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1. Inleiding en samenvatting 

De gemeente Haarlem stelt een masterplan op voor de vernieuwing van de openbare ruimte in 

Meerwijk (project IVORIM). In de maand maart (2019) konden bewoners van Meerwijk 

meedenken. 

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet 

vernieuwd worden. En de gemeente wil het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met 

de vernieuwing willen we Meerwijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige 

buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een 

gescheiden riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om 

hittestress tegen te gaan, willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels. 

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt 

een kans om, als de weg opengebroken wordt, warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. 

Dan hoeft op een later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst 

makkelijk hierop aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel 

alternatief voor aardgas. 

In de hele maand maart konden bewoners en betrokkenen van Meerwijk meedenken over het plan 

van de gemeente voor de vernieuwing van de openbare ruimte. Twee vragen stonden hierbij 

centraal: 'Wat vindt u goed?' en 'Wat kan er beter?'. 

432 Ideeën en Reacties 

Bewoners konden reageren via www.haarlem.nl/mijnmeerwijk en een ideeënbus in Da Vinci. Dat 

leverde van 130 personen reacties op, waarvan 45 in de ideeënbus. Van sommige groepen is 

bekend dat je die niet vanzelf bereikt. Deze groepen zijn apart benaderd. In totaal voerde de 

gemeente zo’n 10-tal gesprekken met onder andere jongeren, bewoners met een 

migratieachtergrond en senioren. Sinds 2018 denken ook de wijkraad en een klankbordgroep al 

mee over de plannen van de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk (project IVORIM). In 

totaal zijn er 432 ideeën & reacties bij bewoners en betrokkenen opgehaald. 

Wat is opgehaald? 

De meeste reacties gingen over verkeer, parkeren en speelmogelijkheden. Bij het thema verkeer 

gingen de reacties vaak over snelheid; ‘er wordt te hard gereden’. Ook was er de wens voor ‘betere 

oversteekplaatsen’ en wilden bewoners ‘meer verkeersdrempels’. Veel bewoners reageerden op 

de speelmogelijkheden in de wijk; een veelgehoorde wens is de vraag naar betere en grote 

speelplaatsen. Er werd geklaagd over het slechte onderhoud van de speeltoestellen. Ook over de 

hondenpoep die overal ligt bij de speeltoestellen, zodat kinderen er niet kunnen spelen. 

Hoe verder? 

Alle reacties die zijn opgehaald worden gebundeld en samengevat in dit verslag. Waar mogelijk 

worden de reacties verwerkt in het masterplan. Dit participatieverslag met daarin alle ideeën en 

reacties wordt toegevoegd aan het masterplan. Samen met de vaststelling van het masterplan zal 

een inloopavond gepland worden. Het masterplan wordt vervolgens uitgewerkt in een voorlopig 

ontwerp. Het voorlopig ontwerp wordt ter inzage gelegd, waarop belanghebbenden kunnen 

reageren. Deze inspraakreacties worden waar mogelijk weer meegenomen in het definitieve 

ontwerp.  
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2. Project integrale vernieuwing 
openbare ruimte in Meerwijk 
(IVORIM) 

2.1 Projectomschrijving 

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet 

vernieuwd worden. En de gemeente wil het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Met 

de vernieuwing willen we Meerwijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftige 

buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een 

gescheiden riool aanleggen. Het opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om 

hittestress tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels. 

Naast dit project loopt ook het project warmtenet. De vernieuwing van de openbare ruimte biedt 

een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen. Dan hoeft op een 

later moment niet nog keer de straat open en kunnen bewoners in de toekomst makkelijk 

aangesloten worden. Een warmtenet biedt een betaalbaar en comfortabel alternatief voor aardgas. 

2.2 Proces 

2.2.1 Masterplan 

Op dit moment werken we aan het masterplan. De doelstelling is om een breed gedragen plan te 

maken. Het masterplan bestaat uit een schetsontwerp waarin de ambities en uitgangspunten zijn 

vertaald. Het plan wordt in september door de gemeenteraad vastgesteld. Dit participatieverslag 

met daarin alle opgehaalde ideeën en reacties wordt opgenomen in het masterplan.  
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2.2.2 Ontwerpfase 

Na afronding van het masterplan volgt de verdere uitwerking van het ontwerp. Eerst tot een 

voorlopig ontwerp en daarna tot een definitief ontwerp. Bij het maken van het voorlopige ontwerp 

betrekken we de klankbordgroep en de bewoners. Het vastgestelde voorlopige ontwerp leggen we 

ter inzage. Hierbij organiseren we ook een inloopavond voor alle bewoners. Gedurende de 

inzageperiode kunnen alle belanghebbenden hun reactie geven. Alle reacties op het voorlopig 

ontwerp worden bestudeerd en kunnen bijdragen aan het uiteindelijke definitief ontwerp. 

2.3 Meedenken 

2.3.1 Van reageren naar meedenken 

De gemeente wil dat inwoners vaker onderdeel zijn van het ontwerpproces. We willen een 

omkering: van reageren naar echt meedoen, en meedenken. Bij project IVORIM beginnen we 

hiermee zelfs al in de fase vóór het ontwerpproces: de Masterplanfase. 

2.3.2 Doelstelling meedenkproces 

Een gedragen masterplan dat de basis vormt voor integrale vernieuwing van de openbare ruimte in 

Meerwijk. Waarin rekening is gehouden met de wensen en ideeën van de bewoners, ondernemers 

en belangenorganisaties en waarin de beleidsafdelingen van de gemeente zich duidelijk herkennen. 

2.3.3 Uitgangspunten meedenkproces 

Voor het meedenkproces bij het maken van het masterplan is het volgende traject opgesteld: 

• Welke tips en tops komen er uit de wijk? Wat is er goed en wat kan er beter?  

• Hiermee komt duidelijk naar voren wat er speelt in de wijk. Deze informatie geldt als aanvulling 

op de vastgestelde uitgangspuntennotitie. 

• Wij zoeken actief het contact met de moeilijk bereikbare groepen (oud-jong-

migratieachtergrond). 

• We zetten ‘online participatie’ in (ook wel genoemd: interactieve en innovatie participatie). 
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3. Aanpak en bereik 

Sinds juli 2018 zijn we met project IVORIM in gesprek met bewoners. In 2018 tijdens de 

jaarvergadering van de Wijkraad Meerwijk werden de eerste plannen voor de vernieuwing 

gepresenteerd. Sinds oktober 2018 komt een klankbordgroep van bewoners uit Meerwijk met 

enige regelmaat bijeen om mee te denken over de plannen.  

Gedurende de maand maart 2019 konden bewoners van Meerwijk via het digitale platform 

www.haarlem.nl/mijnmeerwijk meedenken over het plan voor de vernieuwing van de openbare 

ruimte in Meerwijk. We hebben hiervoor een teaserfilmpje laten maken door jongerenorganisatie 

Triple ThreaT. Ook offline konden bewoners meedenken. Nabij het Da Vinciplein hebben we een 

participatiebord geplaatst en op diverse openbare plekken in Meerwijk zijn posters opgehangen 

om aandacht te vragen actief mee te denken. Er is een artikel in wijkkrant Meerwijk verschenen 

met een oproep hiervoor. Ook zijn in heel Meerwijk huis-aan-huis flyers verspreid. Die konden 

bewoners ingevuld inleveren in de ideeënbus in wijkcentrum Da Vinci.  

Daarnaast voerden we gesprekken met bewonersgroepen met diverse achtergronden (jongeren, 

bewoners met een migratieachtergrond en senioren), groepen die we met onze publieksaanpak 

niet 'automatisch' bereiken. Ook vroegen we diverse groen- en natuurorganisaties en de 

Fietsersbond om input. 

Het project onder de aandacht op 8 

plaatsen in de wijk 
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3.1 Bijeenkomsten en gesprekken 

In totaal zijn we in 10-tal gesprekken met bewoners en of vertegenwoordigers van bewoners- en 

belangengroepen in gesprek geweest. De doelgroepen die we hiermee extra bereikt hebben zijn 

onder meer: jongeren/jeugd, bewoners met een migratie achtergrond & senioren.  

3.1.1 Klankbordgroep en wijkraad 

Sessie met stellingen tijdens een klankbord bijeenkomst 

Sinds oktober 2018 komt de klankbordgroep van bewoners uit Meerwijk met enige regelmaat 

bijeen om mee te denken over onze plannen. In totaal zijn er drie bijeenkomsten geweest. De 

sessies zijn samen met project warmtenet georganiseerd. 

De klankbordgroep dacht mee over: 

• Mijn Meerwijk: wat is er goed, wat kan er beter (haalsessie) 

• De uitgangspuntennotitie en dilemma's (werksessie 1) 

• Scenario's/ontwerpkeuzes (werksessie 2) 

De wijkraad Meerwijk is een groep actieve bewoners die zich inzet voor de kwaliteit en 

leefbaarheid van de wijk. Dat doen ze in samenwerking met de gemeente, woningcorporaties, 

Spaarnelanden, de wijkagent e.d. Bij de start van project IVORIM is er in de jaarvergadering (juli 

2018) uitgebreid aandacht geweest. Een aantal leden van de wijkraad neemt deel aan de 

klankbordgroep. 

3 klankbord avonden 
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In gesprek met jongeren van Triple ThreaT 

3.1.2 Bewonersgroepen 

Organisatie Categorie(ën) Doelstelling

Triple ThreaT (5) Jongeren / 
migratieachtergrond 

Jongerencommunity in 
Schalkwijk. Organiseren 
activiteiten voor jongeren, van 
basketbal tot dans, van 
huiswerkbegeleiding tot 
stages, etc. Jongeren dragen 
zelf bij aan het aanbod. 

Buurtouders (12) Ouders / migratieachtergrond Een initiatief van 
Multicultureel Centrum De 
Brug. Het doel is om in 
gesprek te komen met 
jongeren, hen te wijzen op 
mogelijkheden voor 
activiteiten en hen aan te 
spreken op storend gedrag. 

Multicultureel Centrum De 
Brug (idem) 

Jongeren / 
migratieachtergrond / 
senioren 

Versterken eigen culturele 
identiteit om bruggen te 
kunnen slaan naar de 
multiculturele samenleving en 
volwaardig te kunnen 
participeren en het 
bevorderen van integratie en 
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emancipatie van de 
doelgroep. 

Wijkdorp Meerwijk (2) Senioren Organisaties (PreWonen, 
Dock, Zorgbalans) werken 
samen met bewoners om een 
leefomgeving te creëren waar 
je goed in oud kunt worden. 

Dock/Buurtpower Meerwijk
(2) 

Buurtbewoners Communitybuilding door Dock 
in opdracht van Pre Wonen 
met als doel leefbaarheid in 
Meerwijk positief te 
beïnvloeden. Door lijnen naar 
welzijn en zorg te versterken 
en bewoners meer te 
betrekken. 

VMGH (0) Migratieachtergrond Vereniging Marokkaanse 
Gemeenschap Haarlem 

Woningcorporaties (6) Buurtbewoners/senioren Verantwoordelijk voor 
woningen en direct 
buitenruimte. Betrokken bij 
sociale projecten (Wijkdorp 
Meerwijk). 

3.1.3 Belangenorganisaties 

Wie Aandachtspunt/gebied Doelstelling

Groen- en natuurorganisaties
(Meerwijkplas, Poelbroekpark, 
IVN etc.) (5) 

Meerwijkplas, Poelbroekpark Het beschermen en beheren 
van de Poelbroekplas en de 
Meerwijkplas t.b.v. versterken 
biodiversiteit.  
IVN: Bijdragen aan een 
duurzame samenleving 
gericht  op het behoud van de 
biologische diversiteit en 
vitaliteit van de aarde 

Fietsersbond (1) Meerwijk/Schalkwijk Het bevorderen en behouden 
van een fietsnetwerk van 
hoge kwaliteit in de buurt van 
Haarlem en omstreken. 
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3.2 Digitaal platform 'Mijn Meerwijk' 

Via het digitale platform 

www.haarlem.nl/mijnmeerwijk 

konden bewoners van Meerwijk 

tijdens de maand maart meedenken. 

