
1. Vergroten zelfredzaamheid en sociale 
binding van bewoners in Delftwijk

3. Creëren van meer ruimte voor spelen,  
groen en water in de versteende wijken.

4. Revitaliseren van het Leliegebied.

1. Zorgdragen voor een analyse en plan van aanpak samen met ketenpartners en bewoners.
2. Aanjagen van het verbeteren en toegankelijker maken van de openbare ruimte voor 

ontmoeting 
3. Stimuleren en vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen bewoners en 

betrokkenheid met de directe leefomgeving 
4. Stimuleren van integrale samenwerking met ketenpartners en maatschappelijke organisaties 

1.2 Sociale basis
2.1 Voorzieningen           

volwassenen
2.2 Voorzieningen jeugd
5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit
6.3 Openbare orde en 

veiligheid.

1. De betrokkenheid en 
verbondenheid  van bewoners is 
gestegen van 6.3 naar y

2. Het aantal initiatieven op deel  
auto’s is gestegen van 5 % naar y

3. De kwaliteit van de groenbeleving 
is gestegen van 5.1 naar y

4. Het Leliegebied is dusdanig 
gerevitaliseerd dat het veilige 
gevoel van bewoners is gestegen 
van 7,6 naar y.

1.1 Onderwijs en sport
4.1 Ruimtelijke 

ontwikkeling
4.3 Grondexploitaties 

en projecten
5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit
5.2 Parkeren

1.2 Sociale basis
4.1 Ruimtelijke 

ontwikkeling
4.2 Economie, toerisme 

en cultuur
5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit
6.3 Openbare orde en 

veiligheid

3.1 Werk
5.1 Openbare ruimte en 

mobiliteit
5.2 Parkeren
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Maatregelen/ producten 2021

WIE WAT

Noord samen mooier, groener, leefbaarder en duurzamer maken door gedifferentieerde woningbouw te 
realiseren en sociale verbinding en veiligheid te vergroten voor de bewoners in met name Delftwijk en 
Transvaalwijk. 

Werken aan een leefbaar Haarlem en Zandvoort, door het gebied centraal te stellen & in én 
met het gebied samenhang, focus, slagkracht en energie te organiseren. 

GEBIEDS-
PROGRAMMA

Haarlem - Noord

1. Stimuleren van bewonersinitiatieven die meer ruimte op straat creëren en zorgen voor minder 
geparkeerde auto’s.

2. Aanjagen en stimuleren van betere voorzieningen /werkplekken in Noord voor ZZP’ers 
3. Stimuleren en verbeteren van het fietsnetwerk.
4. Stimuleren en moderniseren van het parkeren in versteende wijken.
5. Stimuleren van bewonersinitiatieven voor meer groen in de versteende wijken.
6. Monitoren van inzet en effectiviteit leefbaarheid- en initiatievenbudget.

1. Aanjagen van duurzaam en groen bouwen met ontwikkelaars.
2. Sturen en aanjagen op het uitwerken van deelinitiatieven in de plannen van ontwikkelaars.
3. Sturen op het vernieuwen van onderwijshuisvesting in de ontwikkelzones in samenspraak met 

ontwikkelaars.

1. Aanjagen van een wijkvisie waarin maatregelen staan die gericht zijn op de revitalisering van 
het Leliegebied.

2. Stimuleren van integrale samenwerking. 
3. Realiseren van een ontmoetingsplek in het Leliegebied in samenspraak met de bewoners .

2. Tevredenheid van de bewoners in 
Delftwijk te vergroten.

2. Kwalitatief wonen in Noord borgen.
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