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1.
1.1

Inleiding
ACHTERGROND
De gemeente Haarlem is een van de gemeenten die heeft deelgenomen aan het
thematraject participatie van het Focusprogramma Zwerfafval. Dit ambitieuze
actieprogramma wordt uitgevoerd in opdracht van de VNG en VNO-NCW en bestaat
uit twee onderdelen: Gemeente Schoon en Nederland Schoon. Het onderdeel
Gemeente Schoon wordt door Agentschap NL uitgevoerd in samenwerking met de
Vereniging voor afval- en reinigingsmanagement (NVRD) en Nederland Schoon door
de Stichting Nederland Schoon.
Als onderdeel van Gemeente Schoon worden in verschillende thematrajecten
gemeenten en intermediairen ondersteund bij het uitvoeren van een effectieve aanpak
van zwerfafval. Thematrajecten hebben als doel om gemeenten en intermediairen
kennis en ervaring op te laten doen met een specifiek aspect van
zwerfafvalbestrijding: monitoring, reiniging, communicatie, handhaving en participatie.
Public Result ondersteunt gemeenten op het gebied van zwerfafval middels het
thematraject participatie.
Ook in Haarlem bestaat bij de gemeente grote interesse in en behoefte aan
ondersteuning bij het stimuleren van participatie van bewoners, ondernemers en
scholen bij een schone en hele leefomgeving. Om te komen tot een hogere kwaliteit in
de openbare ruimte was de gemeente voornemens in 2012 het beeldgestuurd
reinigen stadsbreed in te voeren in Haarlem. Hierbij wordt niet langer gereinigd
volgens een vaste frequentie, maar geschiedt reiniging op basis van het straatbeeld
en de vastgestelde beeldkwaliteit (schoonheidsgraad) die een gebied behoort te
hebben. Door het beeldgestuurd reinigen kunnen menskracht en materieel gerichter
worden ingezet en kan de uitvoerende organisatie, in dit geval Spaarnelanden,
worden afgerekend op resultaat in plaats van op inspanning. Op de lange termijn zou
het zelfs een kostenbesparking kunnen opleveren, maar de ervaring leert dat bij een
omschakeling van frequentie- naar beeldgestuurd dit niet direct het geval is. De
gemeente Haarlem houdt hier rekening mee en stelt in het eerste jaar hetzelfde
budget beschikbaar aan Spaarnelanden.
Dit betekent niet alleen een andere manier van werken voor uitvoeringsorganisatie
Spaarnelanden, maar vergt ook een goede voorlichting richting bewoners. Zij zijn
immers gewend dat er eens in de zoveel tijd zwerfafval wordt gereinigd. De vraag
vanuit de gemeente Haarlem was dan ook hoe zij de communicatie over
beeldgestuurd reinigen kunnen insteken en op welke wijze zij bewoners kunnen
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betrekken bij het beeldgestuurd reinigen. De gemeente is hiermee aan de slag
gegaan in een pilotwijk: het Vondelkwartier, een wijk in het noorden van Haarlem.
Public Result heeft hierbij ondersteuning verleend en in dit rapport wordt verslag
gedaan van het proces en de resultaten.
1.2

DOELSTELLING PARTICIPATIETRAJECT GEMEENTE HAARLEM
Voor het zwerfafvalparticipatietraject in Haarlem zijn, in de loop van het traject, de
volgende doelstellingen en ambities gefomuleerd:
De bewoners informeren over de introductie van het beeldgestuurd reinigen,
waarin de volgende punten aan de orde komen:
o Wat beeldgestuurd reinigen inhoudt;
o Welke afspraken over de schoonheidsgraad zijn er gemaakt;
o Hoe Spaarnelanden opereert;
o Wat er voor nodig is de gewenste schoonheidsgraad te realiseren en welke
rol partijen in de buurt hierbij kunnen spelen, mogelijk kan door hun inzet een
plus worden beoogd op de schoonheidsgraad.
De buurt betrekken bij de aanpak van zwerfafval:
o Inventariseren welke bijdrage betrokkenen in de buurt zouden willen en
kunnen leveren;
o Uitwerken welke bijdrage vanuit de buurt zelf wordt geleverd om de gewenste
schoonheidsgraad te bereiken en te behouden;
o Het vastleggen van deze afspraken in het wijkcontract.

1.3

WERKPROCES
Op 5 oktober 2011 heeft een intakegesprek met Frank Corvers van de gemeente
Haarlem plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek heeft Frank Corvers aangegeven dat hij
met het thematraject participatie advies wil over het informeren dan wel betrekken van
burgers bij het beeldgestuurd reinigen. Afgesproken is dat een pilot wordt uitgevoerd
in het Vondelkwartier in Haarlem Noord. Hiertoe is door Public Result in oktober en
november een plan van aanpak opgesteld.
Op 17 november is door Public Result een kick-off workshop georganiseerd voor de
vijf deelnemende gemeenten aan het thematraject participatie. Namens de gemeente
Haarlem waren Frank Corvers en Martin Jansen hierbij aanwezig. Tijdens deze
workshop hebben de deelnemers hun probleemstellingen en doelen gepresenteerd en
hebben anderen hierop gereageerd. Deze uitwisseling van kennis en ervaringen wordt
als bijzonder leerzaam ervaren.
Na het opstellen van het plan van aanpak is overgegaan tot uitvoering. In overleg met
de gemeente Haarlem is een aantal gerichte interviews uitgevoerd met
belanghebbende partijen: afvalophaaldienst en –verwerker Spaarnelanden,
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woningcorporatie Elan Wonen en de wijkraad van het Vondelkwartier. Tijdens deze
interviews is gepeild in welke mate de betrokkenen bekend zijn met het voorgenomen
plan over te gaan op beeldgestuurd reinigen, wat de verwachtingen van de partijen
zijn en of zij bereid zijn te participeren bij het schoonhouden van de wijk en zo ja wat
zij dan zouden kunnen bijdragen. Op basis van de resultaten uit de interviews heeft
Public Result een vervolgadvies geschreven voor de gemeente Haarlem met daarin
handvatten voor communicatie en participatie. Hiermee heeft de gemeente een set
voorstellen in handen waarmee het communicatietraject rondom het beeldgestuurd
reinigen vormgegegeven kan worden en een aantal tools om bewoners en andere
partijen hierbij te laten participeren.
In het vervolg van het traject is een werkgroep ingesteld bestaande uit
vertegenwoordigers van de gemeente, de wijkraad, corporatie Elan Wonen en Public
Result. In samenspraak met de werkgroep zijn ideeën en initiatieven van partijen
verder uitgewerkt en samengebracht in de vorm van een werkdocument met een
bijbehorend draaiboek.
Public Result heeft zich tijdens het traject opgesteld als aanjager van het project,
organisator en facilitator van bijeenkomsten, procesbegeleider en voortgangsbewaker.
Daarbij is Public Result verantwoordelijk geweest voor het breder trekken van de
aanpak dan alleen de gemeentelijke organisatie door het afnemen van interviews met
andere betrokkenen en het instellen van een werkgroep. Public Result heeft gezorgd
voor de organisatie van overleggen, alsook het opstellen van voortgangsnotities en
tussenrapportages. Alles is steeds gebeurd in goed overleg met de betrokken
medewerkers van de gemeente Haarlem.
1.4