Ze konden dit doen door een reactie 

of idee achter te laten. Hierbij konden 

ze ook een locatie in Meerwijk 

aangeven waarover hun reactie ging 

en een thema toevoegen. Ook konden 

ze reageren op elkaars reacties of 

ideeën.  

Op het platform staat ook informatie 

over het project, de verschillende 

thema's, het proces en de planning. 

Ook kan men zich opgeven voor een 

digitale nieuwsbrief. 

Het platform is in de periode 1 tot en 

met 31 maart 1.640 keer bezocht. 

Daarvan waren 1.142 unieke 

bezoekers. 77 bezoekers hebben een 

reactie achtergelaten en 9 bezoekers 

hebben gereageerd op een reactie. 

3.3 Ideeënbus Da Vinci/flyers in de wijk 

In wijkcentrum Da Vinci hebben we een prikbord met informatie en een ideeënbus geplaatst. Alle 

bewoners in Meerwijk kregen een flyer in de bus die ze konden invullen en inleveren in de 

ideeënbus. Op de flyer stond een korte introductie van ons project en 2 vragen: 'Wat vindt u goed?' 

en 'Wat kan er beter?'. In totaal zijn er 45 flyers met reacties in de ideeënbus achtergelaten. 

3.4 Youtube/Facebook 

Om bewoners te attenderen op de mogelijkheid om mee te denken op Mijn Meerwijk, is er een  

teaserfilmpje gemaakt door jongerenorganisatie Triple ThreaT. Dit filmpje is op Youtube geplaatst 

en via Facebook en Twitter gedeeld. Op de Facebook pagina van Haarlem Schalkwijk (1.942 volgers) 

is drie keer een bericht met het filmpje geplaatst. Deze berichten hadden het volgende bereik: 

Datum Weergaven Bereik Betrokkenheidsacties

4/3/2019 9.748 4.588 825

14/03/2019 20.770 6.572 992

29/03/2019 1.950 1.282 114

Het teaserfilmpje op Youtube is 136 bekeken. 

45 ingevulde reactieformulieren 

1.640 site bezoekers 
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4. Wat is er opgehaald? 

4.1 Inleiding 

Er zijn heel veel ideeën en reacties opgehaald. Veel bewoners brachten in hun reactie verschillende 

punten naar voren. De totaal opbrengst is met 432 dus veel groter dan het aantal personen dat 

gereageerd heeft. Binnen de totaal opbrengst zitten veel reacties die tot 1 onderwerp of issue 

samen te voegen zijn. Het aantal keer dat een onderwerp benoemd wordt geeft ook aan hoe 

belangrijk men het vindt. Daarom zijn in deze fase de reacties nog niet gebundeld. De inhoudelijke 

verwerking zal in de fase van het voorlopig ontwerp volgen. In dit hoofdstuk worden de 

verschillende thema's toegelicht/ Per thema worden de meest genoemde ideeën & reacties 

weergegeven, met daarbij ook de meest opvallende reacties. 

Thema Aantal

Groen en water 70

Verkeer, parkeren en openbaar vervoer 161

Sport- en spelenmogelijkheden 89

Straatmeubilair, openbare verlichting en afval 82

Overig (geen thema aangegeven) 30

Totaal 432

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van alle reacties. 

4.2 Opgehaalde ideeën & reacties 

In totaal zijn er 733 ideeën & reacties opgehaald in deze fase van het opstellen van het masterplan. 

432 stuks zijn afkomstig van bewoners en betrokkenen. Vanuit de beleidsafdelingen en 

gemeentelijke partners zijn er 292 items opgehaald. Deze gemeentelijke inbreng wordt verder niet 

besproken in dit (externe) participatieverslag. 

Totaal opgehaalde ideeën & reacties (733)

Bewoners en betrokkenen (432) Intern (301)
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Bewoners konden reageren via www.haarlem.nl/mijnmeerwijk en via de ideeënbus in 

buurtcentrum Da Vinci. Dat leverde 130 reacties op, waarvan 45 in de ideeënbus.   

Daarnaast voerde de gemeente een 10-tal gesprekken met verschillende bewonersgroepen zoals 

jongeren, bewoners met een migratieachtergrond en senioren. Sinds 2018 denken de Wijkraad en 

een klankbordgroep mee over de plannen van de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk 

(project IVORIM).  

De meeste ideeën & reacties gingen over verkeer, parkeren en speelmogelijkheden. Opgesplitst in 

de vier verschillende thema's ziet de verdeling er als volgt uit: 

In bijlage 1 staat een toelichting op de thema's. 

Herkomst opgehaalde ideeën & reacties (432)

Gesprekken (152)

Ideeënbus (142)

www.haarlem.nl/mijnmeerwijk (96)

Klankbordgroep (30)

Reacties Facebook (11)

Verdeling ideeën & reacties per thema (432) 

Verkeer, parkeren en openbaar vervoer (161)

Sport- en speelmogelijkheden (89)

Straatmeubilair, openbare verlichting en afval
(82)

Groen en water (70)

Past niet binnen een thema (30)
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4.2.1 Groen en water 

Voldoende groen en water zijn belangrijk voor het tegengaan van wateroverlast en het verbeteren 

van de leefbaarheid in Meerwijk. Niet alleen de hoeveelheid, maar ook de kwaliteit is belangrijk. 

Met deze vernieuwing wil de gemeente Meerwijk ook voorbereiden op de toekomst. Er komen 

meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom wordt regenwater in het groen 

opgevangen en een gescheiden riool aangelegd, met een apart riool voor regenwater. Het 

opgevangen water kan in de droge periodes gebruikt worden. Om hittestress tegen te gaan wordt 

meer groen en water aangelegd en minder asfalt en tegels. 

De meest genoemde onderwerpen binnen deze thema's:  

• Meer groene gebruiksruimte in de wijk. 

• Meer kwaliteit voor het groen in de wijk, zowel voor aanleg als onderhoud. 

Interessante ideeën & reacties : 

• Het wordt als kans gezien om te onderzoeken of kleine groengebiedjes tot één groter 

groen/recreatie/sportief gebied gemaakt kan worden. 

• Suggestie is om bij geveltuintjes in beheer van de gemeente meer op eindresultaat te sturen. 

Een idee is om een Delftse Stoep of bredere groenstroken rondom bomen in het ontwerp in te 

passen. 

4.2.2 Verkeer, parkeren en openbaar vervoer 

Meerwijk bestaat uit stoepen, fietspaden, woonstraten en hoofdwegen. De gebruikers zijn 

voetgangers, fietsers,  de bus en auto’s. Wegen worden opnieuw ingericht zodat de kuilen en 

hobbels eruit zijn en de straten er weer netjes uitzien. Bij de nieuwe inrichting wordt ook gekeken 

naar de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers. De wens is om 30 km/u in te voeren in de 

woonstraten, en om onoverzichtelijke bochten en kruisingen aan te pakken. Ook het parkeren 

wordt opnieuw bekeken. De fiets is één van de belangrijkste middelen van vervoer in Meerwijk. 

Zijn er voldoende fietspaden binnen de wijk? En hoe staat het met de fietsverbindingen met de 

stad en de natuur? Zijn de fietspaden veilig aangelegd (voorrang, fietsstraten) en goed verlicht? 

Ook het openbaar vervoer hoort bij de inrichting van de wijk. Zijn de routes naar de bushalte 

duidelijk en goed begaanbaar, ook met een rollator of voor bewoners die minder goed kunnen 

zien? 

De meest genoemde onderwerpen binnen deze thema's zijn: 

• Meer parkeerplekken.  

• Meer 30 km-zones in de wijk. 

• Naast de wegen moeten ook de stoepen verbeterd worden. 

Interessante ideeën & reacties : 

• 's Nachts zouden auto's voorrang moeten hebben op fietsers. 

• De veiligheid van de Briandlaan zou verbeterd kunnen worden. 

4.2.3 Sport- en speelmogelijkheden 

De jeugd is een belangrijke en grote doelgroep in Meerwijk. Bijna een kwart van de bewoners is 

jonger dan 18 jaar. Meerwijk heeft momenteel 11 plekken voor sport en spel. Bij de nieuwe 

inrichting van de groene ruimtes en de pleinen moet de jeugd een goede plek krijgen. Zijn er 

voldoende sportveldjes? Bijvoorbeeld voor basketbal en voetbal? Waar liggen de speelplaatsen 

voor de kleinsten? Zijn die goed ingericht voor de kinderen en als ontmoetingsplaats voor hun 

ouders? Hebben alle leeftijdsgroepen een plek? Ook voor volwassenen is sporten en ontspannen in 

de wijk belangrijk. 
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De meest genoemde onderwerpen binnen deze thema's: 

• Meer speeltuinen in de wijk. 

• voetbalveld/basketbalveld in de wijk. 

• waterkranen in de buurt van sportvelden. 

Interessante ideeën & reacties: 
Jongeren zien graag dat er aandacht is voor sociale veiligheid in de buitenruimte zodat verschillende 
leeftijden en groepen, waaronder meisjes, zich ook op die plekken thuis voelen. 

4.2.4 Straatmeubilair, openbare verlichting en afval 

Met straatmeubilair worden de objecten buiten bedoeld, zoals bankjes, lantaarnpalen en 

prullenbakken. Bij de vernieuwing van de openbare ruimte wordt ook gekeken naar de containers 

voor huisvuil. Nu staan ze soms los op de stoep, ondergrondse inpassen in het groen wordt als 

verbetering gezien. Goede verlichting is nodig voor een gevoel van veiligheid op straat. 

Energiezuinige LED-verlichting draagt bij aan duurzaamheid in de wijk. De wens is om door de hele 

wijk dezelfde bankjes en prullenbakken te plaatsen. 

De meest genoemde onderwerpen binnen deze thema's: 

• Minder zwerfvuil en meer prullenbakken. 

• Meer bankjes in de wijk, meer rustplaatsen. 

• Maatregelen tegen hondenpoep op grasvelden/stoep in de wijk. 

Interessante ideeën & reacties: 

• Een suggestie is om Meerwijk een duidelijke entree te geven door een klein bouwwerk te 

plaatsen bij de ingang met "I love Meerwijk". 

• Er worden graag verschillende plekken gezien voor verschillende 

leeftijdscategorieën, zodat ieder zijn eigen plek heeft. 

4.2.5 Locaties 

De verdeling van de prikkers over Meerwijk (op de digitale kaart via het 

platform Mijn Meerwijk) is min of meer evenredig verdeeld. Voor een 

aantal kleine wijkjes binnen Meerwijk zijn geen reacties ontvangen via Mijn 

Meerwijk, zoals te zien op de kaart hierboven. Rond de kruising van de 

Albert Schweitzerlaan en de Braillelaan zijn veel reacties binnengekomen 

(7). Ook bij de kruising van de Briandlaan met de Aziëweg links bovenin 

Meerwijk zijn veel reacties binnen gekomen (8). Er staan een aantal 

prikkers buiten het kader. In enkele gevallen gaat het daarbij om een 

bijdrage die niet aan een specifieke locatie te koppelen is, in andere 

gevallen om aandachtpunten buiten het projectgebied.  

4.2.6 Overig 

Er zijn ook een aantal ideeën & reacties binnen gekomen die niet binnen een thema passen. 

Hieronder staat daar een selectie van:  

• Er wordt graag een viskraam gezien op het plein. 

• Wij zien graag terug dat er in de wijk een gevarieerde mix van mensen en culturen blijft wonen. 

Tevens dat jong en oud gemixt wonen in de wijk. 

• Er wordt graag muurkunst gezien op onder andere het DaVinciplein bij de nooduitgang van de 

parkeergarage midden op het plein. Dit kan ook op andere plekken waar grote kale muren zijn. 

