat is afwachten! 

Het nieuwe dorpsplein?

tekst: Lila Duits en
Laura Horrocks

bron: www.haarlem/voortingplantsoen
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Aan het Zuider Buiten Spaarne ligt het Ben 
Neijndorffplein. Ik loop onder een poortje 
door om het te bereiken. Daar verwelkomen  
Jessica en Carlo mij. Op het Ben Neijndorff-
plein staat een bewonerscommissie in de 
startblokken. Het enige wat de weg nog 
verspert, is de coronasituatie. 

Hoe is het idee voor de bewoners-
commissie tot stand gekomen? 
‘Het is een uit de hand gelopen geintje’ zegt Carlo 
lachend. Jessica en Carlo hebben goed contact met de 
woningbouw. Buren hebben bij hem aangeklopt met de 
vraag of hij een brief wilde schrijven over hun klachten. 
Veel bewoners op het Ben Neijndorffplein hebben 
namelijk dezelfde klachten in huis: veel vocht, schimmel 
en houtrot. Het seniorencomplex heeft weer last van 
andere klachten zoals geluidsoverlast. Ook daar wil de 
bewonerscommissie zich voor hardmaken.  Een ander doel  
van de commissie is het veranderen van de indeling van 

het plein: ‘Het is hier een heel gezellig pleintje met weinig 
zitplekken.’ zegt Carlo. Een mooie oplossing daarvoor zou 
zijn: hoge betonnen stoepranden om op te zitten. Met 
daarin plantenbakken. ‘Zo kan iemand die terugkomt van 
een boodschap makkelijk neerploffen om een praatje te 
maken.’ Op deze manier hopen ze meer bewoners van de 
seniorenflat naar het plein te lokken. 

De bewonerscommissie zou ook graag het plein opfleuren 
door de kleuren van de deuren en kozijnen aan te pakken; 
die zijn rood en blauw gelakt. De verf geeft af bij het 
schoonmaken en de kleuren vinden ze niet bij het plein 
passen. Er is al zo’n twaalf jaar geen onderhoud meer 
geweest op het plein. ‘De hele wijk wordt opgeknapt’ 
vertelt Jessica ‘en wij zijn het vergeten pleintje.’ Wanneer 
de buurt wordt schoongemaakt moeten ze er vaak 
achteraan bellen om ervoor te zorgen dat ze ook bij ons 
nog langskomen.

Carlo en Jessica hebben meerdere keren een feestje 
georganiseerd en bij de afgelopen burendag waren veel 
bewoners aanwezig. Ook van het seniorencomplex. Twee 
mannen die elkaar van 40 jaar terug kenden, ontmoetten 
elkaar opnieuw door het feest. Dat was prachtig om te 
zien. Ze vertellen mij verheugd dat de nieuwste bewoner 

met elkaar: samen wonen op het Ben Neijndorffplein

‘Het vergeten pleintje’

foto: Paulusz

Samen de wormen voeren
Op 11 januari 2020 zijn in de Kamperstraat en Asterstraat de wormenhotels feestelijk geopend door de  
buurtbewoners. Nu vraagt u zich vast af ‘Wat is nou een wormenhotel?’ In een wormenhotel verwerken heel veel 
wormen huiselijk groenafval tot compost, dat de bewoners kunnen (her)gebruiken voor kamerplanten, tuinen 
en gemeenschappelijk groen in de buurt. Zo zijn de bewoners duurzaam bezig en daarbij hebben zij ook nog 
eens gratis compost. Ideaal dus! Er zijn aardig wat buurtbewoners die meedoen met het project. Claire vindt de  
nieuwe contacten die zij heeft opgedaan met haar buren het allerleukst aan het wormenhotel. Daarnaast vindt zij 
het erg belangrijk om zo veel mogelijk milieubewust te leven. We vragen ook nog aan Claire hoe ze het vind om in 
het Rozenprieel te wonen.  Claire: ‘Ik ben heel blij waar ik woon, en de charme van alle huizen hier vind ik heel mooi. 
Daarnaast vind ik het sociale aspect met mijn buren enorm leuk!’ 

Meedoen?
Het goede nieuws is dat er 
op dit moment weer plek 
is voor buurtbewoners 
om mee te doen met het 
wormenhotel. Meedoen is 
gratis en elk halfjaar is er 
een oogst’feestje’ waarbij de 
compost wordt uitgedeeld. 
 
Heeft u interesse? 
Stuur dan een mail naar 
sw.rozenprieel@gmail.com.

Tekst: Ezra Groeneveld 
Tommer Osham

foto: Anke Brinkman

met elkaar: een wormenhotel beheren

in een gezellig gesprek belandde met de bewoners die er 
het langst wonen. Sindsdien hopen Jessica en Carlo een 
keer per jaar een feestje te organiseren. ‘Een barbecue of 
een rijsttafel bijvoorbeeld’ zegt Jessica. 
Ze omschrijven het plein als rustig, gezellig en 
behulpzaam. Met kerst sturen ze kerstkaarten naar elkaar 
en ontvangen er ook een van bijna iedereen. Als er iets 
aan de hand is staan de buren voor elkaar klaar: ‘Of het 
nou gaat om het lenen van een stukje gereedschap, het 
in elkaar draaien van een zadel of het in elkaar zetten van 
een kinderstoeltje.’ Zelfs wanneer iemand bijvoorbeeld 
koffiemelk is vergeten biedt iemand anders aan dat te 

halen. Het Ben Neijndorffplein is een plein waar mensen 
op elkaar letten. 