LEESWIJZER
In deze rapportage doen we verslag van het verloop van het participatietraject in het
Vondelkwartier in Haarlem. Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de identiteit van
het Vondelkwartier en de betrokken partijen bij de pilot. In hoofdstuk 3 doen we
verslag van de uitvoering van de aanpak alsook van de opbrengsten van het project.
Op basis van een kleine SWOT-analyse bespreken we in hoofdstuk 4 de sterke
punten, de succesfactoren alsook de verbeterpunten. Op basis van deze analyse
geven we advies hoe de verbeterpunten concreet op en aan te pakken en hoe de
participatie rondom de zwerfafvalproblematiek in het Vondelkwartier en in de rest van
Haarlem bestendigd kan worden.
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2.
2.1

Zwerfafvalparticipatie Vondelkwartier
INLEIDING
In dit hoofdstuk schetsen we de kort het DNA van het Vondelkwartier en waarom het
Vondelkwartier is geselecteerd als pilotwijk. Daarnaast geven we een overzicht van de
direct betrokkenen bij dit traject.

2.2

DNA VONDELKWARTIER - HAARLEM

2.2.1

Kenmerken van de wijk
Het Vondelkwartier telde in 2011 ca. 5.300 inwoners (in 2005: 4.900). Het aandeel
jongeren tot 25 jaar ligt met 31% boven het Haarlemse gemiddelde, het aandeel 65plussers ligt met 15% precies op het gemeentelijke niveau. Het aandeel bewoners van
allochtone afkomst ligt met 18% onder het gemeentelijke gemiddelde. Het gemiddeld
inkomen per inwoner bedroeg in 2009 ca. € 20.000, dat is aanmerkelijk onder het
gemeentelijke gemiddelde. Een kleine 40% van de inwoners heeft een laag inkomen.
Er zijn een kleine 2.000 woningen, waarvan 51% koopwoning. Veel woningen zijn
gebouwd tussen 1920 en 1960. Een aantal woningen is vanwege hun historische
waarde aangewezen als gemeentelijk monument. Aan het begin van deze eeuw is
sprake geweest van sloop en nieuwbouw in de wijk.
De wijk kent veel voorzieningen, zoals winkels (DEKA supermarkt en enkele andere
winkels aan de Eksterlaan), een locatie van het Kennemergasthuis, openbare
basisschool De Dolfijn en rooms-katholieke basisschool Sint Bavo en sport- en
recreatievoorzieningen (waaronder speeltuinvereniging De Trekpleister). Direct
grenzend aan de wijk is het nieuwe winkelcentrum aan het Marsmanplein geopend,
wat het vertrek van winkels aan de Eksterlaan inhoudt.

2.2.2

Zwerfafval in de wijk
Als voorbereiding op het op te stellen wijkcontract voor het Vondelkwartier zijn eind
2011 de wensen van de bewoners gepeild, de problemen die zij ervaren en de
bereidheid om zich voor de wijk in te zetten. In totaal 659 bewoners (29% van alle
bewoners) hebben gereageerd.
De bewoners vinden zwerfafval en grofvuil de belangrijkste thema’s die in het
Vondelkwartier spelen. Vrijwel alle bewoners vinden het enigszins belangrijk en
driekwart van alle bewoners zegt dat het echt belangrijk is. Ook vuilnis naast de
containers, groenonderhoud en bestrating vinden zij belangrijke punten.
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De ondergrondse afvalcontainers worden positief gewaardeerd. Desondanks zijn er
klachten over bijplaatsingen (onder meer omdat de containers vol zijn) met als
bijkomend probleem zwerfafval en onvoldoende glas- en plasticbakken.
De bewoners vinden dat onvoldoende wordt gehandhaafd, bijvoorbeeld op het terrein
van hondenpoep en het foutief aanbieden van afval.
De bewoners waarderen de wijkraad Vondelkwartier met een 7,3 positief. Zo’n 15%
van de bewoners is bereid zich in te zetten voor de buurt. De animo is het grootst voor
het meedenken met de wijkraad, het aandragen van ideeën of het helpen bij activiteit
in de straat.
De openbare ruimte van de gemeente Haarlem scoorde in 2008 schoonheidsgraad
A/B, dat wil zeggen schoon tot matig schoon. In Haarlem- Noord wordt zwerfafval als
een probleem ervaren, zo blijkt uit onderzoek van DHV (oktober 2008): slechts een
klein percentage van de bewoners – minder dan 20% - is tevreden over schoon- en
netheid van de wijk. Meer dan 70% van de bewoners van Haarlem-Noord ervaart
zwerfafval als een probleem. Ook recenter onderzoek uit 2010 laat vergelijkbare
cijfers zien (zie tabel 1)1. Uit dit onderzoek blijkt: “Het afval en vuil op straat verdient
volgens de bewoners van Noord de vierde positie in de prioriteitenlijst, tegenover een
tweede plek van Haarlem totaal. Dit komt niet zo zeer doordat het percentueel als een
minder groot probleem wordt gezien, maar meer door het grotere aandeel dat overlast
ervaart van brommers en scooters en het gedrag van automobilisten.”
Tabel 1: Overzicht van problemen per wijk