• Er wordt graag meer toezicht gezien in de wijk i.v.m. inbraken. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1 Campagne Opbrengst 
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Verdeling reacties en ideeën per groep over totaal (432)
Bewoners - www.haarlem.nl/mijnmeerwijk
(142)

Bewoners - Ideeënbus (96)

Bewoners - Senioren (44)

Haarlemse Bomenwacht (30)

Klankbordgroep IVORIM (30)

Bewoners met migratie achtergrond (27)

Jeugd (25)

Bewoners - Reacties Facebook (11)

Fietserbond (11)

Natuurwerkgroep Meerwijkplas (11)

Woningcorporaties (4)
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Bijlage 2 Overzicht Opbrengst 
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Rapportage Klanteisen

Stakeholder: Bewoners - Ideeënbus

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0335 Bolling voetpaden De voetpaden dienen niet te bol worden aangelegd. Dit is lastig voor ouderen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0336 Speelplaatsen Er dienen meer speelplaatsen voor kinderen te worden aangelegd  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0337 Sportscholen voor vrouwen Er dienen sportscholen voor vrouwen te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0338 Hondenpoep op stoep Er dienen maatregelen te worden genomen tegen hondenpoep op de stoep  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0339 Groen in de wijk Er dient meer groen te worden gepland in de wijk, oa op het Da Vinci plein en langs het water.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0340 Opruimen afval Het (zwerf) vuil dient 1 keer per kwartaal te worden verwijderd tussen het groen en uit de 
straatgoten.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0341 Indeling parkeerplekken Parkeervakken dienen anders te worden ingedeeld zodat de auto's niet in het groen staan of op 
de stoep. 

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 2 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0342 Bijhouden groen Het groen dient te worden bijgehouden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0343 Activiteiten voor vrouwen Er dienen meer activiteiten voor vrouwen te zijn in de buurt.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0344 Bewustwording zwerfvuil Er dient meer bewustwording te zijn rondom bewoners voor de leefomgeving ivm zwerfvuil.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0345 Sfeer Da Vinciplein De (beton)sfeer op het Da Vinciplein dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0346 Informatiepunt Informatiepunt bijv in de vorm van een spreekuur 2 x per week.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0347 Viskraam Er wordt graag een viskraam gezien op het plein  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0447 Meer groen langs het water Er dient meer groen langs het water te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0448 Minder verkeer in de wijk Er dient minder verkeer in de wijk te zijn, o.a. in de Heldringstraat.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 3 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0449 Opritjes op stoepranden Er dienen opritjes langs stoepranden te komen zodat de rijbaan breder wordt.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0450 Bomen tussen flats en huizen Bomen op strook tussen flats en huizen (M.L. Kinglaan/th Morestraat) dienen bijgehouden en 
gesnoeid te worden.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0451 Meer verlichting bij flats Bij de flats (M.L. Kinglaan/th Morestraat) dient er meer verlichting te zijn in de straat achter de 
flat. die ene lamp van nu is te weinig.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0452 Verbeteren verkeersveiligheid De verkeersveiligheid van fietsers en voetgangers dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0453 Verplaatsen speeltuin Speeltuin dient verplaatst te worden ivm (geluids)overlast spelende kinderen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0454 Meer controle opruimplicht Meer controle op opruimplicht in losloopgebied honden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0455 Onderhoud uitgang 
parkeergarage

De uitgang van de parkeergarage op het Da Vinciplein dient onderhouden te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0456 Geen banken onder flats Er dienen geen banken onder de galerijflat geplaatst te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0457 Meer prullenbakken Er dienen meer prullenbakken te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0458 Vaker legen prullenbakken Prullenbakken dienen vaker geleegd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0459 Eenrichtingverkeer straten Montesoristraat, Jan Lighartstraat, Spoolderstraat dienen 1 richtingsverkeer gemaakt te worden 
voor de auto's.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0460 Vogelpoep vanuit bomen Het project dient rekening te houden met vogelpoep op autos vanuit bomen (oa op de Rudolf 
Steinerstraat).

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0461 Onderhoud wandelpaden De wandelpaden dienen beter onderhouden te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0462 Duurzaam materiaal 
speeltuinen

Indien er speelplaatsen geplaatst worden, dient het van duurzaam materiaal te zijn ivm slopen 
door jeugd.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0463 Verbeteren stoepen Naast de wegen dienen ook de stoepen verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0464 Aanpak overlast duiven De overlast door duiven dient aangepakt te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0465 Bord verboden te voeren Bij het water dient een bord te komen: niet strooien ivm ongedierte en brood is slecht voor 
eenden.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0466 Meer bankjes voor ouderen Er dienen meer bankjes te komen voor ouderen om uit te rusten als zij wandelen of 
boodschappen doen.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0467 Aanleg parkeerplekken Parkeerplaatsen dienen schuin te worden aangelegd om zo meer ruimte te creeren voor 
parkeren op dezelfde hoeveelheid ruimte.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0468 Onderhoud i.v.m. vuil Op pad en trappen bij de (sloot) achter baden-powell ligt vaak vuil, hier dient meer onderhoud 
plaats te vinden. 

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0469 Aanpak sluiproutes Sluiproute Alb. Schweitzerlaan dient te worden aangepakt (aantal en hoeveelheid auto's).  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0470 Geen gras op stoep Er dient geen gras op de stoep te komen i.v.m. hondepoep.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0471 Verbetern openbare ruimte De openbare ruimte bij de Pestaloziestraat en Pa v.d. Steurstraat dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0472 Natuurspeeltuin Er dient een natuurspeeltuin te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0473 Geen zand in speelplaats Indien er een speelplaats gemaakt wordt voor kinderen, niet iets met zand ivm kattepoep.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0474 Speelplek op Mathilde 
Wredestraat en Bertha van 
Suttnerstraat

Er wordt graag een kinderspeelplek op hoek Mathilde Wredestraat en Bertha van Suttnerstraat 
gezien.

 - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0533 Speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0534 Max 30 km/u Er dient maximaal 30 km/u in de wijk gereden worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0535 Meer groen in de wijk Er dient meer groen te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0536 Vernieuwen winkelcentrum Het winkelcentrum dient vernieuwd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0537 Meer prullenbakken op straat Er dienen meer prullenbakken op straat te zijn.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0538 Meer parkeerplekken Ik parkeer graag voor mijn deur, vandaar zie ik graag meer parkeerplekken.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0539 Onderhoud groen Het groen in de wijk dient beter onderhouden te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0540 Verbeteren stoep De stoep dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0541 Zwerfvuil op straat Er dient minder zwerfvuil op straat te zijn.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0542 Speelvoorzieningen Er dienen meer speelvoorzieningen te komen voor kinderen  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0543 Ontlasten Stresemannlaan De Stresemannlaan dient minder druk te worden gemaakt qua autoverkeer.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0544 Verlichting Da Vinci plein De verlichting op het Da Vinciplein dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0545 Parkeerplekken in de wijk Er dienen meer parkeerplekken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0546 Parkeren voor de deur Er dient voor de deur geparkeerd te kunnen worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0547 Verbeteren binnenwegen De binnenwegen dienen verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0548 Verbeteren stoep De stoep dient verbeterd te worden  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0549 Meer bankjes Er dienen meer bankjes in de wijk te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0550 Minder vuil op straat Er dient minder vuil op straat te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0551 Meer prullenbakken Er dienen meer prullenbakken te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0552 Voetbalveld in wijk Er dient een voetbalveld te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0553 Beter onderhouden groen Het groen dient beter onderhouden te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0554 Parkeren voor de deur Er dient voor de deur geparkeerd te kunnen worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0555 Meer bankjes in de wijk Er dienen meer bankjes te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0556 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen voor kinderen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0557 Meer groen in de wijk Er dient meer groen te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0558 Het wegdek dient verbeterd 
te worden

Het wegdek dient verbeterd te worden.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0559 Meer prullenbakken in de 
wijk

Er dienen meer prullenbakken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0560 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0561 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0562 Meer prullenbakken Er dienen meer prullenbakken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 10 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0563 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0564 Meer bankjes Er dienen meer bankjes te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0565 Maatregelen tegen 
hondenpoep

Er dienen maatregelen te worden genomen tegen hondenpoep.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0566 Meer groen in de wijk Er dient meer groen te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0567 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken in de wijk te komen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0568 Controle op vervuiling Er dient meer controle te komen op vervuiling op straat.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0569 Meer bankjes Er dienen meer bankjes te komen op straat.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0570 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019
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KES-0571 Meer groen Er dient meer groen te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0572 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0573 Minder vuil op straat Er dient minder vuil op straat te liggen.  - Reacties via ideeënbus Da Vinci - 
maart 2019

KES-0595 Speelgelegenheid Achter de Bernadottelaan dient een speelgelegenheid te komen (ipv het groen).  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0596 Meer toezicht in de wijk Er dient meer toezicht te komen in de wijk ivm vele inbraken.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0597 Verbeteren stoepen Pad van hoek Erasmuslaan/bruggetje Da Vinciplein Dient her-bestraat te worden.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0598 Verbeteren hoekpunt De hoekpunt op de Erasmuslaan goed laten verlopen ipv zo'n haakse hoek (onhandig om te 
manoeuvreren met rollator).

 - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0599 Speelkooi Er wordt graag een speelkooi voor voetbal of basketbal gezien in de wijk.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0600 Speeltuin met klimtoestellen Er wordt graag een speeltuin met klimtoestellen gezien in de wijk.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx
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KES-0601 Zwerfvuil in de wijk Er dient wat gedaan te worden aan zwerfvuil in de wijk vooral bij de flats  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0602 30km/u in de wijk Er dient 30km/u in de wijk ingevoerd worden in alle straten.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0603 Speelplekken 8-12 jaar Er dienen speelplekken te komen voor 8-12 jarigen.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0604 Betere parkeergelegenheid Er dient een betere parkeergelegenheid te komen bij de moskee.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0605 Meer hondenuitlaatplekken Er dienen meer hondenuitlaatplekken te komen.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0606 Verbeteren verlichting De verlichting bij de garages dient verbeterd te worden.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0607 Terrasjes Er dienen terrasjes te komen in de wijk om buiten te zitten.  - 20190408 Reacties ideeënbus.xlsx

KES-0680 Opknappen plantsoen Elsa 
Brandstromstraat

Het plantsoen Elsa Brandstromstraat dient te worden opgeknapt, minder onkruid en zand, meer 
gras.

 - 190417_KES_Ideeënbus_Nagekomen 
reactie.docx
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KES-0364 Inheemse bloemen Er dient rekening te worden gehouden binnen het project met meer (inheemse) bloemen in de 
wijk.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0365 Voetbalplekken in de wijk Er dienen meer plekken zijn om te voetballen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0366 Speelplekken Er dienen speelplekken in de wijk te zijn voor kinderen of waar activiteiten worden 
georganiseerd voor kinderen

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0367 Speelplekken op straat Er dient wat gedaan te worden aan het vuil op de straat.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0368 Meer parkeerplekken Er dienen meer parkeerplekken te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0369 Takkenoverlast grote bomen Er dienen minder grote bomen in de wijk te staan die veel blader en takkenoverlast geven.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0370 Oprit stoepdrempel 
afvalcontainer

Bij de Jan van Zutphenstraat is er een afvalcontainer geplaatst die alleen bereikbaar is via de 
stoepdrempel, hier dient een oprit bij gemaakt te worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0371 Ruimte voor initiatieven 
bewoners

Er dient ruimte gemaakt te worden voor bewoners initiatieven zoals een stadsmoestuin of een 
kinderboerderij op de tijdelijk braakliggende terreinen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0372 Speeltoestellen en bankjes op 
Hugo de Grootstraat

Op het braakliggende terrein bij de Hugo de Grootstraat worden graag speeltoestellen en wat 
bankjes voor ouderen gezien

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0373 Speelveld in buurt van Bertha 
von Suttnerstraat

In de buurt van de Bertha von Suttnerstraat wordt er door bewoners graag een speelveld met 
speeltoestellen voor groot en klein gezien.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0374 Een poepvrij veld bij Bertha 
von Suttnerstraat

Bij de Bertha von Suttnerstraat zien wij graag een poep vrij veld zodat de kinderen daar kunnen 
spelen. Dit kan oa door een hek om het grasveld te plaatsen (niet alleen een bordje want dit 
staat er al en dit werkt niet).

