
Wijkraad Rozenprieel.  
sep 1 ,  2022  |  W i j k raad  

Vergadering Wijkraad,  
Afgelopen dinsdag zijn de wijkraadsleden bij  elkaar 
geweest.  Het volgende is besproken.  
–  Er komt een steen boven de entree van het nieuwe 
Koningshof. Hierover zi jn we aan het ki jken met 
kenners naar het ontwerp en de uitvoering ervan. 
Zodat het ontwerp verbonden bli j ft  met het 
Rozenprieel.  
–  Metingen Lucht kwaliteit  in onze buurt  
–  Mobil iteitstafel  vergaderingen van al le wijkraden  
–  Binnenkort komt er een vergadering van 
verdraagzaamheid in t i jden van polarisatie vanuit  de 
Gemeente Haarlem, één van de wijkraadsleden zal  
hierbi j  aanschuiven.  
–  Het rooien van bomen is begonnen, van de 151 
bomen die op de l i jst staan. Waaronder de 2 essen  in 
de Camphuijsstraat .  Heeft u hier vragen over dan kunt 
u deze mailen naar hildeprins@hetnet.nl  
–  We zijn bezig om mensen alert te maken voor het 
aanbieden van hun grofvuil .  Hoe ze een afspraak 
kunnen maken met Spaarnelanden en het niet veel te 
vroeg aanbieden/het op straat zetten van hun grofvuil .  
Dit  met oog op brandstichting.  
–  We gaan weer naar het eind van het jaar,  dus 
vuurwerk! We zijn samen met de brandweer en de 
Hannieschaftschool bezig voor een programma die op 
school word gegeven. En hopeli jk ook nog één keer in 
het buurthuis de Tulp. Om kinderen alert te maken van 
de gevolgen van brandstichten en de gevaren hiervan.  
–  De vlaggenmast van Koningstein. Wij  zi jn een ti jd 
bezig geweest om te kijken en het realiseren van het 
herplaatsen van de vlaggenmast in onze buurt.  We 
hebben drie plaatsen bekeken waar het in onze ogen 
geplaats zou kunnen worden. Helaas is dit  niet gelukt,  
er kunnen geen vrachtwagens komen voor de 18 meter 

https://rozenprieel.nu/?cat=35


lange mast,  de vlaggenmast is te groot.  Het inkorten 
van de vlaggenmast en hier een heel  nieuw 
mechanisme en sokkel  voor te laten maken is te duur. 
Het is zeer jammer dat het niet gelukt is.  
–  Verder wil len wij  u nog melden dat aankomende 
maandag 5 september de werkzaamheden op de 
Rustenburgerlaan gaan beginnen 
https:/ /haarlem.nl /herinrichting-bushaltes-
rustenburgerlaan 
–  Nieuws: deze website pagina word binnenkort 
helemaal vernieuwt, we zi jn er al  een t i jd mee bezig. 
Maar wij  hopen dat het  voor de gebruiker straks 
makkeli jker gaat worden om de website te gebruiken.  
Op 3 november aanstaande hebben wij  als wijkraad 
een wijkgesprek met alle belangri jke organisat ies in 
de buurt.  Heeft u iets te melden wat wij  als wijkraad 
kunnen meenemen in dit  gesprek.  Of wilt  u ook 
wijkraadslid worden Mail  dit  dan naar 
info@wijkraadrozenprieel .nl  
Mvg team Wijkraad.  

 
 