1 bron: Omnibus 2010
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Een positieve ontwikkeling is dat steeds meer Haarlemmers actief meewerken aan het
verbeteren van hun buurt2. In 2010 gaf namelijk ruim een kwart van de Haarlemmers
aan dat zij een actieve bijdrage aan de verbetering van hun buurt leverden, dit terwijl
het percentage in 2009 19% was. Uit onderzoek blijkt verder dat in 2010 90% van de
Haarlemmers zich medeverantwoordelijk voelde voor de buurt, doordat men zich
medeverantwoordelijk voelt en wij een stijgende trend zien in de participatie lijkt dit
een goed moment om Haarlemmers te betrekken bij het opschonen van hun buurt.
2.2.3

Aanpak van zwerfafval tot nu toe
Haarlem kent een lange geschiedenis op het gebied van zwerfafval. In 2005 is het
Basiskwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld door de gemeente met onder meer
het programma ‘Haarlem Schoon’. Vervolgens heeft de stad zich in 2008 aangesloten
bij het Impulsprogramma Zwerfafval van Nederland Schoon. Er is een nulmeting
zwerfafval uitgevoerd, een quickscan gemeentelijke zwerfafvalaanpak, een
bewonersonderzoek en een inventarisatie van gemeentelijk beleid. Uit dit onderzoek
komt naar voren dat de gerealiseerde schoonheidsgraden in Haarlem ondergemiddeld
zijn. Tegelijkertijd zijn de kosten van de zwerfafval aanpak voor de gemeente
bovengemiddeld. Om de effectiviteit te vergroten is daarom door DHV BV een Plan
van Aanpak opsteld met een vijftal verbetervoorstellen voor zowel uitvoering als
organisatie. Hierin wordt voorgesteld om een monitoringssysteem te ontwikkelen, een
communicatiecampagne op te zetten, over te gaan van frequentiegericht reinigen naar
beeldgestuurd reinigen en bewoners te betrekken in de uitvoering.
Het voorstel voor een communicatiecampagne beoogt het opzetten van een
communicatieplan waarin vastgelegd wordt welke communicatiemiddelen worden
ingezet per doelgroep. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van de gemeentelijke
website, een huis-aan-huis folder waarin zwerfafval centraal staat, maar ook kan
gedacht worden aan voorlichting op basisscholen. Dit communicatievoorstel is door de
gemeente overgenomen. Om het beeldgericht reinigen te implementeren is een aantal
stappen aangedragen door DHV. Zo is voorgesteld om het beeldgestuurd werken te
introduceren in een proefgebied. Hier wordt in de uitvoering van afgeweken nu het
beeldgestuurd werken direct stadsbreed wordt ingevoerd in Haarlem. De gemeente
moet de afspraken met de reinigsdienst over het servicelevel nog verder
concretiseren. Er is nog geen handhavingsteam geformeerd dat illegale dump kan
beboeten, zoals voorgesteld door DHV. Om bewoners te betrekken in de uitvoering, is
voorgesteld een participatieplan op te stellen. Met het thematraject Participatie geeft
de gemeente nu opvolging aan dit verbetervoorstel. De vraag die hierbij centraal wordt
gesteld is hoe je de burger langdurig kunt meenemen en activeren om zelf een

2 Bron: Persbericht: ‘Haarlemmers actiever voor hun buurt’ d.d. 20 april 2011 (www.haarlem.nl)
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bijdrage te leveren aan een schone wijk. Hiermee wordt het probleem van zwerfafval
niet alleen repressief aangepakt, maar wordt vooral ingezet op preventie.
2.3

MOTIVATIE ZWERFAFVALPROJECT VONDELKWARTIER
Het Vondelkwartier is in overleg met de gemeente geselecteerd voor de uitvoering van
de pilot, omdat de wijk voldoet aan een drietal eisen:
Bij de inzameling van huishoudelijk afval wordt gebruik gemaakt van
ondergrondse containers. Bewoners kunnen hierdoor op ieder gewenst moment
van de dag hun huisvuil weggooien en de buurt oogt netter dan voorheen doordat
er geen containers of vuiliszakken in het zicht staan. Bovendien wordt voorkomen
dat vuil op straat beland door beschadiging van de zakken. Doordat de
containers in het Vondelkwartier zijn geplaatst, kan een volgende stap worden
genomen in de aanpak van zwerfafval.
Haarlem kent een traject wijkgericht werken. Middels een wijkcontract worden
bewoners betrokken bij hun wijk, waarbij in een contract de afspraken worden
vastgelegd onder het motto ‘Haarlem, daar teken ik voor!’. De wijk Vondelkwartier
had op het moment dat de opdracht begon geen wijkcontract. Het streven was dit
e
in het 1 kwartaal van 2012 te realiseren. Daar kon de pilot op worden gericht.
Onderdeel van het traject wijkgericht werken is ook dat er een wijkraad actief is
per gebied. Door de aanwezigheid van een wijkraad in het Vondelkwartier is er
een concrete gesprekspartner die contact heeft met de bewoners van de wijk en
andere aanwezige partijen.