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0375 Onderhoud groen in wijk Indien de takken en bladeren van bomen worden geknipt door hoveniers dient er rekening 
gehouden te worden met takken die het licht tegenhouden

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0376 Voetpad langs water Oversteekplaats/trottoir/voetpad langs het water: deze plek dient veiliger te worden gemaakt 
om over te steken, vooral voor bewoners van Nieuw Meerwijk die niet vlug ter been zijn of 
gebruik maken van rollator/scootmobiel.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0377 Verkeer op voetpad langs 
vaart

Er wordt veel gefietst op het voetpad langs de vaart, ook veel elektrische fietsen en scooters, 
vooral veel te hard. Hier dient wat aan gedaan te worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0378 Kunstgrasveldjes Er dienen kunstgras veldjes te komen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0379 Muurkunst Da Vinciplein Er wordt graag muurkunst gezien op onder andere het DaVinciplein bij de nooduitgang van de 
parkeergarage midden op het plein. Ook op andere plekken in de wijk waar grote kale muren 
zijn.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0380 Parkeerverbod Er wordt graag aan de gehele zijde tot de afrit van de parkeerplaats een parkeerverbod gezien 
bij de Elsa Brandstromstraat ivm veilig uitrijden van de parkeerplaats.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0381 Overlast hangjeugd Bij de parkeerplaatsen tussen de flats langs het Vlinderpad dient betere verlichting en een 
camera (dummy) geplaatst te worden ivm overlast door hangjeugd en drugsdealers.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0382 Drempels Er worden graag verkeersdrempels gezien ivm het hard rijden van auto's.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0384 Belijning parkeerplekken De parkeerplekken op het Vlinderpad dienen te worden aangebracht met belijning zodat er 
netter geparkeerd wordt.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0385 Betegelen bosjes De bosjes dienen te worden verwijderd (ook ivm wespennesten). Graag betegelen en 4 bakken 
met boompjes plaatsen bij de Elsa Brandstromstraat.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0386 Meer fietsenrekken Het project dient rekening te houden met meer fietsenrekken bij de Stresemannlaan.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0387 Meer groen in de wijk Er dient meer groen te komen in de wijk langs de flats.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0388 Meer 20km/u zones in de wijk Het project dient rekening te houden met meer 30 km zones in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0389 Meer eenrichtingsverkeer in 
de wijk

Het project dient rekening te houden met meer eenrichtingverkeerwegen of woonerven in de 
wijk.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0390 Openstellen zijstraat Hugo de 
Grootstraat

Voor de Hugo de Grootstraat zou het fijn zijn als het project rekening houdt met dat er een 
zijstraat opengesteld wordt voor verkeer zodat niet al het in- en uitrijdend verkeer allemaal via 
de inrit van de straat bij de M.L. Kinglaan de straat binnen moet binnenrijden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0391 Doortrekken fietspaden In Molenwijk zijn een aantal mooie doorgaande fietspaden aangelegd die stoppen bij de grens 
van Meerwijk. Het zou mooi zijn als deze worden doorgetrokken naar de gebieden buiten 
Schalkwijk. Richting bijvoorbeeld de ringvaart en het centrum.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0392 Beweegplek jeugd Het project dient rekening te houden met een mooie plek voor jeugd om te kunnen bewegen. 
Bijvoorbeeld Een beweegplein waar op gevoetbald kan worden, nieuwe urbansports of tennis 
en waar tevens gespeeld kan worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0393 Duiven Rousseaustraat Er dient wat gedaan te worden aan de duiven en duivenpoep in de Rousseaustraat t.o. hoge flat 
waar ook de Islamitische slager is gevestigd. 

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0394 Zwerfafval in de wijk Er dient wat gedaan te worden aan het zwerfvuil in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0395 Rommel Rousseaustraat Bij dezelfde flat als de Rousseaustraat en aan de overkant daarvan staan nu bakken voor diverse 
afvalsoorten. Dit geeft vaak ongewenste rommel doordat met het naast de bakken zet en voor 
de bakken (GFT en Papier) morst. Hier dient wat aan gedaan te worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0396 Plaatsen afvalbakken 
Zuidtangent

Langs het rechte asfalt pad evenwijdig aan de busbaan van de Zuidtangent dienen 3 a 4 
afvalbakken geplaatst te worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0397 Overzichtelijke 
oversteekplaatsen Braillelaan

Op de Braillelaan dient een overzichtelijke oversteekplaats te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0398 Veiliger maken 
oversteekplaats Martin Luther 
Kinglaan

Bij de oversteekplaats van de Martin Luther Kinglaan tegenover de bloemenwinkel dient veiliger 
worden gemaakt door bijvoorbeeld: een zebrapad, drempels en een snelheidsbord te komen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0399 Verbeteren asfalt Het asfalt op de rotonde bij zonnebank Lara' 's dient verbeterd te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0400 Ecologisch groen in de wijk Het project dient rekening te houden met ecologisch verhogend groen in de wijk zoals 
bijvoorbeeld ruigtes en bosschages met soorten vegetatie welke gunstig zijn voor insecten en 
zangvogels, en waterpartijen met natuurlijke oevers.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0401 Verbinden Poelpolder en 
Meerwijkplas

Het is de wens om de Poelpolder -het meest belangrijke en soortenrijke groene stukje Haarlem- 
te verbeteren door het terrein te verbinden met de oevers van de Meerwijkplas door (eventueel 
gedeeltelijke) overkapping en afscherming van de Zuidtangentbaan welke nu een enorme 
barrière is en op die wijze de Meerwijkplas ook een grote extra impuls te geven qua 
natuurwaarde.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0402 Beschermde status Poelpolder 
en Meerwijkplas

De Meerwijkplas en de poelpolder dienen een beschermde (natuur) status te krijgen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0403 Aanlijnen honden 
Meerwijkplas

Rond de Meerwijkplas dienen honden alleen aangelijnd het gebied in te mogen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0404 Oppasmogelijkheden 
sportscholen

Er dienen meer oppasmogelijkheden te komen in de buurt van sportscholen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0405 Vrouwensportscholen Er dient een sportschool voor vrouwen te komen in de (buurt van de) wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0406 Vernieuwen winkelcentrum Het winkelcentrum dient te worden vernieuwd  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0407 Speelgelegenheid 
Bernadottelaan

In de buurt van de Bernadottelaan dienen meer speelgelegenheden te komen voor kinderen  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0408 Gemixte cultuur in wijk Het project dient rekening te houden dat erin de wijk een gevarieerde mix van mensen en 
culturen blijft wonen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0409 Plaatsen bankjes naast 
speelplekken

Naast de speelplekken dienen bankjes te worden geplaatst.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0410 Plaatsen prullenbakken naast 
speelplekken

Naast de speelplekken dienen prullenbakken te worden geplaatst.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0411 Oversteekplek Floridaplein Er dient een zebrapad te komen voor het oversteken van ingang Floridaplein  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0412 Verlichting oversteekplaats 
Briandlaan

De oversteekplek op de Briandlaan dient beter verlicht te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0413 Overzichtelijk maken 
voorrangswegen

Verschillende voorrangswegen in de wijk ,o.a. de Stresemannlaan, dienen overzichtelijker te 
worden gemaakt door bijvoorbeeld haaientanden en verkeersdrempels.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0414 Meer grote bomen in wijk Er dient meer groen in de wijk te komen, vooral grote bomen voor schaduw voor in de zomer  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0415 Onderhouden speelplekken Speelplekken in de wijk dienen beter onderhouden te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0416 Meer drempels in de wijk Er dienen meer drempels in de wijk te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0417 Veilige oversteekplaats 
Bernadottelaan

Op de kruising van de Bernadottelaan met de Stresemannlaan dient een veilige oversteekplaats 
te komen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0418 Aanleg hardlooproutes in de 
wijk

Er dienen uitgezette hardloop routes met verschillende afstanden 2,5-5-10 km te worden 
aangelegd in de wijk.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0419 30 km/u zone ipv 50 km/u 
zone in Jan van Zutphenstraat

Het project dient rekening te houden met 30 km i.p.v. 50 km in de Jan van Zutphenstraat  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0420 Drempels in zijstraten van 
Meerwijk

 In de zijstraten in Meerwijk, o.a. de Braillelaan dienen verkeersdrempels te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0421 Aanpak scooters naast 
speelplaats

Er dient wat gedaan te worden aan de snel rijdende scooters op het fietspad naast de 
speelplaats voor kinderen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0422 Verbeteren speelpleintje Het speelpleintje dient een stuk leuker, groter en uitdagender gemaakt te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0423 Veilig maken fietsstroken 
Briandlaan

Op de Briandlaan dienen de fietsstroken voor de fietsers veiliger worden gemaakt.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0424 Lagere maximale snelheid op 
Briandlaan

Op de Briandlaan dient een lagere max snelheid te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0425 Waterafvoer Briandlaan Er dient een betere waterafvoer op de Briandlaan o.a. ter hoogte en aan de kant van gebouw 
Tango te komen. Dit zal bij regenachtig weer de veiligheid vergroten.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0426 Ontlasting Stresemannlaan De Stresemannlaan dient ontlast te worden. Dit kan o.a. gedaan worden door het openen van 
de Spijkerboorweg tot aan de Bernadottelaan. Ook kan één richting verkeer een zal veel betere 
doorstroming van het verkeer opleveren óók richting Europaweg.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0427 Basketbalveld in de wijk Er dient een basketbalveld in de wijk te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0428 Instellen eenrichtingsverkeer In de Jan Ligthartstraat dient éénrichtingsverkeer in te worden gesteld.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0429 Hondenpoep rond 
kinderspeelplaatsen

In de buurt van kinderspeelplaatsen dient wat te worden gedaan aan de hondenpoep, 
bijvoorbeeld een opruimingsplicht.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0430 Verbetering wegen De wegen dienen verbeterd te worden, het is nu veel te hobbelig.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0431 Zebrapad Stresemannlaan Op de Stresemannlaan dient een zebrapad te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0432 Crossbaan Jeugd De jeugd in Molenwijk en Meerwijk kan in de Baden Powelstraat en Thomas Moretstraat met 
elkaar een fiets crossbaan aanleggen met hulp van de gemeente en ondernemers die energie 
opwekken. Het zou mooi zijn als het project hierin faciliteert.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0433 Verbeteren 
parkeergelegenheid Jan van 
Zutphenlaan

De parkeergelegenheid op de Jan van Zuthpenstraat dient verbeterd te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0434 Verbreding Jan van 
Zutphenstraat 

De Jan van Zutphenstraat dien verbreedt te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0435 Stoep Jan van Zutphenstraat 1 
tegel smaller

De stoep aan de Jan van Zutphenstraat dient aan weerskanten 1 tegel smaller te worden 
gemaakt.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0436 Ondergrondse 
parkeergelegenheid

Het project zou ondergrondse parkeergarages aan kunnen leggen tbv verbeteren 
parkeergelegenheid.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0437 Open ruimtes in de wijk Er dienen open ruimtes in de wijk te blijven, zonder bebouwing.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0438 Veranderen steentjes Majoor 
Bosshardtplantsoen

Op de Majoor Bosshardtplantsoen is een heel nieuw hof geplaatst. De steentjes op de 
speelplaats bij het hof dienen veranderd te worden.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0439 Opknappen Majoorbosshardt 
plantsoen 

Het Majoor Bosshardtplantsoen dient opgeknapt te worden en aantrekkelijk en vriendelijk 
gemaakt te worden om zo een gezellige ontmoetingsplek voor de buurt te creëren. 

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0440 Voetbalveldje Majoor 
Bosshardt plantsoen 

Er dient een voetbalveldje op het Majoor Bosshardtplantsoen te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0441 Sporttoestellen voor ouderen Er dienen sporttoestellen voor ouderen komen te staan op het grasveldje bij de Lafeberstraat en 
het Majoor Bosshardtplantsoen.

 - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0442 Bestrating Spijkerboorweg De Spijkerboorweg dient opnieuw bestraat te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0443 Verwijdering vernauwing 
Spijkerboorweg

Op de spijkerboorweg dient de vernauwing verwijderd te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0444 Groene golf systeem In de wijk dient een groene golf systeem te worden aangebracht.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0445 Rockkroeg  Winkelcentrum Schalkwijk dient een rockkroeg met livemuziek te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0446 ‘s nachts voorrang voor auto's ‘s nachts dienen auto's voorrang te hebben op fietsers.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0508 Parkeerruimte Er dient meer parkeerruimte te komen in de straat.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0509 Speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0510 Straten 30km/u De snelheid in de wijk dient naar 30 km/u te gaan muv de Briandlaan.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0511 Montessoristraat 30km/u De Montessoristraat dient 30 km/u te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0512 Meer speelruimte Er dienen meer ruimte/speeltuinen te zijn voor kinderen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0513 Parkeerruimte Ik zie graag meer parkeerplaatsen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0514 Vernieuwen weg Ik zie graag dat de weg vernieuwd wordt.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0515 Speelplek bernadottelaan Er dient een speelplek in de buurt van de Bernadottelaan te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0516 Parkeerplekken in wijk Er dient voor de deur geparkeerd te kunnen worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0517 Vuil op straat Er dient minder vuil op straat te liggen  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0518 Groen Ik zie graag meer groen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0519 Speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0520 Groen Er dient meer groen te komen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0521 Drempels in de wijk Het zou fijn zijn als er meer drempels in de wijk worden aangelegd.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0522 Speelplekken Er dienen meer speelplekken in de wijk te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0523 Vernieuwen weg De Spijkerboorweg dient vernieuwd te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0524 Verbeteren afwatering De afwatering in de wijk dient verbeterd te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0525 Minder hondenpoep op straat Er dient minder hondenpoep te liggen op de speelvelden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0526 Meer parkeerplekken Er dienen meer parkeerplekken te komen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0527 Meer groen in de wijk Er dient meer groen te komen in de wijk  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0528 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0529 Meer drempels Er dienen meer drempels te komen in de wijk.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0530 Meer speelplekken Er dienen meer speelplekken te komen in de wijk  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0531 Verbeteren wegkwaliteit De weg dient minder hobbelig gemaakt te worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0532 Meer parkeerplekken Er dient voor de deur geparkeerd te kunnen worden.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0574 Speeltuin bij Albert 
Schweitzerlaan

Er dient een speeltuin te komen in de buurt van de Albert Schweitzerlaan.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0575 Maatregelen tegen 
hondenpoep

Er dienen maatregelen genomen worden tegen hondenpoep op de groenstrook  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0576 Verbeteren kwaliteit 
groenstrook

De kwaliteit van de groenstrook kan verbeterd worden bijv door toevoegen van een bankje, 
vuilnisbak of een meanderend paadje.

 - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0577 Ontmoedigen sluiproute 
Albert Schweitzerlaan

De Albert Schweitzerlaan wordt gebruikt als sluiproute, dit dient ontmoedigd te worden.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0578 Verbeteren wandelpaden De kwaliteit van de betegelde paden achter de huizen dient verbeterd te worden. Deze zijn 
verzakt en dit is gevaarlijk.

 - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx
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KES-0579 Meer prullenbakken Er dienen meer prullenbakken te komen in de buurt van de parkeerplekken.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0580 Verbeteren verlichting De verlichting dient verbeterd te worden rondom parkeerplekken.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0581 Verbeteren stoep De stoepen rondom de parkeerplekken dienen verbeterd te worden.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0582 buurtmoestuin, 
kinderboerderij en/of 
speeltuin

Wij zien graag een buurtmoestuin, kinderboerderij en/of speeltuin terug in de wijk.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0583 Meer groen Er dient meer groen te komen in de wijk, bijvoorbeeld grote bloembakken.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0584 Plaatsen plek met 
speeltoestellen op plek van 
plantsoen H. Bollstraat

Bij de bij de H. Bollstraat dient het plantsoen veranderd te worden in een plek met 
speeltoestellen en bankjes. Er is hier veel animo voor uit de buurt.

 - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0585 Verbreden weg De Bernadottelaan dient verbreed te worden.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0586 Meer plekken waar je je fiets 
kunt vastmaken

Er dienen meer plekken te komen waar je je fiets kunt vastmaken op de Stresemannlaan en de 
kruising met de Bernadottelaan.

 - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx
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KES-0587 Verlichting zebrapad Het zebrapad dient beter verlicht te worden (met LED) op de Bernadottelaan achter het Da 
Vinciplein.

 - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0588 Waterkranen Er dienen waterkranen te komen in de buurt van sportvelden en hardlooproutes.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0589 30km/u zone Meerwijk dient een 30km/u zone te worden.  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0590 Vrouwensportschool Er dient een vrouwensportschool te komen  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0591 Meer speelplekken Er dienen meer speeltuinen te komen in de wijk  - 20190401 
Reacties_IPP_MijnMeerwijk.xlsx

KES-0592 Stoepen bladervrij De stoepen dienen vaker bladervrij te worden gemaakt.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0593 Meer speelplekken Er dienen meer plekken te komen voor kinderen om te spelen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf

KES-0594 Minder zwerfvuil Er dient minder zwerfvuil op straat te komen.  - 190325 Reacties_IPP_Mijn 
Meerwijk.pdf
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KES-0658 Lagere drempels 
Alb.Schweitzerlaan/ 
Braillelaan 

De drempels op de kruising Alb.Schweitzerlaan/ Braillelaan dienen lager gemaakt te worden.  - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0659 Hogere drempels 
Alb.Schweitzerlaan 

De drempels verderop in de Alb.Schweitzerlaan (thv nr 61, 144 en 38) mogen juist wel weer wat 
hoger, die tpv de Briandlaan is wel goed.

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0660 Wegindeling/ belijning 
kruising Alb. Schweitzerlaan/ 
Braindlaan

Wegindeling/ belijning kruising Alb. Schweitzerlaan/ Braindlaan dient zo aangepast te worden zo 
dat er komende vanuit de Groningenlaan twee rijstroken zijn, één voor rechtsaf(rechtdoor) de 
Alb. Schweitzerlaan in en één voor doorgaan verkeer (linksaf). 

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0661 Onderbord keerlus Onderbord 'keerlus' toevoegen bij het bord E01 'verboden te parkeren' toevoegen en de E01 
borden lager ophangen (waarschijnlijk bij Albert Schweitzerlaan oostzijde), nu kijkt de 
gemiddelde weggebruiker er overheen. (of wellicht bord D08 'verplicht te keren' bijplaatsen 
en/of belijning plaatsen die de keerlus markeren/ rotonde/ witte vlakken)

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0662 Fietsstraat bord kruising 
Alb.Schweitzerlaan en 
Braillelaan 

Er dient een bord L51b 'fietsstraat' op de kruising Alb.Schweitzerlaan en Braillelaan rechts aan 
het einde van de drempel op 1.5m hoogte geplaatst te worden. een suggestie is het toevoegen 
van een 30km bord

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0663 Openbaar basketbalveld Er dient een openbaar (half) basketbalveld in de buurt van het Leonardo Da Vinci te komen (die 
bij de Erasmusschool is met een hek afgesloten).

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0664 Uitstraling lage flats 
Braillelaan

De lage flats Braillelaan dienen dezelfde luxe uitstraling te krijgen als de hoge flats.  - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0665 Verbeteren wegdek 
Braillelaan

Het wegdek Braillelaan dient verbeterd te worden.  - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 
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KES-0666 Ontlasting verkeer 
Stresemannlaan

Het verkeer op de Stresemannlaan dient ontlast te worden.  - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0667 Overzichtelijkheid 
Stresemannlaan

De Stresemannlaan dient overzichtelijker gemaakt te worden door: 2-3x een zebra te plaatsen 
en het herstellen van de kruising met de Dr. Lafeberstraat. Deze is tijdens de 
bouwwerkzaamheden aangepast (obstakels zijn weggehaald).

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0668 Verlaagde stoep William 
Boothstraat

Er dient een verlaagde stoep tbv het oversteken met rolstoel of kinderwagen te komen tpv de 
William Boothstraat tussen de huisnummers 215-217.

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0669 Groen bij Thomas 
Moorestraat

Er dient groen tegen de gevel van de flat aan de Thomas Moorestraat 85-97 aan de kant van de 
Albert Schweitzerlaan terug geplaatst te worden.

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0670 Oplossing luizenplak Er dient een oplossing te komen voor de luizenplak op de auto's die onder de lindenbomen 
staan

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

KES-0671 Plaatsen bord gratis P onder 
Vomar

Er dienen borden te komen bij de kruising Schweitzerlaan/ Braillelaan die aangeven dat er een 
gratis P onder de Vomar is zodat parkeerdruk verlaagd wordt.

 - Toevoegingen aan MijnMeerwijk 
bewoner.msg 

Stakeholder: Bewoners - Reacties Facebook

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0636 Speeltuin Ik zie graag een speeltuin voor de deur van mijn huis.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
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2019.xlsx

KES-0637 Onderhoud grasveld Indien er een grasveld is in de wijk dient deze worden onderhouden, o.a. verbod voor honden 
met meer maatregelen dan alleen een bord.

 - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0638 Grote speelplaats Ik zie graag een grote speelplaats voor de deur in plaats van een groot grasveld waar alleen 
honden op poepen.

 - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0639 Uitgebreide speeltuin In de wijk dient een leuke en uitgebreide speeltuin(tje) te komen voor de kindjes van de buurt.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0640 Grind op paden Op de paden in groenzone tussen Rudolf Steinerstraat en Jan Ligthartstraat dient grind te komen 
ipv gras.

 - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0641 Onderhoud paden De paden in groenzone tussen Rudolf Steinerstraat en Jan Ligthartstraat dienen beter 
onderhouden te worden (te hoog gras). 

 - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0642 Handhaving op parkeren Er dient meer handhaving te komen op parkeren in de vakken in de 3 noordelijke delen van de 
wijk.

 - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx
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KES-0643 Speelplekken Er dienen meer speelplekken in de wijk te komen.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0644 30 km/u borden Er dienen borden te komen met 30 km/u in de wijk want er wordt veel te hard gereden.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0645 Niet duurder worden 
parkeren

Het parkeren dient niet duurder te worden.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

KES-0646 Onderhoud en beheer 
bloembakken

Het beheer en onderhoud van (bestaande) bloembakken dient goed geregeld te worden.  - 190402_KES_Reacties-input 
facebook Mijn Meerwijk maart 
2019.xlsx

Stakeholder: Bewoners - Senioren

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0681 Inrichting braakliggende 
terreinen

Braakliggende terreinen dienen te worden ingericht voor spelen en sporten.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0682 Sportfaciliteiten in openbare 
ruimte

Er dienen Sportfaciliteiten in openbare ruimte te komen (voorbeeld zoals in Reinaldapark).  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 
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KES-0683 Aanpak bestrating rondom 
Thomas Moorflat

Bestrating rondom Thomas Moorflat is erg slecht en dient aangepakt worden in het project (dit 
dient gemeente te doen en niet PreWonen).

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0684 Opknappen Stresemannlaan Stresemannlaan is in erg slechte staat, deze straat dient opgeknapt te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0685 Aanpak rotzooi rond 
Stresemannlaan

In de omgeving rond de Stresemannlaan ligt veel rotzooi en hier dient wat aan gedaan te 
worden.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0686 Community projecten Het groen dient samen met bewoners te worden aangepakt (community projecten).  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0687 Betrekken bewoners bij de 
wijk

De bewoners dienen meer betrokken te zijn bij de wijk.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0688 Gemixt wonen Jong en oud dient gemixt te wonen in de wijk.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0689 Korte loopafstand OV-haltes De loopafstand naar OV-haltes moeten kort zijn.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0690 Makkelijk overstappen bij OV-
haltes

Bij OV-haltes moeten dient het makkelijk te zijn om in te stappen en over te stappen voor 
senioren/ mensen slecht ter been.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 
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KES-0691 Kwaliteit stoep Er dient een wijk gemaakt te worden zonder verzakkingen en scheve tegels 
(boomwortelschade).