En wat maakt dat Carlo en Jessica van het Rozenprieel 
houden? ‘Ik vind het Rozenprieel heel leuk, maar om te 
zeggen dat ik ervan houd: nou nee.’ zegt Carlo. ‘De reuring, 
de praatjes’ daar houdt Jessica van. Normaal gesproken 
duurt een boodschap een kwartiertje, maar door deze 
praatjes is ze met regelmaat een uur of langer onderweg.

Claire staat midden op de foto met de blauwe emmer in haar hand.

tekst: Lila Duits
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       met elkaar: vriendinnen tijdens de corona crisis

Vrijdags tijdens het eetproject ‘Lekker en 
gezond’ in buurthuis de Tulp zagen we voor 
corona wekelijks zo’n 30 tot 40 mensen 
aanschuiven op vrijdagavond. Bij deze groep 
hoorden ook ‘De dames’, zoals ze genoemd 
werden. Een groep van 5 vriendinnen die op 
deze avond hun mannen thuis lieten en samen 
bij ons kwamen eten. Door corona hebben 
we hen inmiddels al maanden niet meer 
gezien hebben. Tijd voor een rondje langs de 
deuren om te vragen hoe het met ze gaat. 

Rietje 
Rietje Schouten, ook wel Rietje, Riet, tante Riet en 
Rieteke genoemd, woont al 53 jaar in de Roos. Eerst in de 
Bakkerstraat, later in de Linschotenstraat en nu al sinds 
zo’n 46 jaar in de Rozenprieelstraat. Samen met haar man 
Hans woont ze in een fijn huis waar ze zich helemaal op 
hun plek voelen. Rietje schildert graag; een hobby die in 
de coronatijd extra tot uiting komt. Aan de muren hangen 
haar eigen kunstwerken en op tafel ligt haar meest recente 
werk. In de jaren dat Rietje in de Roos woont heeft ze altijd 

goed contact met haar buren. Met haar achterbuurvrouw 
An maakte ze uitstapjes en met haar overbuurvrouw 
Hennie zat ze samen op dansen. Mede door klachten aan 
haar knie blijft Rietje nu veel meer thuis. Gelukkig doet 
haar man de boodschappen en komen de buurvrouwen 
regelmatig even aanwaaien. Ook belt ze regelmatig met 
haar 9 zussen, Rietje komt uit een gezin van 17 kinderen. 
Gelukkig is ze ook in deze tijd even goed gehumeurd en 
altijd in voor een praatje. ‘Blijf gezond en laat alles maar 
weer terug bij het oude worden’.

Hennie
Tegenover Rietje vinden we Hennie, ook zij woont hier 
alweer 46 jaar, waarvan de laatste 14 jaar samen met haar 
huidige man. Het eerste wat opvalt is het prachtig mooie 
poppenhuis wat in haar huiskamer staat. Ze heeft het 
helemaal zelf gemaakt en heeft er zo’n 4 jaar over gedaan,. 
Ze is er nog altijd even blij mee. Na het poppenhuis 
heeft ze een hele tijd geborduurd en nu maakt ze graag 
kaarten. Een welkome hobby in corona-tijd; dus heeft ze 
200 kerstkaarten gemaakt. Voorheen zat ze samen met 
Rietje op dansen en kwam ze graag bij ‘Lekker en gezond’, 
het vegetarische eetproject in het buurthuis: daar 
mochten de mannen absoluut niet mee hoor, dat was een 
meidenavondje. Ook hield ze elke zes weken met vriendin 
Bep een high-tea, elke keer ergens anders. waar deze het 
lekkerst was? ‘In den gevulde broodmand, op de hoek van 

‘Nu nog even thuis blijven en     straks weer samen op stap
de Gedempte Oude Gracht en de Kleine houtstraat, maar 
bij Carlton was ie ook erg lekker’.

Bep
Een straatje achter Hennie komen we bij Bep. 
Eenmaal binnen worden we vrolijk onthaald door een 
rondrennende kitten. De zwart met witte kater genaamd 
Joepie is inmiddels 5 maanden oud en kunnen we in 
zekere zin wel een ‘corona aanwinst’ noemen. Met z’n 
tweeën veel binnen zitten in deze tijd is toch veel leuker 
dan alleen! Naast de nieuwe kat vermaakt Bep zich prima 
met breien en fietsen. Wel mist ze de uitstapjes met haar 
vriendinnen: de high-tea met Hennie en de fietstochtjes 
met Francis. Dat Bep en Hennie nu vriendinnen zijn had 
zij vroeger nooit gedacht, de dames woonden als kind in 
dezelfde straat, maar Bep vond Hennie ‘een bijdehandje’ 
en bovendien mochten de kinderen uit het ene deel van 
de Vooruitgangstraat niet met het andere deel spelen! 
Inmiddels kunnen ze er gelukkig allebei om lachen. Op de 
vraag hoe de vriendengroep tot stand is gekomen heeft 
ze snel het antwoord: ‘Rietje houdt van babbelen, zij heeft 
ons bij elkaar gebracht en nodigt ons uit om leuke dingen 
te doen.’ 