2.4

DEELNEMENDE PARTIJEN
Bij het participatietraject in het Vondelkwartier zijn de volgende personen en partijen
betrokken:
Frank Corvers
Aanvrager van het traject bij Gemeente Schoon, medewerker dagelijks beheer bij
de afdeling afval en reiniging van de gemeente Haarlem. Frank werkt stadsbreed
en is o.a. verantwoordelijk voor de contacten met Spaarnelanden. Wegens een
veranderende prioritering van werkzaamheden bij de gemeente en de
gemeentelijke reorganisatie is hij aan het eind van het project niet meer betrokken
geweest, zijn rol als trekker bij de gemeente werd overgenomen door Michel de
Graaf.
Michel de Graaf
Stadsdeelregisseur Haarlem-Noord, waar het Vondelkwartier onder valt. Michel is
het eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners en andere partijen in de wijk, legt
verbindingen en zorgt voor afstemming tussen projecten. Door zijn contacten met
de wijkraad en corporaties die actief zijn in het Vondelkwartier, konden zij
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eenvoudig bij het traject worden betrokken.
Martin Jansen
Senior gebiedsbeheerder voor stadsdeel Haarlem-Noord bij de afdeling dagelijks
beheer. Werkt nauw samen met de stadsdeelregisseur en zijn collega’s bij
dagelijks beheer en is hierdoor een verbindende schakel tussen de afdeling en de
wijken in Haarlem-Noord.
Marty Brilman en Jan-Willem Gulickx
Beiden al lange tijd actief in de wijkraad van het Vondelkwartier. De wijkraad is de
link tussen buurtbewoners en de gemeente, het vaste aanspreekpunt voor de
wijkraad is stadsdeelregisseur Michel. Marty en Jan-Willem hebben deelgenomen
aan de werkgroep zwerfafval Vondelkwartier.
Joke van Camerijk
Wijkcoach Haarlem-Noord voor woningcorporatie Elan Wonen. Naast Elan Wonen
hebben ook de corporaties Pré Wonen en Ymere huurwoningen in het
Vondelkwartier in hun bezit. Joke heeft in het kader van het thematraject
participatie diverse overleggen met de gemeente en wijkraad bijgewoond.
Gedurende het traject heeft zij ook de andere woningcorporaties op de hoogte
gehouden van de plannen en vorderingen.
Spaarnelanden
In het kader van het thematraject participatie is een medewerker van
Spaarnelanden geïnterviewd over de mogelijkheden die Spaarnelanden heeft om
zich hiervoor in te zetten. Spaarnelanden beheert de openbare ruimte, het is een
zelfstandig bedrijf, maar de gemeente Haarlem bezit 100% van alle aandelen.
Obs De Dolfijn en Rkbs Sint Bavo
De twee basisscholen in het Vondelkwartier hebben niet structureel deelgenomen
aan de werkgroep zwerfafval Vondelkwartier, maar hebben wel te kennen
gegeven geïnteresseerd te zijn in het vervolg. Beide scholen willen graag
structureel met zwerfafval aan de gang in samenwerking met de wijkraad,
Spaarnelanden en de gemeente. De Sint Bavoschool heeft ook actief
deelgenomen aan de schoonmaakactie op 12 en 13 oktober 2012.
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3.
3.1

Uitvoering Aanpak
INLEIDING
In dit hoofdstuk beschrijven we de voorgestelde aanpak en schetsen we de manier
waarop deze in de prakijk is uitgevoerd. In de laatste paragraaf worden de resultaten
benoemd.

3.2

AANPAK
De aanpak kende de volgende doelstellingen:
De bewoners informeren over de introductie van het beeldgestuurd reinigen,
waarin de volgende punten aan de orde komen:
o Wat beeldgestuurd reinigen inhoudt;
o Welke afspraken over de schoonheidsgraad zijn er gemaakt;
o Hoe Spaarnelanden opereert;
o Wat er voor nodig is de gewenste schoonheidsgraad te realiseren en welke
rol partijen in de buurt hierbij kunnen spelen, mogelijk kan door hun inzet een
plus worden beoogd op de schoonheidsgraad.
De buurt betrekken bij de aanpak van zwerfafval:
o Inventariseren welke bijdrage betrokkenen in de buurt zouden willen en
kunnen leveren;
o Uitwerken welke bijdrage vanuit de buurt zelf wordt geleverd om de gewenste
schoonheidsgraad te bereiken en te behouden;
o Het vastleggen van deze afspraken in het wijkcontract.
Om deze doelstellingen te realiseren heeft Public Result in overleg met de gemeente
een plan van aanpak opgesteld (definitief opgeleverd op 24 november 2011) waarin
de volgende stappen zijn opgenomen:
Stap 0: opstartfase
Stap 1: DNA gebied in kaart brengen
Stap 2: gespreksronde sleutelfiguren
Stap 3: handvatten voor participatie
Stap 0 opstartfase
In deze fase wordt de interne organisatie voor de uitrol van de aanpak en het
draagvlak binnen de gemeente georganiseerd.
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Stap 1 DNA gebied in kaart brengen
Om aan te kunnen sluiten bij het reeds aanwezig energie in de wijk is het van belang
om eerst het DNA in de wijk in kaart te brengen. Dit betekent dat er een analyse
wordt gemaakt van de identiteit van het Vondelkwartier. Wat zijn de specifieke
problemen en kansen in het gebied? Zijn er ‘hotspots’ te identificeren waar het
probleem van zwerfafval het meest urgent is?
Stap 2 gespreksronde sleutelfiguren
In deze fase wordt onderzocht wat een vitale coalitie kan zijn in de aanpak van
zwerfafval. Met een selectie van sleutelfiguren wordt gesproken over hun ervaringen
rondom zwerfafval in het Vondelkwartier. Eventuele knelpunten, positieve punten en
kansen en bedreigingen voor de aanpak komen aan bod. Het resultaat van de
gespreksronde is een analyse.
Stap 3 handvatten voor participatie
Op basis van de analyse uit stap 2 ontstaat een beeld hoe de participatie rondom
zwerfafval en het beeldgestuurd reinigen vormgegeven kan worden. De ervaringen in
het Vondelkwartier leiden tot handvatten voor participatie van burgers rondom
zwerfafval. Bij een succesvolle pilot kan de aanpak, of een deel van de aanpak,
worden uitgerold naar andere wijken.
Na uitvoering van bovengenoemde stappen is het traject in Haarlem voortgezet, dit
komt uitvoerig aan bod in de volgende paragraaf.
3.3