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0692 Rustpunten voor ouderen Er dienen meer rustpunten (bankjes) gemaakt te worden op looproutes van ouderen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0693 Afvalbakken voor zwerfvuil Er dienen voldoende afvalbakken te komen zodat zwerfvuil wordt voorkomen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0694 Schoon Da Vinci plein Het Da Vincplein dient schoon en opgeknapt te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0695 Gezellig Da Vinciplein Er dient (stedenbouwkundig) nagedacht te worden over om bij het Da Vinciplein het tochtgat 
om te vormen tot een gezellig plein met minstens drie wanden.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0696 Ontmoetingsplekken Er dienen meer plaatsen in de wijk te zijn voor mensen om elkaar daar te kunnen ontmoeten. 
Dit kan o.a. door bankjes, muurtjes, picknicktafels, ontmoetingsruimten.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0697 Gemengd wonen Er dienen Hofjes-woningen gebouwd te worden waar senioren en studenten gemengd wonen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0698 Nette bestrating Er dient een nette, vlakke bestrating op de looproutes te komen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 
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KES-0699 Voldoende rustplekken Er dienen voldoende rustplekken te komen in de wijk (niet alleen bankjes maar ook muurtjes en 
geschikte leuningen etc).

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0700 Op en af ritten bij 
oversteekplaatsen

Er dienen op- en afritten bij oversteekplaatsen te komen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0701 Goed overzicht bij 
oversteekplaatsen

Er dient goed overzicht op het verkeer bij oversteekplaatsen te komen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0702 Kwaliteit stoep doorsteekjes De doorsteekjes dienen dezelfde kwaliteit te hebben als de reguliere stoepen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0703 Geen losse 
tegels/boomwortels

Er dienen geen losse tegels/boomwortels en verzakte bestrating op stoepen te zijn.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0704 Rustmogelijkheden Er dienen rustmogelijkheden, bijvoorbeeld bij oversteekplaatsen te komen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0705 Goed zicht oversteekplekken Er dient voor goed zicht bij oversteekplaatsen (voorkom geparkeerde auto’s bij de VOP) gezorgd 
te worden.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0706 Verbeteren loopoppervlak 
Vlinderpad

Het loopoppervlak op het Vlinderpad dient verbeterd te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 
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KES-0707 Betere bankjes Vlinderpad Op het Vlinderpad dienen betere bankjes te komen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0708 Verbeteren bestrating 
Vlinderpad

De bestrating op het Vlinderpad rond de bankjes dient verbeterd te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0709 Breder maken voetpad Bertha 
von Sutnerstraat

Het voetpad op de Bertha von Sutnerstraat dient breder te worden gemaakt.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0710 Verwijderen obstakels Bertha 
von Sutnerstraat

De obstakels op het voetpad op de Bertha von Sutnerstraat dienen verwijderd te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0711 Verlagingen bij VOP's Er dienen verlagingen gecreëerd worden bij de voetganger oversteek plaatsen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0712 Zebra bij Erasmuslaan Er dient een zebra gecreëerd te worden als voetganger oversteek plaats bij de Erasmuslaan 
richting da Vinciplein.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0713 Oversteek verbeteren Albert 
Schweitzerlaan

Het oppervlak van de doorsteek vanaf de Albert Schweitzerlaan in de richting van de 
Heldringerstraat moet verbeterd worden.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0714 Geen fietsers op stoep 
apotheek

Nabij apotheek Meerwijk dient het voorkomen te worden dat fietsers op de stoep fietsen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 37 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0715 Plek zebrapad bibliotheek Bibliotheek Schalkwijk: het zebrapad dient aan de juiste kant van de kruising (in doorgaande 
route) aangelegd te worden.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0716 Helling van brug dient vlakker 
te worden

Bibliotheek Schalkwijk – Briandlaan: de helling van de brug dient vlakker gemaakt te worden 
zodat deze makkelijk te nemen is.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0717 Geen hekjes op looproute Bibliotheek Schalkwijk – Briandlaan: het dient voorkomen te worden dat er onhandige hekjes 
geplaatst worden in de looproute bij de brug.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0718 Bushalte dient geen obstakel 
te zijn

Bushalte A Schweitzerlaan dient geen obstakel te zijn in de looproute (abri, fietsnietjes etc).  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0719 Geen fietsers op Bramelpad Het dient voorkomen te worden dat fietsers op het Bramelpad fietsen.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0720 Verbeteren kruising/oversteek 
Bramelpad

Bramelpad-C de Langestraat: de kruising/oversteek dient verbetert te worden qua op- en 
afritten en zicht.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0721 Voorkomen vuil ophoping 
stoep

Grof vuil ophoping op de stoep dient voorkomen te worden.  -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 

KES-0722 Voorkomen plaatsen 
obstakels Hugo de Groot 
straat

Hugo de Grootstraat: het dient voorkomen te worden dat er obstakels op de stoep geplaatst 
worden zoals vuilcontainers e.d.

 -  190418 KES WIJKDORP_totaal-uit-
overleg-en-documenten.docx 
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KES-0064 Groen; Ontmoetingstuin In het project dient een ontmoetingstuin aangelegd te worden als een soort 'hangplek voor 
senioren.' 

 - 2018 10 11_WijkdorpMeerwijk 
SupportLeergroep 
KB-0067 

KES-0065 Beheer en onderhoud; 
Onderhoud bestrating 
rondom flats.  

De bestrating rondom de flats waar veel senioren wonen dient goed onderhouden / heel te zijn.  - 2018 10 11_WijkdorpMeerwijk 
SupportLeergroep 
KB-0068 

Stakeholder: Bewoners met migratie achtergrond

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0247 Openbare ruimte: speeltuinen Het project dient rekening te houden met de behoefte aan meer speeltuinen met meer dan een 
zandbak. Categorie is hier tussen 6-12 jaar oud. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0248 Glasvezel Bewoners willen dat er glasvezel wordt aangelegd in de wijk.  - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0249 Openbare ruimte: Plekken 
met gecombineerde functies 
op centrale plekken in de wijk

Bewoners willen graag plekken in de openbare ruimte met meerdere functies voor meerdere 
groepen van de bevolking. Gecombineerd: Picknick banken in combinatie met speeltuinen, een 
bbq mogelijkheid en groen op een centrale plekken in de wijk (Op de Brusselstraat staat een 
goed voorbeeld in Europawijk. Deze locatie geeft ook een mooi voorbeeld hoe drie functies zin 
gekoppeld: voetbalkooitje, ontmoetingsplek, speelplek. Hoeft niet hetzelfde te zijn maar dit is 
een mogelijkheid). 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0250 Sociaal veilige omgeving voor 
meisjes

De buitenruimte moet een sociaal veilige omgeving zijn voor meisjes. De meest kansrijke 
locaties zouden een koppeling zijn met een verenigingsgebouw of een centrale plek in de wijk. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0252 Sportaccomodaties Buurtbewoners willen meer sportaccommodaties/instrumenten in de open lucht. (In molenwijk 
is een goed voorbeeld bij de Molenplas).

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders
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KES-0253 Gratis wifi en oplaadpaal vij 
samenkomplekken

Aanwezigen willen graag bij samenkom plekken voor pubers gratis wifi en een oplaadpaal voor 
de telefoon. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0254 Aantrekkelijkheid 
picknickbanken

Aanwezige wilt dat de picknick banken bij het Aziëpark veel aantrekkelijker aangekleed worden.  - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0255 Educatieve speeltoestellen Bewoners geven aan dat nog een idee is om educatieve speeltoestellen te plaatsen voorzien van 
i-pad achtige schermpjes. Er zit beweging in en kinderen moeten hun hersens gebruiken

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0256 Meer prullenbakken Het project dient rekening te houden met meer prullenbakken te plaatsen in de wijk.  - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0257 Kwaliteit groen De kwaliteit van groen moet omhoog dmv meer functie en meer onderhoud.  - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0258 Verbeteren verkeerssituatie Het project dient rekening te houden met het verbeteren van de verkeerssituatie 
halen&brengen bij Al Ikhlaas school. Dit kan onder andere door Het Spijkerboorpad niet meer 
doodlopend te laten zijn zodat het verkeer niet meer moet omkeren om de weg te verlaten. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0259 Meer parkeerplekken Het project dient rekening te houden met meer parkeerplekken in de noordelijke buurtjes van 
Meerwijk. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0260 Verbeteren oversteekplek 
Bernadottelaan

Het project dient rekening te houden met het verbeteren van de oversteekbaarheid van de 
Bernadottelaan dmv een goed ontwerp voor overzichtelijkheid en verlichting, als voorbeeld 
worden LED-kattenogen genoemd.

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders
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KES-0261 Veiligheid Briandlaan Het project dient ook rekening te houden met de veiligheid op de Briandlaan. Dit kan door het 
verlagen van de snelheid, de verlichting te verbeteren van de oversteekbaarheid of de 
kruisingen veiliger te maken.

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0262 Functie ongebruikte hoekjes Er dient een functie gegeven te worden aan de "hoekjes" in de wijk die nu niet gebruikt worden 
o.a. naast de Braillelaan. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0263 Voetbalveld Aziëpark Het kleine voetbalveld in het Aziëpark moet meer een kooi worden zodat de bal niet makkelijk 
uit de kooi wordt geschoten op de busbaan. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0265 Voetbalkooi Bewoners willen graag een 2e voetbalkooi met banken eromheen. indien dit een 
Combinatieveld wordt van voetbal en basketbal, moet deze goed ontworpen zijn.

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0266 Buitenkraan Ook zien de buurtbewoners graag een buitenkraan voor water om te drinken bij de locaties voor 
spelen en samenkomen. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0267 Parkeerplekken 
woningcorporaties

Buurtbewoners geven aan dat het kansen biedt om parkeerplekken van woningcorporaties te 
combineren met de vernieuwing van de openbare ruimte in Meerwijk. Dat parkeren integraal 
wordt aangepakt, niet meer aparte plekken

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0268 Verkeersintensiteit 
Stresemannlaan

Aanwezigen zijn geïnteresseerd in het plan om op de Stresemannlaan de verkeersintensiteit 
naar beneden brengen en er eventueel een fietsstraat van te maken (nu een sluiproute). 
Gecombineerd daar aan zou de Briandlaan als echte 50 km/uur weg in te richten (dus met vrij 
liggende fietspaden en goed ontworpen kruisingen). Zo gaat sluipverkeer niet de wijk in. 
Onderdeel hiervan is dat voor de bus geldt: niet verkeersdrempels en over asfaltweg. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0269 Functie braakliggende kavels Buurtbewoners zien graag dat op de braak liggende kavels Thomas More en Baden Powell-straat 
wat neer wordt gezet als speellocatie, of in ieder geval een leuke tijdelijke functie. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders
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KES-0270 Girls-only sportverenigingen Bewoners willen ‘girls-only’ sportverenigingen.  - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0271 Informatieborden bij Bewoners geven als idee om informatieborden voor jongeren te plaatsen over wat er 
beschikbaar is in de wijk, mogelijk dmv LCD schermen.

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0272 Prullenbakken met deksels De bewoners willen graag prullenbakken met deksels i.v.m. meeuwen. )In Boerhavewijk staat 
goed voorbeeld, daar staat 1 grote afvalcontainer, deze is echter wel zonder deksel en deksels 
zijn cruciaal).

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0273 Vaker legen prullenbakken De prullenbakken in de wijk dienen vaker geleegd te worden of de prullenbakken dienen groter 
te zijn.

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0274 Zebrapaden Stresemannlaan Op de bij de kruising met de Stresemannlaan en ter hoogte van het Spijkerpboorpad (ivm 
moskee en de scholen) zijn zebrapaden nodig. 

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

KES-0275 Braakliggende kavels Buurtbewoners zien graag dat indien op de braak liggende kavels Thomas More en Baden 
Powell-straat voor woningen gebruikt gaan worden, dienen parkeerplaatsen van evt nieuwe 
woningen dan wel binnen de ontwikkeling gerealiseerd te worden. Zodat niet meer druk op de 
openbare plekken zal ontstaan

 - Verslag gesprek_Stichting_de-
Brug/buurtouders

Stakeholder: Fietserbond
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KES-0623 Inrichting Meerwijk als 30 
km/u zone

Meerwijk dient goed te worden ingericht als 30 km/u zone (dus niet zoals op Briandlaan waar het 
uitlokt om hard te gaan rijden). Het proces wat is doorlopen bij Engelandlaan is hiervoor een 
referentie (zie document voor verdere uitleg).

 - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0624 Handhaving 30 km/u Indien Meerwijk als 30 km/u zone wordt ingericht dient hier goed op gehandhaafd worden.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0625 Eenrichtingsprofiel wijkjes Het éénrichtingprofiel voor de wijkjes dient minimaal 3,5m te worden.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0626 eenrichtingsprofielen alleen 
voor auto's

Indien er éénrichtingsprofielen gemaakt worden dient dit alleen voor auto’s te gelden.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0627 Veiligheid fietsers Indien fietsers de functie wordt gegeven van verkeersremmende maatregel dient hiermee de 
veiligheid van de fietsers in gedachte te worden genomen, zowel bij eenrichting als bij fietsstraat.

 - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0628 Vrij liggende fietspaden bij 
50 km/u Briandlaan

Indien de Briandlaan 50 km/u wordt dan dienen er vrij liggende fietspaden gemaakt te worden.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0629 Ruimte fietsprofielen vij 
30k/u Briandlaan

Indien de Briandlaan 30 km/u wordt dienen er ruime fietsprofielen worden toegepast.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond
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KES-0630 Aanpassen inrichting 
kruisingen/rotondes

In het ontwerp dient de inrichting van de kruisingen/ rotondes/huidig voorbeeld van de 
geschilderde rotonde aangepast te worden. De inrichting is nu niet veilig voor fietsers.

 - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0631 Verschil fietsstrook en 
suggestiestrook in 
document

Wat betreft het gehele document: er dient rekening te worden gehouden met het verschil tussen 
fietsstrook en suggestiestrook (verschil is wel of niet parkeren/stilstaan op de strook).

 - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0632 Check op document De volgende zaken dienen gecheckt te worden in het document: p.104 6,1 meter lijkt vrij breed. 
Klopt dat? 
p.111 1,6 meter fietsstrook is smal, waarom? 
p.113 waarom nog smallere strook in dit scenario? 

 - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond

KES-0633 Fietsparkeren bij bushaltes Er dient rekening te worden gehouden met fietsparkeren bij bushaltes.  - 
190312_besprekingsverslag_overleg
_fietsersbond
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KES-0306 Proceseis: overzicht Bomenexpert: Proceseis: Commissie van deze ronde is op 13 mei, die zou ik in het overzicht 
zetten omdat dat het moment is dat de kranten de stukken opnemen om te publiceren, dan 
moet je het al aan een verslaggever toelichten.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0307 Proceseis: data gelden Haarlemse Bomenwachters: Proceseis: De 27e is van belang omdat je dan grofweg iets moet 
zeggen over de gelden. Om gelden vast te leggen voor 2020.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0308 Opmaak kaarten Haarlemse Bomenwachters: Op de kaarten dient naast de percentages ook de oppervlaktes in 
m2 worden weergeven

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0309 Beheerspaspoort opstellen Haarlemse Bomenwachters: Er dient een beheerpaspoort worden opgesteld voor de wadi’s die 
op de locaties van de corporaties liggen

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0310 Vormgeving wadi's Bomenexpert: Er dient goed te worden vastgelegd hoe de wadi's worden vormgegeven en hoe 
hoog het water komt te staan.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0311 Wadi's natuurspelen Haarlemse Bomenwachters: in Masterplan opnemen: welke wadi’s te benutten zijn voor 
natuurspelen (zouden meer moeten droogvallen buiten buien om).

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
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2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0313 Beheer weg corporatiegrond Haarlemse Bomenwachters: Die weg op corporatiegrond dient in eigen beheer te worden 
gehouden, eerder dan het groen. Geld van het project is alleen voor aanleg, niet het onderhoud.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0314 Aangeven rijroute Haarlemse Bomenwachters: de rijroute dient te worden aangegeven op de overzichtskaart van 
het buurtje, voor inschatting van de bewoners.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0315 Voorkeurscenario Haarlemse Bomenwachters en Bomenexpert hebben de voorkeur voor scenario 3.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0316 Parkeren/grasbetontegels Haarlemse Bomenwachters: niet al het parkeren dient te gebeuren op grasbetontegels. Wij zien 
graag bijvoorbeeld: Bij een veldje voor parkeren dat er begonnen wordt met verharde plekken, 
in het tweede deel grasbetontegels en het laatste deel grasvelden voor als er evenementen zijn.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0317 Majoor Boshardplantsoen 
indeling

Haarlemse Bomenwachters: Majoor Bosshardplantsoen dient ook volgens de filosofie van het 
project worden ingedeeld. Dat valt namelijk precies in ‘jouw vierkant’.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters
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KES-0318 Samenvoegen scenario's Haarlemse Bomenwachters: De weg van de bus moet je hoe dan ook 50 houden. Ons advies zou 
zijn om 1 en 3 samen te voegen.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0319 Vervangen platanen Haarlemse Bomenwachters en Bomenexpert: Vervangen grote platanen (locatie: bij Streseman 
weg naar rechts) door kleinere bomen. 

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0320 Kwaliteit groen Kwaliteit van het groen staat boven kwantiteit.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0321 Intekenen wortels op 
profielen

Bomenwachters: Op de profielen dienen de wortels ingetekend te worden van de bomen (grote 
platanen), zodat de civiel techneuten daarover nadenken

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0322 Gevels corporaties Bomenwachters: De gevels van de corporaties dienen niet in het groen te worden meegenomen  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0323 Overeenkomst gevel tot gevel Bomenexpert: er dient een overeenkomst opgesteld te worden voor het gebied van gevel tot 
gevel: Dat gaan we nieuw inrichten, daarin geef je rechten en plichten aan de stakeholders.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters
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KES-0324 Duurzaamheid Geleerdevaart Bomenwachters over de Geleerdevaart: De vlonders in scenario 3 dienen niet van hout te zijn 
maar er moet hier naar de lange termijn gekeken worden.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0325 Ecologische check op groen Bomenexpert: Er dient een ecoloog te kijken en te reageren op het lijstje groen en bomen.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0326 Geen hoogwaardige 
biodiversiteit

Bomenwachters: In dit gebied is het groen voor de mensen, de natuur mag er gebruik van 
maken. We moeten hier niet doorslaan naar hoogwaardige biodiversiteit.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0327 Testen Masterplan Bomenwachters: Het masterplan dient te worden getest aan het bestemmingsplan.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0328 Aandacht voor ruimtelijke 
kwaliteit

Bomenwachters: Er dient aandacht te geven voor ruimtelijke kwaliteit.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0329 Maaien wadi's Bomenwachters: als de wadi’s worden gebruikt voor natuurspelen moet je het wel maaien, dan 
kunnen de kinderen erin spelen.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
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2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0330 Open gooien wadi's bomenexpert: als je die infiltratie daar wilt realiseren moet je het na 10 jaar ook open gooien 
omdat het dichtgeslibd is.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0331 ZOAB toepassen Er kan ook ZOAB in plaats van DAB gebruikt worden (in de gebieden waar de bus rijdt).  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0332 Berekeningen t/m onderhoud Er dienen berekeningen gemaakt te worden t/m het onderhoud (en niet alleen aanschaf).  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0333 Hoogtes straten Er dient aandacht te worden besteed voor de hoogtes van de straten en denk aan de opgangen 
voor rollators

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0334 Toevoegen picknicksets Er dienen picknicksets toe te worden gevoegd bij de flats.  - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters
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KES-0634 Geveltuintjes in beheer bij 
gemeenten

Haarlemse Bomenwachters: Bij geveltuintjes in beheer van gemeente kan beter op eindresultaat 
gestuurd worden. Suggestie is om een Delftse Stoep of bredere groenstroken rondom bomen in 
het ontwerp in te passen.

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

KES-0635 Ecologische wadi's Haarlemse Bomenwachters: Er moet worden aangegeven in het masterplan welke wadi’s een 
meer ecologische inrichting kunnen krijgen (waarbij water ook hoger kan blijven staan). 

 - Verslag presentatie scenario’s aan 
Hilde Prins en Jan Mauritz 26 maart 
2019 Bomenexperts en 
bomenwachters

Stakeholder: Jeugd

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0348 Creëren verschillende plekken Er dient rekening te worden gehouden dat er genoeg verschillende plekken gecreëerd worden 
binnen Meerwijk/Schalkwijk zodat niet 1 groep de plek kan claimen. Belangrijk is dus om het 
aantal plekken af te stemmen op de doelgroep in Meerwijk/Schalkwijk. Dit kan gedaan worden 
door te programmeren.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0349 Meerdere plekken voor 
verschillende leeftijden

Er dienen verschillende plekken gemaakt te worden voor verschillende leeftijdscategorieën 
zodat ieder zijn eigen plek heeft.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0350 Genoeg fysieke ruimte voor 
plekken in openbare ruimte

Indien er plekken gemaakt worden voor jongeren dient er genoeg fysieke ruimte voor worden 
genomen. Niet te kleine plekken voor oudere jongeren (boven de 12 jaar). Voorbeeld: Er is vaak 
te weinig afstand tot dichtstbijzijnde woningen (geluid) of afstand tot wegen (het te lage hekje 
bij de het voetbalveldje achter de Moskee Aziëpark).

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0351 Sportveld met bankjes Jongeren zien graag een van de volgende dingen terug in de wijk: een sportveldje met banken er 
omheen voor toeschouwers en om te chillen. Of bijvoorbeeld een combi van Skatepark / 
calisthenics / DJ set.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 
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KES-0352 Onderzoek voetbal/basketbal 
combinatie

Er dient onderzocht te worden of voetbal en basketbal haaks op elkaar ingericht kunnen worden 
ivm het botsen van de functies.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0353 Buitenruimte voor meisjes 
met sociale controle

Jongeren zien graag een buitenruimte voor meisjes met sociale controle.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0354 Buurtvereniging met sociale 
controle

Er dient een sport of buurt vereniging te komen voor meisjes waarin sociale controle plaats 
vindt

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0355 Combinaties van plekken voor 
jong en oud

Indien er combinaties worden gerealiseerd tussen jong en oud, wat ook goed denkbaar is, dient 
dit goed te worden uitgewerkt.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0356 Kwalitatief hoog en goed 
uitgedachte voorzieningen

Voor alle soorten voorzieningen geldt: als je het doet, moet je het goed doen. Dit betekent 
functioneel, kwalitatief hoog en goed uitgedacht. Bijvoorbeeld: de voorzieningen in 
Reinaldapark . Fysiek, zoals een Basketbalveld met zachte ondergrond, maar ook organisatorisch 
met activiteiten en georganiseerde structuur er omheen

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0357 Net voor basketbalveld Indien er basketbal plekken gerealiseerd worden dient er een net geplaatst worden onder de 
basket.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0358 Hoog hek achter doel 
voetbalveld

Indien er een voetbalveld gerealiseerd worden dient er een hoog hek achter het doel geplaatst 
te worden.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0359 Toezicht achteraf gelegen 
plekken 

Indien er plekken ingericht worden die achteraf liggen zonder toezicht dan nodigen die 
bijpassend gedrag uit. Hier dient rekening mee gehouden te worden.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 
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KES-0360 Creeren eigenaarschap Er dient een plek gecreëerd te worden waar bewoners en doelgroep een stuk eigenaarschap 
voelen. Dit kan o.a. gedaan worden door de doelgroep te betrekken bij het ontwerp en de 
inrichting.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0361 Aftrap voor nieuwe plek Indien er een nieuwe grote plek gerealiseerd is, dient er een aftrap georganiseerd te worden 
zodat iedereen weet dat het er is

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0362 Buitenbios op dak 
winkelcentrum

Als kans is geïdentificeerd: Buitenbios op dak winkelcentrum Da Vinci organiseren.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0363 Fitnesstoestellen Molenpas De fitnesstoestellen Bij de Molenplas zijn te statisch. De jongeren zien graag dat hier wat aan 
gedaan wordt.

 - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0475 Banken en tafels in wijk De jongeren zien graag banken en tafels in de wijk (ook voor spelletjes).  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0476 Verlichting bij bankjes Er dient goede verlichting te zijn op plekken met bankjes en tafels.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0477 Overkappingen bankjes Plekken met bankjes en tafels dienen overkapt te zijn.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0478 Waterkraan Jongeren zien graag een waterkraan bij samenkomplekken.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 52 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0479 Schaakbord Jongeren zouden graag een XXL Schaakbord zien in de wijk  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0480 Parcour in de wijk Jongeren zien graag een freerunning/parcour locatie in de wijk.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0481 Urban gym in de wijk In de wijk zien de jongeren graag een urban gym/ calisthenics/ urban bootcamp  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0482 Basketbalveld in de wijk Er dient een basketbalveld in de wijk te worden geplaatst.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

KES-0483 Voetbalveld in de wijk De jongeren zien graag een voetbalveld in de wijk.  - 190325_KES_Verslag sessie 
jongeren triple threat.docx 

Stakeholder: Klankbordgroep IVORIM

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0132 Groen; Benutting 
onbebouwde 
ontwikkellocaties

Het project dient de onbebouwde ontwikkellocaties Thomas Morestraat en Baden-Powellstraat 
beter te benutten.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0133 Groen; inpassing 
wegstructuur

Het project dient te kijken naar het ontwerp van de Europaweg als goed voorbeeld van een 
groene inpassing van een grote wegstructuur.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet
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KES-0134 Groen; Aanpassing speelplek Het project dient te kijken naar het rare hoogteverschil en het grind op de verharde speelplek in 
het groene vlak tussen de Heldringstraat en Braillelaan.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0185 Voetgangers en 
toegankelijkheid; 
Mindervaliden

Het project dient de wijk geschikter te maken voor mindervaliden met scootmobielen en 
rollators.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0186 Voorzieningen; Bankjes Het project dient geen extra bankjes te realiseren omdat dit hangjeugd aantrekt.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0188 Voetgangers en 
toegankelijkheid; Zebrapad 
Briandlaan

Het project dient de zebrapaden bij de Briandlaan logisch te plaatsen.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0189 Voetgangers en 
toegankelijkheid; 
Wegversmalling

Het project dient de wegversmalling Stresemannlaan net gelegen voor de kruising 
Stresemannlaan - Jan Ligthartstraat te verplaatsen naar de kruising zelf.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0193 Fietsverkeer; Structuur Het project dient een duidelijke fietsstructuur te maken en meer te verbinden met recreatieve 
structuren.

 - 180913 Verslag sessie Handhaving 
en Veiligheid - input Masterplan 
IVORIM
 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet
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KES-0196 Fietsverkeer; Vlinderpad Het project biedt een kans om van het Vlinderpad een duidelijker fietspad te maken.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0197 Fietsverkeer; Materiaal 
Vlinderpad

Het project dient bij het gebruik van het Vlinderpad eenduidig materiaal te gebruiken.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0198 Fietsverkeer; Romolenpark Het project dient van het voetpad in het Romolenpark een fietspad te maken.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0199 Fietsverkeer; Scheggen Het project dient de groenblauwe scheg (Hemmekespad) tussen Molenwijk en Meerwijk beter 
te ontsluiten en beter benutten/opnemen in de fietsstructuur.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0201 Gemotoriseerd verkeer; 
Uitbreiding parkeerplekken

Het project dient meer ruimte voor parkeren te creëren.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0204 Energie en Duurzaamheid; 
Electrische laadpalen 
toekomst

Het project dient rekening te houden met de grote behoefte aan laadpalen in de toekomst.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet
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KES-0205 Gemotoriseerd verkeer; 
Ontsluitingswegen eenrichting

Het project dient de gebiedontsluitingswegen om te vormen naar een 1-richtingsring.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0207 Gemotoriseerd verkeer; 
Briandlaan

Het project dient snelheidsremmende maatregelen te treffen op de Briandlaan.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0209 Gemotoriseerd verkeer; 
Parkeerdruk

Het project dient de hoge parkeerdruk in het noorden van Meerwijk, omgeving tussen 
Stresemannlaan en Spijkerboorpad, nader te onderzoeken.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0211 Gemotoriseerd verkeer; 
Bebording

Het project dient te zorgen voor een consistente (verkeers)bebording.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0219 Afval; Zwerfvuil Het project dient de slechte onderhoudsstaat en het vele zwerfvuil aan te pakken, eventueel 
door bewoners in te zetten om de buurt op te ruimen.

 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0238 K&L; Glasvezel Het project biedt een kans om glasvezel uit te rollen en Meerwijk van glasvezel te voorzien.  - 180911 Verslag sessie Groen, 
Oevers en Duurzaamheid - input 
Masterplan IVORIM
 - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet



Rapportage Klanteisen

Project: Gemeente Haarlem - SOPI - Meerwijk IVORIM
Projectnr. 413188.23
22 mei 2019, revisie 1.0

Pagina 56 van 60

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0240 Overige; Meerwijk-Oost Het project dient Meerwijk-Oost mee te nemen in de scope.  - 181030 Verslag Terugkoppeling 
1ste klankbordgroep 
IVORIM/Warmtenet

KES-0672 Herkenbaar gezicht Meerwijk dient aan de voorkant een herkenbaar gezicht en een nieuwe identiteit te krijgen.  - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0673 Entree Meerwijk Meerwijk dient een duidelijke entree te krijgen door: de aanleg van een unieke rotonde op de 
kruising Briandlaan-Stresemannlaan (suggestie: dit kan gedaan te worden door een prijsvraag 
voor het ontwerp en de inrichting).

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0674 Bouwwerk bij entree Meerwijk dient een duidelijke entree te krijgen door: een klein bouwwerk te plaatsen met "I 
love Meerwijk" en dat incl. het project van haakwerk (suggestie: kan ook als burgerinitiatief 
worden opgepakt).

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0675 Onderzoek Japanse 
Bloesembomen

In de zone vanaf de Aziëweg langs de Briandlaan en de groenstrook tot aan het Vlinderpad dient 
de mogelijkheid naar een doorlopende strook van Japanse Bloesembomen onderzocht te 
worden. 

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0676 Groene hoofdinfrastructuur Er dient een groenstrook ontwikkeld te worden langs de hoofdinfrastructuur van Meerwijk (zie 
plan van Molenwijk).

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0677 Onderzoek naar combineren 
groen

Er dient onderzocht te worden of kleine groengebiedjes tot 1 groter groen/recreatie/ sportief 
gebied gemaakt kan worden (zie kaartje bij bijlage email).

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019
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KES-0678 Aanleg uitkijk-platform Aan het eind van de groenstrook bij het Vlinderpad dient een (hoog aangelegd) uitkijk-platform 
te worden aangelegd dat past bij de omgeving.

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

KES-0679 Kinderboerderij 
Vlinderpad/Libellepad

Er dient een kinderboerderij te komen in de grasvlakte op de T-kruising van Vlinderpad en 
Libellepad aan het einde van de Meerwijkplas.

 - 190403_KES_visie_Frits-Vermeijs - 
FW IVORIM Klankbordgroep Frits 
Vermeijs 3 april 2019

Stakeholder: Natuurwerkgroep Meerwijkplas

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0647 Maatregelen geen negatief 
effect op waterkwaliteit in 
Meerwijkplas

De maatregelen die worden toegepast in de wijk dienen geen negatief effect te hebben op de 
waterkwaliteit (voedselverrijking dient voorkomen te worden) in de Meerwijkplas. Let op duiker 
watergang Da Vinciplein richting Meerwijkplas.

 - Email 190328 MAIL_Meerwijkplas_ 
- B.van.Vueren - Re Participatie 
Integrale Vernieuwing Openbare 
Ruimte in Meerwijk-waterberging 

KES-0648 Maatregelen geen negatief 
effect op waterstand in 
Meerwijkplas

De maatregelen die worden toegepast in de wijk dienen geen negatief effect te hebben op de 
waterstand (het dient voorkomen te worden dat dit te hoog wordt) in de Meerwijkplas. Let op 
duiker watergang Da Vinciplein richting Meerwijkplas.

 - Email 190328 MAIL_Meerwijkplas_ 
- B.van.Vueren - Re Participatie 
Integrale Vernieuwing Openbare 
Ruimte in Meerwijk-waterberging 

KES-0649 Wilde inheemse planten Er dienen meer wilde inheemse planten te komen op grasveldjes. randen van speelveldjes e.d.  - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk
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KES-0650 Broed, nest en 
schuilmogelijkheden

Er dienen in de wijk buurt broed-, nest- en schuilmogelijkheden zoals insectenhotels en 
vogelkastjes (natuurinclusief bouwen) te komen.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0651 Jaarlijkse voorlichting over 
exoten en biodiversiteit

Er dient jaarlijks voorlichting gegeven te worden samen met de burgers over, inventariseren en 
bestrijden van invasieve exoten voor behoud en groei van de biodiversiteit

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0652 Jaarlijks gefaseerd maaien Er dient jaarlijks gefaseerd maaibeheer toegepast te worden voor insecten en kleine zoogdieren, 
zoals rond het trapveldje in het Poelbroekpark.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0653 Aanleggen ruigtes en 
bossages

Er dienen ruigtes en bosschages gecreeerd te worden met inheemse vegetatie die gunstig is 
voor insecten en zangvogels.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0654 Aanleg waterpartijen met 
natuurlijke oevers

Er dienen waterpartijen aangelegd te worden met natuurlijke oevers.  - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
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Meerwijk

KES-0655 Onderzoek naar aanwezigheid 
muurplanten

De aanwezige kademuren e.d. dienen onderzocht te worden op de aanwezigheid van 
muurplanten en hou daar rekening mee in de planvorming, het beheer e.d., vgl. Poelbroekpark.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0656 Onderzoek ecologische 
waardes van bermen

De ecologische waarde van bermen dient onderzocht te worden en hou daar rekening mee in 
het beheer, vgl Poelbroekpark.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

KES-0657 Advies van ecologen Er dient advies te worden gevraagd aan Landschap Noord-Holland en de ecologen van de 
gemeente wat betreft ecologisch verbeteren van de wijk.

 - Email 
190313_KES_Poelbroekpark_Niko 
Buiten - Re Participatie Integrale 
Vernieuwing Openbare Ruimte in 
Meerwijk

Stakeholder: Woningcorporaties

ID Naam Omschrijving Bron (document/klantbehoefte)

KES-0723 Eisen Woningcorporaties: 
vrijhouden 2,5m strook

Bij eventuele grondoverdracht van buitenruimte van Préwonen naar de gemeente dient 
rekening gehouden te worden met de volgende eisen ivm noodzakelijk onderhoud/beheer en 
het plaatsen van benodigd materieel: 

• Langs de kop- en langsgevel 2,5 meter vrijhouden. 
• Deze strook van 2,5 meter moet voorbereid zijn op het plaatsen van een steiger, dus let op de 

 - 2019-04-19 (153650) - Loon Merijn, 
M.J.A. van - RE KES uit gesprekken 
met woning corporaties
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grondslag. 

KES-0724 Eisen Woningcorporaties: 
mogelijke eisen mbt 
waterpartij

Bij eventuele grondoverdracht van buitenruimte van Préwonen naar de gemeente dient 
rekening gehouden te worden met de volgende eisen ivm noodzakelijk onderhoud/beheer en 
het plaatsen van benodigd materieel: Indien er sprake zal zijn van een waterpartij: nadere 
ontwerpen, talud en of kademuur zullen voorafgaand aan grondverkoop door Pre Wonen 
moeten worden goedgekeurd.

 - 2019-04-19 (153650) - Loon Merijn, 
M.J.A. van - RE KES uit gesprekken 
met woning corporaties

KES-0725 Eisen Woningcorporaties: 
grondbezit

Voor het toekomstige beheer en onderhoud is het van belang dat we minimaal de breedte van 
2,5 meter in eigen bezit willen behouden.

 - 2019-04-19 (153650) - Loon Merijn, 
M.J.A. van - RE KES uit gesprekken 
met woning corporaties

KES-0726 Eisen Woningcorporaties: 
lagere parkeernorm

Elan wonen: Lagere parkeernorm is wenselijk.  - 2019-04-19 (153650) - Loon Merijn, 
M.J.A. van - RE KES uit gesprekken 
met woning corporaties
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