Francis
In Europan woont Francis, met haar man Leo. Ze is graag 
voorzichtig en daarom bellen we haar op. Francis is 

opgegroeid in Zandvoort en woont inmiddels ook alweer 
zo’n 63 jaar in het Rozenprieel. Na 10 jaar in de van 
Marumstraat hebben zij 40 jaar in de Rozenprieelstraat 
gewoond en nu sinds 13 jaar in Europan. Ze heeft het 
altijd erg naar haar zin gehad in het Rozenprieel, met 
leuke buren waar ze bijna dagelijks mee ging ‘quen’ in hun 
gezamenlijke achtertuin. Francis mist, net als de andere 
dames, de leuke uitjes en activiteiten maar gelukkig houdt 
ze de goede moed er in en maakt ze dagelijks met haar man 
een lange wandeling van Bloemendaal naar Zandvoort 
en terug. Van Bep en Francis krijgen we de tip van ‘de 
seniorenclub van Haarlem’. Een groep vitale 50+ers die 
samen leuke uitstapjes maken, waaronder fietstochten 
en musea bezoekjes. Samen gingen ze er vaak op uit met 
deze club, ze hoopt dan ook dat dit gewoon weer terug 
komt als de Corona voorbij is. Overigens kennen van de 
vijf vriendinnen Francis en Hennie elkaar misschien al wel 
het langst. Vanaf hun zeventiende zijn hun mannen altijd 
bevriend met elkaar geweest.

An
Toen wij An wilden vragen hoorden we helaas dat zij is 
opgenomen in het ziekenhuis. We wensen haar heel veel 
sterkte en beterschap toe, ook namens ‘de andere dames’.  

tekst: Marijke Pauw, 
fotografie: Anke Brinkman

Rietje Hennie Bep Francis
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groen: het Geheime Groene Roos Genootschap 

We staan in de prachtige wintertuin van Bep Barreveld. 
Sinds de winter van ’84 woont Bep in het Rozenprieel. 
Bep is al 10 jaar lid van het Geheime Groene Roos 
Genootschap (GGRG). 

Ook in de winter groeit er van alles in haar tuin: salie, 
rozemarijn, tijm, bonenkruid, citroenmelisse, marjolein, 
klimmende hopplant, kamperfoelie en nog veel meer. Bep 
geniet nu vooral van de besjes. In de winter eten de merels 
de besjes van haar vuurdoorn (zie foto). De klimop bloeit 
het eerst, nog voor de besjes., tot in oktober ziet ze daar 
luie wespen nog van genieten.

De passie voor groen is bij Bep ontstaan doordat haar 
ouders een grote tuin hadden met veel groen. De vader 
van Bep nam een volkstuin en in het voorjaar moest Bep 
helpen met omspitten. Ze vond het groen fijn, maar de 
echte passie kwam pas toen zij in het Rozenprieel kwam 
wonen. Bep volgde een permacultuur opleiding, wat 
inhoudt dat je goed zorgt voor de aarde, de gewassen 
en voor het bodemleven, zonder bestrijdingsmiddelen. 
Maar Bep wilde meer dan alleen de permacultuur. 
In een editie van Rooskleurig las zij over het GGRG. 
Samen met iemand van de permacultuur bracht zij een 
bezoek aan de woonboot van Rolf Baron waar ze voor 
de eerstvolgende vergadering van het GGRG werd 
uitgenodigd. Bep gaf aan tijd te hebben en wat met groen 
te willen doen in de wijk. 

De leukste herinnering aan het GGRG zijn voor Bep de 
kerstdagen. Dan gaat het GGRG met een hele club het 
Rozenprieel versieren. He is het heel gezellig om te doen, 
de versiering wordt gemaakt door het GGRG samen 
met andere buurtgenoten en daarna 
opgehangen door de hele wijk. Dat 
geeft verbintenis. De reacties van 
buurtbewoners op de versiering doen 
Bep altijd goed. Helaas ging deze jaarlijkse kersttraditie 
afgelopen jaar niet door vanwege Corona, maar het 
GGRG zit zeker niet stil! Ze werken op zaterdag door in de 
Tuin van Jonker met een vast groepje, op gepaste afstand. 
Bij de Europan is het Koningstuintje aangelegd, samen 
met bewoners en bij de Rustenburgerlaan zijn een aantal 
groenvakken gemaakt. Dat had het GGRG al eerder 
voorgesteld aan de gemeente.
Bep heeft een aantal wintertips voor degenen met 
een eigen winter tuin of gevel: Bedek de grond met 
afvalbladeren, zodat micro-organismen hun gang kunnen 
gaan. Dit bladafval kun je over de hele tuin verspreiden. 

Knip ook niet te snel alles schoon en weg. Laat restanten 
van de rozetten zo lang mogelijk zitten. Dat kunnen 
insecten en dieren gebruiken in de winter en vogels die 
in het vroege voorjaar beginnen met nestelen. Het ziet 
er misschien rommelig uit omdat je geen kale grond ziet, 
maar als je een hele opgeruimde tuin hebt zullen er ook 
geen egeltjes komen.
De liefde voor het Rozenprieel is met de jaren toegenomen 
bij Bep. Ze vindt haar straat gezellig met veel onderling 
contact. Na haar pensioen ging Bep helpen bij het Repair 
Café in het buurthuis, zo kwam ze met allerlei mensen 

in contact. Bep kreeg zo veel kennis 
van mensen met veel verschillende 
achtergronden en dit vindt ze 
waardevol. 