UITVOERING AANPAK
De uitvoering van de aanpak is in eerste instantie steeds in overleg gegaan met Frank
Corvers van de gemeente Haarlem. Nadat het voor Frank niet meer mogelijk was
betrokken te blijven bij het traject heeft telkens overleg plaatsgevonden met Michel de
Graaf van de gemeente Haarlem over de uitvoering. Gaandeweg het traject zijn ook
Martin Jansen (gemeente Haarlem), Marty Brilman, Jan Willem Gulickx (beiden
wijkraad Vondelkwartier) en Joke van Camerijk (Elan Wonen) betrokken en/of
geraadpleegd.
Stap 0 opstartfase
In deze fase is samen met de betrokkenen vanuit de gemeente Haarlem de werkwijze
ontwikkeld en het proces georganiseerd. Op 27 oktober 2011 heeft een bespreking
van het concept plan van aanpak plaatsgevonden in Haarlem. Na definitieve
oplevering van het plan van aanpak op 24 november, heeft op 24 januari 2012 een
overleg palatsgehad met de gemeente over het vervolg. Tijdens dit overleg is de
nadere invulling van het traject besproken. In het Vondelkwartier is een wijkenquête
afgenomen, wanneer de resultaten bekend zijn worden die opgenomen in de analyse
van Public Result. Ook is bepaald welke sleutelfiguren zullen worden geïnterviewd om
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de mogelijkheden in het Vondelkwartier te inventariseren. Tot slot is afgesproken dat
er elementen uit het plan van aanpak zullen worden verwerkt in het op te stellen
wijkcontract voor het Vondelkwartier.
Stap 1 DNA gebied in kaart brengen
In het plan van aanpak is het Vondelkwartier in kaart gebracht. Naast algemene
(statistische) gegevens gaat het om specifieke problemen en eventuele ‘hotspots’
waar de problemen van zwerfafval het grootst zijn. Vanuit de gemeente was er geen
informatie bekend over specifieke hotspots in het Vondelkwartier, maar wel in andere
delen van Haarlem-Noord. Ook zijn in deze stap de uitkomsten van de enquête onder
bewoners van het Vondelkwartier verwerkt.
Stap 2 gespreksronde sleutelfiguren
Nadat op 24 januari met de gemeente is bepaald welke sleutelfiguren geïnterviewd
zouden worden, heeft Public Result een topiclist opgesteld voor de gespreksronde,
welke is afgestemd met Frank Corvers. De belangrijkste onderwerpen tijdens de
interviews waren de bekendheid met en mening over beeldgestuurd reinigen, op
welke wijze de partijen bij zouden kunnen dragen aan het bereiken van het gewenste
schoonniveau en wat zij daar voor terug zouden willen. De gesprekken met
Spaarnelanden en de wijkraad hebben op 12 maart plaatsgevonden. Met Elan Wonen
is gesproken op 16 maart 2012.
Stap 3 handvatten voor participatie
Op basis van de gesprekken met sleutelspelers in stap 2, literatuurstudie en
ervaringen van Public Result in andere gemeenten is een aantal mogelijke concepten
voor bewonersparticipatie in relatie tot beeldgestuurd reinigen uitgewerkt. Ook zijn
voorstellen gedaan voor communicatie richting bewoners over invoering van het
beeldgestuurd reinigen. Deze handvatten zijn opgenomen in een concept eindrapport
dat is opgeleverd op 23 april en vervolgens met de gemeente Haarlem is besproken
op 21 mei, waarna nog enkele wijzigingen zijn doorgevoerd. Het definitieve rapport is
opgeleverd op 24 mei 2012. Op 10 juli is een bijeenkomst georganiseerd met de
medewerkers van de gemeente en de vertegenwoordigers van de wijkraad.
Aanvankelijk zouden de woningcorporaties en Spaarnelanden hier ook bij aanwezig
zijn, maar helaas hebben zij zich op het laatste moment afgemeld. Tijdens deze
bijeenkomst is het eindrapport ook nog besproken met de bewoners.
Vervolg
Na oplevering van de eindrapportage bleek dat er nog ruimte was om de inzet in het
Vondelkwartier te verlengen. Met de betrokken medewerkers van de gemeente
Haarlem en Agentschap NL is afgesproken, samen met de andere partijen uit de buurt
een participatieconcept te kiezen uit de eindrapportage en vervolgens een start te
maken met de uitvoering. Hiertoe heeft op 9 oktober een overleg plaatsgehad met de
gemeente, de wijkraad en woningcorporatie Elan Wonen. Gekozen is de bewoners en

