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Prioriteiten gebied West  

Algemeen 

 Drukte/balans (toeristen, bierfiets etc.) 

 Handhaving illegale hotels/short-stay/B&B/ illegale horeca/mengformules 

 Overlast te water (geluid) 

 Ouderenhuisvesting/voorzieningen 

 Veiligheid/druk openbare ruimte 

 Fietsoverlast (parkeren, gedrag) 

 Afval/vervuiling 

 Invulling sociale wijkteams  

Gebiedspecifiek 

 Veiligheid Westelijke Eilanden (toename fietsdiefstal en inbraken) 

 Verbetering openbare ruimte Noordelijke Jordaan in het kader van de bouw Singelgrachtgarage (opheffen 400 parkeerplaatsen)  

 Gebruik wallenkanten en steigers op Westelijke Eilanden en Westerdok/IJdok (open karakter behouden, duidelijke onderscheid tussen privé grond en 

publiek toegankelijke openbare ruimte, aanpak privatisering van openbare ruimte en steigers) 

 

Thema Onderwerp  Acties in jaarplan 

Wonen, werken en recreëren  

Ambities visie 2013-2016: 

 Behoud bestaande mix 
koop/(sociale) huurwoningen. 

 Stimuleren realisatie 
levensloopbestendige 
woningen. 

 Bewaken balans tussen 
wonen/ondernemen en 
recreëren in het gebied (geen 
uitbreiding horeca, aanpak 
illegale hotels/horeca). 

Balans/drukte/toerisme Overlast bierfiets Is met Burgemeester besproken. Opgave: er zijn nu geen 
instrumenten, moeten regels gemaakt worden. 

Illegale hotels/Short-stay/B&B In 2014 zijn in west enkele illegale hotels gesloten. Aanpak 
wordt voor 2015 doorgetrokken: bij melding van klachten 
volgt onderzoek en indien nodig sluiting. 

Overlast Horeca Reguliere inzet. 

Overtredingen mengformules Periodieke projectmatige aanpak van overtredingen.  

Overlast te water Is overleg met Waternet over inzet en klachtenregistratie. 
Op basis van klachten wordt inzet geprioriteerd. In west 
heeft Prinsengracht/ Brouwersgracht extra aandacht.  

Wonen/ouderenhuisvesting Tekort levensloopbestendige 
woningen 

- Taskforce wonen met zorg  
- Mogelijkheden gebruik panden groter dan 1000m2 

onderzoeken/benoemen? 
- Bouw Bernardus (Nieuwe Passeerdersstraat 2) 

Bouwen in beschermd stadsgezicht Unesco Werelderfgoed Acties 2015 

Behoud en Herstel Casco- Funderingsonderzoek x aantal panden in relatie tot 
aanpak walmuurvernieuwing. 
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Belangrijke ontwikkelingen/ 
projecten 

Groenmarkt: 30% sociale huur/levensloopbestendig. 

Openbare Ruimte 

Ambities visie 2013-2016: 

 Aanpak druk openbare ruimte 
winkelstraten. 

 Verbetering kwaliteit openbare 
ruimte agv realisatie 
Singelgrachtgarage. 

Druk op openbare ruimte Aanpak gebruik openbare ruimte 
winkelstraten: inrichting 
fietsparkeren, handhaving, 
straatmeubilair  

- Haarlemmerstraat/dijk: participatieproject 
- 9-straatjes 
- Westerstraat (nav buurtgesprek)  

Fietsparkeren - Fietsknippen met participatie in Haarlemmerbuurt en 9-
straatjes e.o.  

- Aanpak gedrag fietsers 
- Waar mogelijk meer ruimte voor fietsparkeren 

realiseren bij ingrepen in openbare ruimte 

Westelijke Eilanden Aandacht voor gebruik (privé/openbaar) en open karakter 
walkanten. 

Verkeer/parkeren Verkeerssituatie Marnixstraat  Nav digitale enquette aandacht voor: 
- Kruispunt met Elandsgracht 
- Kruispunt met Westerstraat, omgeving Het Marnix 

Singelgracht garage/aanpak 
opheffen 400 pp 

Werken aan plan openbare ruimte Noordelijke Jordaan 

Reiniging Bedrijfsafval Verbetering inzameling bedrijfsafval in Haarlemmerstraat/-
buurt.  

Huisvuil  Inzet vliegende brigade bij verkeerd aangeboden huisvuil 

Zwerfafval Kauwgom, peuken, hondenpoep 

Groen  - Programma heel 2015 
- Begeleiden initiatieven zelfbeheer 

Programma Heel Straten door buurt aangedragen - Westermarkt 
- Lijnbaansgracht.  
- Straten rondom Laurierhof/looproutes ouderen 

Zuidelijke Jordaan. 

Meerjarenplan Openbare ruimte Uitvoer 2015 Projecten op diverse locaties. 

Straten door buurt aangedragen  - Rozengracht (in planning dIVV voor 2018/2019) 
- Westerstraat  

Belangrijke 
ontwikkelingen/projecten 

Elandsgracht Uitvoering herprofilering model 2+. 

Veilig, leefbaarheid en sociaal 

Ambities visie 2013-2016:  

 Aanpak Nieuwe Houttuinen 

 Verbeteren verbinding tussen 
welzijn en zorg. 

 Realisatie extra klaslokalen. 

Veiligheid Haarlemmerbuurt Maatregelen om overlast in gebied beheersbaar te houden. 

Alcoholverbodgebieden Handhaven en effect evalueren. 

Veiligheidsrisicogebied Monitoren. 

Inbraken  Overleg politie en veiligheid: thema voor week van de 
veiligheid in oktober 2014. 

Sociaal/algemeen 3d+2/dragende samenleving Pilot centrum West ontwikkelen sociale wijkteams . 
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 Aandacht 
ouderenvoorzieningen/ 
huisvesting.  

Nieuwe Houttuinen Acties 2015 benoemen. 

Schuldhulpverlening Signalen van groeiende verborgen armoede (met name 
onder zzp-ers). 

Jeugd en Onderwijs Klaslokalen - Stand van zaken Lindengracht  
- dilemma: een tekort aan lokalen bij openbaar bo en 

een te veel bij bijzonder bo 

Proeftuin okc Lindengracht Acties 2015 benoemen. 

Beheer speeltuinen subsidiering vanuit gemeente naar IJsterk loopt terug, inzet 
op tot stand komen van beheer door IJsterk in 
samenwerking met bewoners en gebruikers van de 
speeltuinen. 

Jongerenoverlast Acties 2015 benoemen  

Sport en Recreatie  Acties 2015 benoemen 

Ouderen  Wonen  - Lopende initiatieven ouderenhuisvesting (Bernardus, 
Demmenie, Groenmarkt, acties Task Force Wonen met 
Zorg) 

- tekort (hoe hier mee om te gaan)  
- terugloop aantal zorgwoningen in tehuizen (zorgelijk). 

Voorzieningen Acties 2015 benoemen . 

Welzijnsvoorzieningen Huis van de Buurt Acties en ontwikkelingen in 2015 benoemen. 

Reeel Activiteiten worden uitgebreid naar bredere doelgroep, 
aandacht voor bekendheid bestaan Reeel en 
programmering 

Maatschappelijke opvang Volksbond/Blakawatra ontwikkelingen in dagbesteding in 2015 

Toenemende overlast Signaal meer overlast in Haarlemmerbuurt door overloop 
vanuit gebied 1012. 

Burgerparticipatie Bewoners betrekken 
 

- Buurtenquête 
- Facebook 
- Faciliteren buurtinitiatieven (buurtbudget) 
- Buurtbijeenkomsten 

 