De zorgzaamheid en hartelijkheid die Bep heeft ervaren 
in het Rozenprieel vind ze een meerwaarde hebben. Ze 
moest een test ondergaan door corona; in afwachting 
van de uitslag waren er zoveel mensen die voor haar 
boodschappen wilden doen. Dit geeft een prettig gevoel 
naarmate ze ouder wordt, het is een wens van haar dat dit 
overal zo zou zijn in het Rozenprieel. Om dit te bereiken is 
het nodig om open te staan voor mensen die anders zijn 
dan jijzelf, een hogere acceptatiegraad. 
 

Passie voor groen

‘In een opgeruimde tuin 
komen geen egeltjes’

groen: de groene witte steentjes

In het Rozenprieel wordt flink gebouwd en gerenoveerd.. 
Zo ook in de Palmstraat/Barendsestraat. Hier stonden 
woningen met een bepaalde architectuur die de architect 
meegenomen heeft in zijn nieuwe ontwerp. Een onderdeel 
van de nieuwe architectuur zijn de ‘witte steentjes’, zoals 
ze tot nu toe vaak genoemd worden. Deze ‘witte steentjes’ 
hebben een functie: door de gaatjes in de steentjes kan 
een leidraad lopen waar langs planten kunnen groeien. 
Deze steentjes bestonden nog niet en zijn ontworpen door 
Chris Kabel, hiermee werd de architectuur van de oude 
woningen op een eigentijdse manier aangepast. Omdat 
het Rozenprieel bekend staat als ‘stenige wijk’ kunnen dit 
soort toepassingen op de gevels zorgen voor meer groen 
in de wijk. 

Ymere wil graag samen met de bewoners van de ‘witte 
steentjes’ huizen een plan maken voor de begroeiing van 
de gevel. Zodat de bewoners er van kunnen genieten en 
het samen kunnen onderhouden. 

Wat vinden de bewoners zélf van de woningen met ‘witte 
steentjes’ en hoe bevalt het wonen in de Roos hen na twee 
maanden? Veel van de nieuwe bewoners hebben ofwel zelf 
eerder in de Roos gewoond, zijn terug verhuisd of komen 
uit omliggende wijken. De meeste bewoners zijn blij met 
de oplevering en geven aan dat de architectuur misschien 

‘even wennen’ was en soms ‘een beetje druk’, maar zeker 
wel in de smaak valt. Eén bewoonster geeft aan dat ze 
het mooi in overeenstemming vindt met de gebouwen er 
omheen. Een andere buurtbewoner geeft aan zeker aan 
de slag te willen met het groen en ziet ook mogelijkheid 
om het islamitisch centrum aan de overkant mee te 
nemen in de vergroening. Met ondersteuning van Ymere, 
Springlevend Rozenprieel en/of het GGRG (Geheime 
Groene Roos Genootschap) zit er zeker potentie in dit 
groene project!

Ook elders in het Rozenprieel zijn de woningen opgevallen. 
Michelle vertelt ons dat ze foto’s van het huizenblok op 
Facebook had geplaatst omdat ze kon zien dat er echt wel 
over het ontwerp nagedacht is door de architect en Ymere.. 
‘ik had niet verwacht dat mijn bericht zoveel reacties op 
zou leveren’. De één vindt het mooi, de ander vindt het 
lelijk. Voor Michelle gaat het meer om de gedachte: ‘meer 
groen in de wijk’.

‘Ik heb zelf ook een geveltuintje en een aantal buren in de 
straat ook’. Wanneer er voldoende draagvlak is voor dit 
soort groene initiatieven wordt de wijk, beetje bij beetje, 
steeds groener.

Natuur terug in de wijk

foto: Paulusz

tekst: Lila Duits en Laura Horrocks

tekst: Ezra Groeneveld
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groen: zelf kweken op je balkon

 

Omdat de wijkredactie bezig is met groen in 

de wijk, wilden we graag iets schrijven over 

zelf groente en kruiden verbouwen. In je 

achtertuin, op het balkon, op het dak, in de 

vensterbank of gewoon in huis.

Want ook zonder eigen tuin kun je van alles zelf kweken, 
bijvoorbeeld op een balkon. Maar je begint wel vaak binnen. 
Je kunt plantjes kiemen vanaf zaad in kweekbakjes en dat 
gaat soms verrassend goed en soms lachwekkend fout. 
Want je moet wel goed blijven opletten: die arme plantjes 
in de vensterbank staan te vechten voor hun leven. Zo leer 
je vanzelf heel veel en het kost eigenlijk niks.

Wat verbazingwekkend goed werkt is groente die je op de 
markt of bij de supermarkt hebt gekocht weer opkweken. 
Het kontje van de prei bewaren, in water zetten en als er 
wortels aan komen in aarde verpotten. Of een vergane 
paprika in een lege pot aarde gooien. En ja hoor: er komt 
vanzelf iets op!

Daarnaast zijn groenteplanten gewoon hartstikke mooi. 
Misschien wel mooier dan al die sierplanten die je elk jaar 
weer moet vervangen. Een bleekselderij als plant is ook 
heel handig. Je kunt dan gewoon boodschappen doen op 

je eigen balkon door daar wat van te plukken. Erg handig, 
want hoe vaak heb je nou een hele bleekselderij nodig? 

Je plukt af en toe een tak of twee en dat ding groeit 
gewoon lekker door. 

Je kunt echt van alles opkweken: palmkool, boontjes, 
snijbiet, doperwten, noem maar op. Verschillende 
thijmsoorten, bosui, prei, daslook, zuring, boerenkool en 
citroenmelisse. Pompoenen lukten niet zo op het balkon. 
Het balkon ziet er heel fleurig uit met al die groenteplanten. 
Je bent niet je balkon kwijt aan de groente, integendeel. 
Het wordt er alleen maar mooier van!