13

‘gebruikers’ (zoals de baisscholen) van het Vondelkwartier een grotere en zo mogelijk
structurele rol te geven bij aanpak van zwerfafval in de wijk. Hiertoe wordt
aangesloten bij zoveel mogelijk lopende initiatieven:
In het kader van het wijkcontract Vondelkwartier is afgesproken dat een
wijkschoonmaakactie en een wijkschouw zullen worden georganiseerd, dit staat
gepland voor eind oktober.
De Sint Bavoschool (primair onderwijs) heeft aangegeven dat zij structureel een
aantal keren per jaar (maandelijks of tweemaandelijks) willen schoonmaken in de
omgeving.
Corporatie Elan Wonen geeft aan dat in het voorjaar 2013 een deel van de
achterpaden zal worden aangepakt. Tevens zullen 2 professionele hoveniers
worden ingezet die bewoners laten zien hoe hun voortuin te onderhouden.
Afgesproken is dat Public Result de verschillende lopende trajecten op een rij zet, de
verbinding legt tussen de initiatieven en een draaiboek opstelt om de initiatieven
succesvol uit te voeren en hier een vervolg aan te geven. Dat is gedaan in de vorm
van een werkdocument, dat is besproken tijdens een bijeenkomst van de werkgroep
op 19 december 2012. Tijdens het overleg is het document verder aangevuld en zijn
acties in het draaiboek geconcretiseerd. De wijkraad heeft intussen contact
opgenomen met de twee basisscholen in het Vondelkwartier en met een ondernemer.
Deze zullen in het vervolg ook worden betrokken bij de aanpak van zwerfafval.
Besloten is dat in april 2013 een tweede wijkschoonmaakactie wordt georganiseerd en
dat in hetzelfde weekend de achterpaden worden aangepakt door Elan Wonen. De
gemeente zal nog een keer proberen Spaarnelanden te betrekken bij de structurele
aanpak van zwerfafval in het Vondelkwartier. Public Result past hierop het
werkdocument nog één keer aan en daarmee wordt de inzet in het Vondelkwartier
beëindigd.
Definitieve afronding
Conform de afspraken heeft Public Result een eindrapportage opgesteld die wordt
besproken met de betrokkenen bij de gemeente Haarlem. Tevens zal een evaluatie
plaatsvinden over het verloop van het project en de inzet van Public Result. Tot slot
zal nog een laatste terugkoppeling plaatsvinden met de gemeente om de resultaten
van het project te bespreken en te bezien hoe deze kunnen worden gebruikt om de
aanpak in het Vondelkwartier te continueren en te verstevigen en mogelijk uit te rollen
naar andere wijken in Haarlem. De afspraak hiervoor staat gepland op 4 februari
2013.
3.4

RESULTATEN
De pilot in het Vondelkwartier heeft tot de volgende resultaten geleid:
Een aantal eenmalige acties, vastgelegd in het wijkcontract:
wijkschoonmaakactie, wijkschouw en plaatsen van bladkorven.
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In het najaar van 2012 is goed gebruikgemaakt van de bladkorven in het
Vondelkwartier en omdat het wijkcontract zal blijven lopen tot 1 januari 2014,
zullen in 2013 opnieuw bladkorven geplaatst worden ondanks dat de gemeente er
eigenlijk geen geld meer voor beschikbaar stelt.
Een succesvol verlopen wijkschoonmaakactie op 12 en 13 oktober 2012. Zie
hiervoor bijlage 1.
Veel enthousiasme bij verschillende partijen – bewoners, scholen, corporatie – om
gezamenlijk bij te dragen aan een schoner Vondelkwartier.
Bewustwording bij partijen over het beeldgestuurd reinigen.
De wijkraad en Elan Wonen hebben hun communicatiekanalen beschikbaar
gesteld om bewoners over het beeldgestuurd reinigen te informeren.
Handvatten voor de gemeente om communicatie over beeldgestuurd reinigen
stadsbreed uit te rollen evenals verschillende participatieconcepten rondom
zwerfafval die kunnen worden toegepast naar gelang de wensen van bewoners
en andere partijen in verschillende wijken.
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4.
4.1

Advies naar verduurzaming aanpak
STERKTE-ZWAKTE ANALYSE
Sterktes

Zwaktes

Enthousiaste, actieve wijkraad, corporatie en

Beperkte rol Spaarnelanden bij participatie

scholen

Verkokerde gemeentelijke organisatie

Veel initiatieven in de wijk, actieve bewoners

Weinig betrokkenheid van beleidsafdeling

Goede persoonlijke verhouding tussen

gemeente, alleen uitvoerend was betrokken

betrokken partijen

Tussentijds afhaken van de trekker binnen de

Succesvolle schoonmaakactie smaakt naar

gemeente

meer

Bewonersinitiatieven versnipperd,

Combinatie schoonmaakactie in voorjaar met

gezamenlijk zou er wellicht meer uit te halen

aanpak achterpaden door corporatie

zijn

Aanwezig netwerk in de buurt door proces
wijkcontract
Wijkcontract verlengd tot 1 januari 2014

Kansen

Bedreigingen

Communicatiekanalen van andere partijen

Sommige afdelingen blijven stadsbreed

benutten

werken na reorganisatie, kan problemen met

Meer wijkgericht werken na reorganisatie

afstemmen opleveren

gemeente Haarlem

Bezuinigingen, waardoor bijv. het plaatsen

Communicatiemedewerker aangesteld die de

van bladkorven niet wordt geborgd

communicatie voor de gemeente en

Beeldgestuurd reinigen in de praktijk nog niet

Spaarnelanden gaat verzorgen

ingevoerd in de gemeente, leidt tot verwarring

Scholen willen ieder jaar een projectweek

bij andere partijen

zwerfafval in groep 6, betrek Spaarnelanden
voor voorlichting
Beschikbaarheid materiaal voor
schoonmaakactie via Gemeente Schoon
Contacten met de andere corporaties zijn er,
kunnen evt verleid worden ook bij te dragen
Inzet andere partijen: welzijnsorganisatie
DOCK, ondernemers en sportverenigingen
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4.2