Misschien is het leuk als meer mensen in het Rozenprieel 
die hier mee bezig zijn, zich met elkaar in een Whats-app 
groep of iets dergelijks kunnen verenigen. We kunnen 
dan vragen stellen aan elkaar, bijvoorbeeld of iets in de 
volle zon moet of juist niet. Groenten in potten en bakken 
is heel leuk om mee bezig te zijn en helemaal als je dat 
samen doet natuurlijk!

Als je meer wilt weten over groente verbouwen in je eigen 
tuin of op je balkon, of wil meedoen m et zo’n groep, neem 
dan contact op het Teo en stuur een mailtje naar 
info@wijraadrozenprieel.nl.

tekst Teo Veringa

Groen, groener, groente
berichten uit de wijk

Praatje pot

Kinderwijkraad

Sinds januari 2019 bestaat de kinderwijkraad Rozen-
prieel. Een groep kinderen uit de wijk, voeren plannen 
uit die op school (de Hannie Schaftschool) bedacht zijn 
of zelfbedachte plannen. Met maar één doel: om de wijk 
fijner te maken voor iedereen. Plannen om de wijk groener 
te maken, om zwerfafval aan te pakken of om allemaal 
goed met elkaar om te gaan zodat alle kinderen fijn buiten 
kunnen spelen, zijn bedacht.

Vergaderen gebeurt elke week in de Tulp, of online, zoals 
in deze periode.
In 2020 is er geholpen met het wormenhotel, de 
buitenspeeldag die door de kinderwijkraad is opgezet en 
uitgevoerd en er is geholpen met nieuwe plantenbakken 
bij de Tulp om de wijk fleuriger te maken. In het najaar 
heeft de kinderwijkraad een bloemengroet bedacht om 
wat positiefs te doen in de wijk. Zelfgemaakte bloemen 
zijn uitgedeeld in de wijk.

Voor dit voorjaar staat een Mad Science dag gepland. 
Hiervoor hebben de kinderen zelf subsidie aangevraagd. 
Ze zijn ook van plan om een escape room te gaan maken 
in de Tulp. Want naast belangrijke thema’s als zwerfafval 
en groen in de wijk, vindt de kinderwijkraad het ook leuk 
om gezellige dingen te bedenken voor zoveel mogelijk 
kinderen in de wijk!

Het is leuk om dichtbij allerlei dingen te wonen! Bij school, 
bij de supermarkt, bij het Spaarne, bij de stad en hopelijk 
dichtbij de middelbare school!

Woon jij in het centrum of het Rozenprieel en wil jij 
iemand in de buurt verrassen die wel een opkikker 
kan gebruiken?

Wij maken de soep, 
jij het contact!

Aanmelden: whatsapp of bel uiterlijk op maandag 
naar 06-19927353 je naam, adres , aantal bekers en 
tijdstip van ophalen door (woensdag of donderdag).

waar: Buurtcentrum de Tulp. 

Wanneer: woensdag of donderdag op het opgegeven 
tijdstip.

Bekers soep worden in een papieren tas corona-
proef geleverd.
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   Esther Damen (35), bewoonster kamperstraat

Ze kwam in 2012 met haar vriend, vanuit de Jansstraat, in 
de Kamperstraat wonen. Kort voor het interview stuurt ze 
een appje: ‘klop maar op het raam, de bel is stuk’. 

Esther:  ‘We woonden daar nogal studentikoos en inmiddels 
hadden we allebei een baan en wilden een volgende 
stap maken. We waren op zoek naar een bescheiden 
eengezinswoning vanaf 80 m2 met een tuintje en we  
gingen ook kijken in de Roos. Ik heb leuke herinneringen  
aan deze buurt. Mijn jeugd heb ik doorgebracht in 
Hoofddorp, maar als we naar Haarlem gingen, parkeerden 
mijn ouders altijd hun auto in de buurt van De Greiner, 
toen nog een school waar mijn vader vroeger zelf op 
had gezeten. Ik herinner me hoe we via de kruip-door-
sluip-door-straatjes naar het centrum wandelden. Leuke 
herinneringen. Wat mijn vriend en ik nooit verwacht 
hadden, is dat we bij het bezichtigen van deze bovenwoning 
meteen verliefd werden. Het had 
met de  lichtinval te maken en 
met de verrassende indeling. Het 
was kleiner dan onze woonwens 
en het had géén tuintje, maar dat maakt op zo’n moment 
niet meer uit. Wat ook meespeelde, was dat we op straat 
zo’n leuk gesprekje hadden met een overbuurman. Ook 
een jong iemand en we dachten meteen: vast gezellig om 
hier te wonen.’

Het stel heeft inmiddels twee kinderen Kees (5) en Tim 
(3) en het lukte hen nog niet zo lang geleden om ook de 
begane grond te kopen: ‘Dennis heeft al een hele tijd 
geleden een balletje opgegooid bij de eigenaar van het 
pand beneden en op een gegeven moment had hij er wel 
oren naar.’

Esther: ‘Het leuke is dat elk straatje weer zo anders is. 
En de diversiteit van de bewoners is in deze wijk ook 
geweldig: jong en oud, studenten en gezinnen, mensen 
van Nederlandse en van buitenlandse komaf. Echt 
iedereen woont hier. En ik hoop dat dat blijft. We hebben 
al een aantal jaar met ruim veertig andere bewoners in 
onze straat een buurtapp die getiteld is ‘Camping de 
Kamperstraat’. De sfeer in deze straat is erg goed. En 
behalve voor gezellige buurtbarbecues die helaas sinds 
corona niet meer hebben plaatsgevonden, is de app er 
ook om elkaar te helpen. Een tijd geleden was bij een 
aantal auto’s in de straat de zijspiegel eraf gereden. Toen 

hebben we dankzij de tips op die app, toch de chauffeur 
weten te traceren: iemand uit de buurt die iets teveel op 
had.’  Ze vertelt het lachend want, zegt ze, overal is wel wat 
en het hoort ook een beetje bij het wonen in een krappe 
binnenstad. En de andere kant ervan is dat het in ieder 
geval nooit saai is in de Roos. Er valt genoeg te beleven.

Het is een op en top Haarlems gebeuren bij Esthers gezin. 
Zij werkt als GZ-psycholoog (gespecialiseerd in Kind en 
Jeugd) in een eigen praktijk aan de Wilhelminastraat, 
haar vriend Dennis de Waart is medeoprichter en mede-
eigenaar van DeDAKKAS, de razend populaire uitspanning 
in de binnenstad, hun kinderen zitten op de Hannie 
Schaftschool een paar straten verderop. De verbouwing 
van de begane grond is bijna klaar. Het wachten is nog 
op de plaatsing van de keuken. Een enorme pui aan de 
achterkant kijkt uit op het tuintje dat er dan toch gekomen 

is. Boven de enorme keukentafel 
hangt een prachtige foto van 
het kale, grauwe parkeerdek dat 
de DeDAKKAS ooit was ‘Toen 

Dennis van een vriend hoorde dat die elk jaar met Oud 
en Nieuw met zijn gezin naar dat parkeerdek ging om 
naar het vuurwerk te kijken, en deze vriend hem vertelde 
over het panoramische uitzicht over Haarlem, was Dennis 
meteen getriggerd.’

Samen hadden ze het er al eens over gehad dat het leuk 
zou zijn om zich in te gaan zetten voor het Rozenprieel:
‘Dennis was al eens ingeschakeld door de wijkraad 
vanwege zijn expertise, hij is bouwkundig ingenieur, 
maar hij had te weinig tijd om nog meer te doen. Dus 
toen vorig jaar de wijkraadsverkiezingen waren en drie 
kandidaat-leden zichzelf zouden gaan presenteren in 
wijkgebouw De Tulp dacht ik: Daar wil ik naartoe. Gewoon 
uit belangstelling. Maar toen ik daar eenmaal was, vroeg 
iemand van de wijkraad: Misschien zijn er nog mensen in 
het publiek die zich geroepen voelen om zich bij ons aan 
te sluiten? En geheel spontaan meldde ik me aan.’

‘Omdat je elkaar nog niet kent begin je eigenlijk bij het 
begin: wat is onze visie, wat worden onze speerpunten? 
Wat heeft de buurt nodig? Terwijl ik eigenlijk een heel 
praktisch mens ben: ik wil graag mijn handen uit de 
mouwen steken. Het vele vergaderen, het vele praten en 
denken, geloof me, het is ook nodig in het begin, maar ik 

‘In een spontane bui heb ik me 
aangemeld voor de wijkraad’

blijk daar toch niet geschikt voor te zijn. Dus nu, na een 
jaar, heb ik toch besloten om ermee te stoppen.’

‘Mijn jaar in de wijkraad heeft mij overigens wel de 
ogen geopend. Ik heb vanuit de wijkraad het dossier 
‘Voortingplantsoen’ op me genomen. Die zou heringericht 
worden en daar moesten met name de bewoners in de 
directe omgeving bij betrokken worden. Maar ik heb 
de woede, de onmacht, de teleurstelling bij veel van de 
bewoners daar gezien en gevoeld. Die zaten helemaal niet 
te wachten op weer een nieuwe inrichting van het plein,  
die snakten vooral naar toezicht, handhaving en veiligheid. 
Ik ben onder de indruk ge-raakt van hun moedeloosheid, 
want ze hebben al tientallen 
jaren ellende achter de rug: 
geluidsoverlast, vernielingen, 
brandstichtingen. Ik begreep 
ook hun wantrouwen naar mij toe, ik was in hun ogen 
geen oorspronkelijke Roosbewoner. Maar onze kinderen 
zijn hier toch geboren, zei ik dan. Maar dat is toch anders. 
De nieuwe types die nu in de Roos komen wonen, hebben 
geen idee van de overlast in sommige straten.’

‘Het belangrijkste dat wij als wijkraad hebben kunnen 
doen met betrekking tot het Voortingplantsoen is vooral 
bij de gemeente duidelijk maken hoe belangrijk toezicht 
en handhaving is om hier een succes van te maken. En 
ondanks het wantrouwen van veel bewoners, ben ik 
ervan overtuigd dat het een mooi, veilig plein kan gaan 

worden. En ik geloof erin dat kinderen die daar samen 
spelen uiteindelijk voor de verbinding zullen zorgen. De 
wijk wordt steeds mooier, kijk om je heen: overal worden 
pandjes opgeknapt. Alleen hoop ik dat de diversiteit blijft 
want dat maakt de Roos juist zo aantrekkelijk.’ 