ADVIES
Door deelname aan het thematraject participatie van Gemeente Schoon is een aantal
stappen in de juiste richting gezet om een grotere betrokkenheid van bewoners te
realiseren bij de aanpak van zwerfafval. Wanneer de gemeente Haarlem hier mee
verder wil, dan is aandacht gewenste voor de volgende punten.
Het zou lonen om bewoners een grotere rol te geven in het beheer van het
Vondelkwartier. De gemeente heeft daarbij wel de regie in handen en de
verantwoordelijkheid voor een aantal essentiële uitvoeringstaken. Een directe
aanleiding hiervan is dat de gemeentelijke bezuinigingen een grotere eigen
verantwoordelijkheid van de burger noodzakelijk maken. In wijkcontracten kunnen de
wederzijdse verantwoordelijkheden van de gemeente en de burger worden
vastgelegd.
In het kader van het thematraject participatie heeft Public Result een model ontwikkeld
(zie onderstaande figuur), waarmee vier mogelijke regierollen van een gemeente
worden onderscheiden. Dit zijn:
Beheersingsgericht werken, met name gericht op het beheer en repressie van het
zwerfafvalprobleem; waarbij de regisseur in staat is een eigen beleidskader door
te zetten.
Visionaire rol, waarbij er een visie op de aanpak van het probleem wordt gesteld
maar er niet per se concrete afspraken aan verbonden worden;
Faciliterend; waarbij de gemeente met name middelen aanreikt en regelgeving
afstemt om het probleem aan te pakken en de afspraken die door de partijen in de
wijk worden gemaakt op af te rekenen
Resultaatgericht; waarbij met netwerkpartijen concrete, niet-vrijblijvende afspraken
worden gemaakt over de aanpak van het probleem.
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De regierol is afhankelijk van twee verschillende factoren. De eerste factor is de mate
van vrijblijvendheid van een netwerk: zijn er wel of geen (bindende, gezamenlijke)
afspraken te maken over bijvoorbeeld ambitie en rollen? De tweede factor is de mate
van doelconsensus: welke infrastructuur tref je aan in de wijk en in hoeverre streven
de verschillende partijen in het netwerk hetzelfde doel na? Deze twee factoren leiden
in bovenstaand assenmodel tot vier verschillende vormen van regie.
Op basis van de ervaringen in het Vondelkwartier kan worden gesteld dat een
visionaire regierol van de gemeente Haarlem bij de aanpak van zwerfafval het meest
voor de hand ligt. Onze mening is dat in het Vondelkwartier echter betere resultaten
behaald kunnen worden wanneer de gemeente een meer faciliterende regierol
aanneemt. De buurtbewoners hebben bepaalde verwachtingen van de gemeente
waaraan tot nu toe niet altijd voldaan kon worden. Het reorganisatietraject waar de
gemeente Haarlem in zat en de beperkte rol van de beleidsafdelingen hebben geleid
tot een suboptimaal resultaat. Nu het reorganisatietraject achter de rug is, zou de
gemeente toe kunnen werken naar een faciliterende regierol. Een aantal belangrijke
voorwaarden is hiervoor reeds aanwezig in het Vondelkwartier en bij de gemeente
Haarlem:
De contacten met partijen zijn er evenals de benodigde structuren;
De partijen in de wijk, zoals de wijkraad en corporatie, zijn enthousiast;
Er wordt gewerkt met wijkcontracten;
Haarlem heeft de ambitie meer gebiedsgericht te werken;
In ieder stadsdeel is een stadsdeelregisseur actief.
De aanwezigheid van deze voorwaarden alleen is niet voldoende, uiteindelijk dient
hier ook optimaal gebruik van gemaakt te worden.
Om partijen in de wijk zo goed mogelijk te faciliteren is één aanspreekpunt vanuit de
gemeente een must. De gemeente Haarlem kent deze aanspreekpunten in de vorm
van stadsdeelregisseurs. Zij leggen de verbinding tussen bewoners en gebruikers van
de wijk en de gemeentelijke organisatie. Willen de stadsdeelregisseurs optimaal
functioneren dan is een bepaalde mandatering en doorzettingsmacht binnen de eigen
gemeentelijke organisatie van belang. Wanneer dit niet het geval is, dreigt het gevaar
dat de stadsdeelregisseur klem komt te zitten tussen de wijk enerzijds, waar partijen
bepaalde verwachtingen hebben en de eigen organisatie anderzijds, waar een vraag
of verzoek van de stadsdeelregisseur een te lage prioriteit heeft. Dit kan leiden tot
teleurstelling bij bewoners en uiteindelijk tot afhaken, juist in een tijd dat door
bezuinigingen de inzet van bewoners en andere partijen van groot belang is.
Om het mandaat en de doorzettingsmacht van de stadsdeelregisseur te faciliteren en
te borgen is het nodig dat het gemeentelijk beleid hier meer op wordt ingericht. Het
doel van de doorgevoerde reorganisatie is meer gebiedsgericht te gaan werken, dat
betekent dat de ambitie er is. Wil deze ambitie ook waargemaakt worden dan dient er
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meer en beter afgestemd te worden tussen de beleidsafdelingen en de uitvoerende
afdelingen van de gemeente. Op deze wijze kan burgerparticipatie – op het gebied
van zwerfafval, maar ook op andere terreinen – bestendigd worden. Mogelijk kan dit
worden uitgewerkt in een participatienota.
Tot slot verdient de rol van Spaarnelanden bij bewonersparticipatie op het gebied van
zwerfafval nog enige aandacht. Tijdens het traject is gebleken dat Spaarnelanden niet
onwelwillend staat tegenover bewonersparticipatie, maar dat bewonersinitiatieven
alleen gefaciliteerd worden wanneer het bedrijf hiertoe wordt aangezet door de
gemeente. Deze houding komt voort uit de overeenkomsten die de gemeente met
Spaarnelanden sluit. In deze overeenkomsten staan de werkzaamheden beschreven
die Spaarnelanden uitvoert en daaraan zijn de middelen verbonden die gemeente
beschikbaar stelt. Spaarnelanden ziet geen ruimte om met de bestaande middelen
tegemoet te komen aan verzoeken van bewoners. Bij toekomstige afspraken die de
gemeente maakt met Spaarnelanden, zou in het bestek opgenomen kunnen worden
dat een deel van de beschikbare middelen flexibel ingezet kan worden om in te spelen
op bewonersinitiatieven in de verschillende Haarlemse wijken.
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BIJLAGE 1: WIJKCONTRACT EEN GOED LOPEND FEIT
Blog van de wijkraad Vondelkwartier:
Wijkcontract een goed lopend feit
In juni 2012 is het wijkcontract Vondelkwartier ondertekend. Daaraan vooraf ging een
wijkenquête. Hierin liet u weten dat de leefbaarheid van het Vondelkwartier op een
aantal manieren verbeterd kan worden. In het wijkcontract zijn vervolgens daarover
verschillende afspraken gemaakt. Het wijkcontract liep oorspronkelijk tot juli 2013. Op
verzoek van de Gemeente Haarlem heeft de wijkraad er mee ingestemd de looptijd te
verlengen tot 31 december 2013. U kunt het wijkcontract inzien op de site van de
Gemeente Haarlem: http://www.haarlem.nl/mijn-wijk/stadsdeel-noord/.
Overweldigende deelname aan wijkschoonmaakactie
U vond in de enquête het onder andere de moeite waard meer aandacht te besteden
aan het opruimen van vuil op straat. In het wijkcontract is daarom afgesproken dat
bewoners, ondersteund door de gemeente, de woningcorporaties en
welzijnsorganisatie DOCK, een schoonmaakactie organiseren in een deel van de wijk.
Doel is samen dat deel van de wijk nog schoner maken, ook daar waar de gemeente
normaal niet schoonmaakt. En daarnaast moet het een leuke doe-dag met bewoners
zijn met na afloop een gezellig samenzijn op een centrale plek.
Inmiddels heeft er een schoonmaakactie plaatsgevonden op vrijdag 12 en zaterdag
13 oktober in het deel van het Vondelkwartier dat begrensd wordt door
Rijksstraatweg, Vondelweg, Geusevesperstraat en Muiderslotweg. De samenwerking
tussen de bewoners (incl. Sint Bavoschool) en betrokken instanties was voorbeeldig.
Uiteraard verdienen de bewoners die meededen een pluim. Maar ook zeker de
gemeente voor de daadkracht waarmee de ondersteuning werd geregeld.
Pluim voor de Sint Bavoschool
De wijkschoonmaakactie startte al op vrijdag 12 oktober 11.00 uur. Ruim 40 kinderen
van groep 6 van de Sint Bavoschool kregen knijpers en vuilniszakken. Onder leiding
van juf Kathy en juf Yvonne maakten ze met groot enthousiasme het schoolplein en
de omliggende stoepen schoon. De gemeente had daarvoor al het onkruid bij de
hekken weggehaald. Het resultaat mocht er meteen wezen.
Op zaterdag 13 oktober kreeg deze actie om 11.00 uur het grote vervolg. Gelukkig
werkte het weer mee. Vanuit de Sint Bavoschool werd de ontvangst met koffie en
thee verzorgd. Op een schoon schoolplein trommelde vervolgens de drumband
Damiate iedereen bij elkaar en kon de schoonmaak beginnen. Spontaan meldden
zich – aangespoord door het trommelen – nog enkele bewoners aan. De drumband
ging voorop; kinderen en volwassenen daarachter met knijpers, bezems en
vuilniszakken om alle zwerfvuil op te ruimen. Ondertussen deed ook de hondenpoep-
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opzuiger zijn werk en reed ook nog eens een veegwagen rond. Kortom, zo grondig is
in dit deel van de wijk nog nooit schoongemaakt. Terwijl zo rond 13.00 uur iedereen
genoot van de lunch (betaald door woningcorporatie Ymere en verzorgd door de
bewoners), begon het buiten keihard te regenen! Daardoor smaakten de broodjes nog
lekkerder.
Bestrating
In de wijkenquête wezen bewoners op de slechte stoepen en straten her en der in de
wijk. In het wijkcontract is daarom overeengekomen dat een koppel stratenmakers 10
weken wordt ingezet om verbeteringen aan te brengen. De inzet geschiedt in het
kader van Dagelijks Beheer. Dat kan soms op gespannen voet staan met de afdeling
Onderhoud. Een voorbeeld: de Tesselschadestraat (rijweg) is zeer slecht. Oorzaak
daarvan is de slechte staat van het riool. Dat moet worden opgeknapt in het kader van
Onderhoud. Het eerder volledig opknappen van bestrating heeft geen zin, omdat
binnen het jaar het wegdek weer slecht is. Als het riool wordt aangepakt, dan wordt
uiteraard gelijk ook de bestrating aangepakt. Voor Onderhoud is er echter dit jaar en
komend jaar geen geld. Het aanpakken van de slechte straten in het kader van het
wijkcontract heeft daarom geen zin. Met die kennis in het achterhoofd heeft de
wijkraad besloten de prioriteit te geven aan trottoirs. Leden van de WR hebben – met
inachtneming van de resultaten van de enquête – de wijk doorgelopen en hebben in
volgorde van belangrijkheid aangegeven welke plekken moeten worden aangepakt.
Vervolgens zijn deze plekken met ambtenaren van de gemeente nagelopen. Eind
september is met de verbetering van de trottoirs begonnen.
Voor de volledigheid wijzen we er met nadruk op dat deze inzet van het koppel
stratenmakers in het kader van het wijkcontract los staat van de normale
verplichtingen van de gemeente om te reageren op meldingen van burgers dat tegels
los liggen (meer dan 2 cm uitsteken), gevaarlijke situaties e.d. Blijf die dus melden bij
het Meldpunt van de Gemeente Haarlem. Dat kan via internet. U wordt op de hoogte
gehouden van wat er met uw melding is gedaan.
Bladkorven
Bewoners van de Muiderslotweg hebben aangegeven te willen beschikken over
bladkorven. Dan kunnen ze de gevallen bladeren meteen opruimen, in plaats van ze
op de weg te vegen en te wachten totdat de veegwagen van Spaarnelanden langs
komt. Eigenlijk heeft de Gemeente Haarlem geen geld meer beschikbaar gesteld voor
het plaatsen en leeghalen van de bladkorven. Maar omdat in het wijkcontract de
Gemeente zich verplicht heeft tot het plaatsen ervan, zijn ze er toch gekomen.
Van: http://vondelkwartier.wordpress.com/2013/01/18/wijkcontract-een-goed-lopendfeit/
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