Of Esther vindt dat er überhaupt een wijkraad nodig is? 
‘Ja, al is het maar om een duidelijk lijntje te hebben 
naar de gemeente. Maar ik ben toch meer iemand van 
losse projecten. Met Kerst heb ik meegeholpen met een  
initiatief van Haarlem Effect om huis-aan-huis in 
wooncomplexen waar veel 75+’ers wonen, gratis een 
bakje soep aan te bieden. Ik ging naar het Europan-

gebouw aan het Zuider 
Buiten Spaarne en het werd 
een geweldige middag. Als 
de voordeur voorzichtig werd 

geopend, zag ik iemand met een wat onzekere blik vragen: 
wat kost dat? En dan de ontwapenende lach als ik zei dat 
het gratis was. Je voelde ook zo duidelijk de behoefte  
aan gezelligheid.’ 

‘Toen ik thuis kwam, dacht ik: eigenlijk moet de wijkraad 
een kaartenbak hebben met telefoonnummers van 
enthousiaste mensen die het leuk vinden zich af en toe 
in te zetten!’

Interview: Hanneke van Laar
Foto: Anke Brinkman

‘De kinderen in de Roos gaan uit- 
eindelijk voor de verbinding zorgen’

Een ding is duidelijk, 
we blijven hier nog jaren wonen!

KLEURPALET
gebaseerd op rozenkleuren + blauw, groen, zwart en grijs
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U zult het ongetwijfeld gemerkt hebben; er staat wat te 
gebeuren op de plek van het voormalige pand Koningstein 
aan het Zuider Buiten Spaarne 22. De Raad Bouw 
gaat hier Koningshof bouwen. Dit nieuwbouwproject 
bestaat uit 9 herenhuizen, 5 grachtenpanden en 4 
appartementen. In de eerste verkoopfase zijn de 
herenhuizen en de grachtenpanden te koop aangeboden. 
In de volgende fase worden de appartementen, via 
een aparte procedure, verkocht. Bewoners van een 
sociale huurwoning in het Rozenprieel krijgen de eerste 
mogelijkheid om een appartement aan te schaffen. 
 
Koningshof Haarlem 
De woningen van Koningshof Haarlem zijn ontworpen 
door architectenbureau Van Egmond Architecten uit 
Noordwijk. Zij waren direct enthousiast over de mooie 
ligging aan het Spaarne en het nieuwe stadspark aan 
het Rozenprieel. Op de locatie komen veel zaken samen: 
de aansluiting bij de buurpanden, het parkeren en alle 
richtlijnen vanuit de gemeente. ‘We hebben er met veel 
aandacht en enthousiasme aan gewerkt en uiteindelijk 
zijn alle puzzelstukjes goed op zijn plek gevallen. Het is 
een hele prettige leefomgeving geworden’, aldus Britta 
van Egmond.

Duurzaam karakter
De woningen zijn voorzien van een warmtepomp, 
vloerverwarming en -koeling en zonnepanelen. Daarnaast 
is de isolatie van de woningen op een hoger niveau dan 
nodig is om te voldoen aan de BENG-eis (Bijna Energie 
Neutraal Gebouw), die vanaf 2021 wettelijk verplicht is 

voor nieuwbouwwoningen. Naast de BENG voldoen de 
woningen ook aan de gestelde GPR-eisen die strenger 
zijn dan de BENG-eisen. In de GPR worden de woningen 
getoetst aan de thema’s energie, milieu, gezondheid, 
gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.
 
Binnentuin
De woningen grenzen aan de gezamenlijke binnentuin. 
De basis van deze tuin is uitgevoerd met houten planten- 
bakken en een boom. Een plek om tot rust te komen, waar 
kinderen kunnen spelen, maar waar ook diverse zitjes 
worden gecreëerd waar je met de buren fijn kunt zitten.     

Parkeren
Parkeren doen bewoners en in de ondergelegen afgesloten 
parkeergarage. Ook voor bezoekers zijn er een aantal 
parkeerplaatsen gereserveerd. Dankzij de parkeergarage 
zal de parkeerdruk op straat nauwelijks toenemen.

Appartementen
De appartementen worden binnenkort via een aparte 
procedure verkocht. Bewoners van een sociale huur-
woning in de Rozenprieel krijgen daarbij voorrang. 
Mochten er woningen overblijven, dan zal Ymere de 
woningen aanbieden aan bewoners van een sociale 
huurwoning in de regio Haarlem. Heeft u interesse in 
een van de appartementen? Blijf op de hoogte van de 
ontwikkelingen en schrijf uzelf in voor de nieuwsbrief via: 
www.koningshofhaarlem.nl

    

wonen: voorrang voor wijkbewoners sociale huurwoningen

Wonen in Koningshof
verkeer: struikelen over geparkeerde fietsen

Fietsvlonders en -stallingen
De fiets neemt steeds meer in populariteit toe. In Haarlem 
en ook in het Rozenprieel bestaat een grote behoefte aan 
parkeerplekken voor fietsen. Dit is de gemeente Haarlem 
ook opgevallen en vanuit het Acieplan Fiets is daar nu 
ook de ruimte voor. De gemeente biedt vanuit dit plan 
de mogelijkheid om in leegstaande panden (tijdelijke) 
overdekte stallingen te maken of om autoparkeerplekken 
te transformeren in fietsenrekken dor middel van een 
fietsvlonder. 

De wijkraad heeft nu een verzoek ingediend bij de 
gemeente om een buurtfietsenstalling in Edelweiss  
(Zuider Buiten Spaarne 30) op te nemen. De gemeente  
was hier in eerste instantie tegen. Een aantal politieke 
partijen heeft toen een motie in de raad ingediend 
die vervolgens wel is aangenomen. In deze motie is 
opgenomen dat er samen met de wijkraad een onderzoek 
wordt gehouden naar de fietsparkeerbehoefte in de 
buurt van Edelweiss. Dit onderzoek heeft inmiddels 
plaatsgevonden bij de bewoners rondom Edelweiss en 
hieruit komt naar voren dat er voldoende behoefte is aan 
een buurtfietsenstalling, waar gebruikers een vergoeding 
voor betalen. Momenteel wordt de uitkomst door de 
gemeente in een notitie verwerkt. Hoe dit zich verder gaat 
ontwikkelen is nu nog niet bekend.

Het Actieplan Fiets biedt daarnaast de mogelijkheid 
voor bewoners om in hun straat een fietsvlonder te 
laten plaatsen. Deze fietsvlonders passen precies op 
een autoparkeerplaats en bieden plek aan maximaal 8 
fietsen. Zo’n vlonder kan tijdelijk worden geplaatst. Na 
een evaluatieperiode kan er voor gekozen worden om een 
vast fietsenrek te plaatsen of om de parkeerplaats weer 
terug te geven aan de wijk. Een mooie manier om te kijken 
wat bewoners nou echt willen zonder de hele straat gelijk 
te verbouwen. Aan het Zuider Buiten Spaarne ter hoogte 
van de nrs. 54/56 hebben de bewoners al samen zo’n 
vlonder aangevraagd (zie foto).

Wil jij in jouw straat ook zo’n fietsvlonder? Peil dan eens 
bij medebewoners of zij dit ook een goed idee vinden. 
Samen kun je daarvoor een aanvraag bij de gemeente 
indienen. Wanneer je daarbij hulp van de wijkraad zou 
willen, stuur dan een mail naar Ton van Hoorn, info@
wijkraadrozenprieel.nl. 

De wijkraad wil verder graag weten of bewoners nog  
inpandige ruimtes in de wijk weten die eventueel gebruikt 
kunnen worden als buurtfietsenstalling Ook daarvoor kun 
je Ton van Hoorn mailen.

tekst Ton van Hoorn

tekst: Ton van Hoorn
Foto: Anke Brinkman
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veilig en schoon: stinkende groenbakken

 

GFT Weg ermee!

Digitaal klagen

Plotseling stonden ze er, schuin voor mijn voordeur: twee 
forse groene bakken voor gft-afval. Waarom was me niet 
erg duidelijk. De gemeente had vooraf niets gemeld, en 
ook de wijkraad had niets van zich laten horen, voor zover 
ik me kan herinneren. Bijna al mijn buren hebben, net als 
ik een eigen gft-bak. Maar ach, ze staan niet echt in de 
weg, dus laat maar, dacht ik. Totdat….. het warmer werd. De 
bakken begonnen meer en meer te stinken, en er wolkten 
soms zwermen insecten omheen. 

Echt gezond kan dat niet zijn. Je zou denken dat 
de gemeente de bakken schoonhoudt, maar nee! 
Ik heb contact opgenomen met Spaarnelanden, en 
kreeg de Projectmedewerkster SPA (Strategisch Plan 
Afvalscheiding) van Spaarnelanden aan de lijn. In een heel 
plezierig gesprek lichtte ze het een en ander toe: hoe het 
zo gekomen is, en over het geld dat er mee gemoeid is. 
Wat bleek? Alleen als je er nadrukkelijk om vraagt, worden 
vuile bakken door schone vervangen. Verder moeten we 
zelf maar wat doen. 

Je zou denken dat we in deze tijd beter in staat zijn om op 
een hygiënische én praktische manier met ons afval om 
te gaan. 

Ik heb het contact met Spaarnelanden als heel opbouwend 
ervaren. Misschien is het mogelijk om met een paar 
mensen in onze buurt te onderzoeken hoe we op een 
praktische manier bij kunnen dragen aan het probleem 

van afvalscheiding, al dan niet onder de paraplu van 
de wijkraad. Trefwoorden zijn wat mij betreft circulair, 
hergebruik, gemak en hygiënisch.

Per 1 januari is er een nieuwe afvalcoach aangesteld bij 
Spaarnelanden, en die gaat contact met me opnemen. Een 
goed vertrekpunt! Ben je geïnteresseerd om dit thema 
samen verder te ontwikkelen, neem dan contact op met 
Anton Treffers via info@wijkraadrozenprieel.nl.

BUITEN BETER app
        
Een van mijn meest favoriete apps op mijn telefoon is de ‘buiten beter’ 
app. Deze app helpt om de buurt schoon te houden en misstanden aan 
de gemeente door te geven. Ligt er bv grofvuil bij een container? Even 
een foto maken, de app zoekt zelf de locatie op, en zo kun je doorgeven 
dat er afval ligt. Je krijgt bericht over de afhandeling van je klacht en 
over het algemeen haalt Spaarnelanden het dezelfde of de volgende 
dag op. Zo simpel kan het zijn om je buurt schoon te houden ….dus!!  
Zet hem op je telefoon, en houd zo je buurt schoon!!

Meer uitleg vind je op https://buitenbeter.nl/
Je kunt de app downloaden in de Google Play Store 
en de iTunes App Store

Vervuild straatbeeld

foto’s: Paulusz
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