Wijkversterking algemeen
Pré Wonen wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid vooral waarmaken op wijk- en buurtniveau.
Met als doel een woonomgeving die bewoners stimuleert kansen te benutten. Goede samenwerking
met bewoners en verschillende organisaties is voor vitale wijken essentieel.
Wijkversterking aandachtsgebied
40+ wijk
Samen met Parkwijk is Slachthuisbuurt een zogenaamde 40+ wijk.
Dit houdt in dat er een subsidie is toegekend door de regering, de gemeente Haarlem en de
corporaties om wijkverbeteringen te verrichten.
Er is in de Slachthuisbuurt een intensieve samenwerking van de drie woningcorporaties Elan Wonen,
Pré Wonen en Ymere en de gemeente Haarlem om de wijk te revitaliseren.
Herstructurering - Nieuwbouw
In nauwe samenwerking met Elan Wonen, Ymere en de gemeente Haarlem, worden circa 600 oude
portiekflats langs de Schipholweg gesloopt. Hiervoor in de plaats komen circa 700 nieuwe
appartementen en een aantal winkels. De herstructurering zal zeker tot 2015 duren.
Pré Wonen gaat in 2013/2014 in dit verband complex 288 slopen en vernieuwen. Dit zijn 96
portieketagewoningen aan de H. Bosmansstraat, de W. Pijperstraat en de R. Holkade. Het voorlopig
ontwerp is in ontwikkeling.
Voor meer informatie zie ook http://www.slachthuisbuurt-haarlem.nl/
Groot Onderhoud
Tevens in voorbereiding is het grootonderhoud aan de 159 eengezinswoningen van complex 292, Hof
van Egmond. Dit complex heeft de gemeentelijke monumentenstatus. De start van de
werkzaamheden wordt verwacht in 2013.
Verkoop woningen
Pré Wonen beheert in de Slachthuisbuurt relatief veel eengezinswoningen. Om meer evenwicht te
bewerkstelligen tussen huur- en koopwoningen in de wijk, worden een aantal eengezinshuurwoningen in het zuidwestelijke gedeelte op het moment dat ze leeg komen te koop aangeboden.
Informatie hierover vindt u op onze website onder de noemer: te koop, bestaande woningen.
Intensivering complexbeheer
Vanaf begin 2011 zijn er extra complexbeheerders aangesteld. Zij houden toezicht, voeren kleine
reparaties uit in gebouwen van Pré Wonen en de directe omgeving. Informatie met betrekking tot de
complexbeheerder kan worden verkregen door te bellen met het centrale nummer van de vestiging
088-7700000.
Leefbaarheidacties
In de samenwerking tussen Elan Wonen, Pré Wonen, Ymere en gemeente Haarlem is de werkgroep
Interimbeheer Slachthuisbuurt opgezet. Deze werkgroep ontwikkelt speciale acties om de leefbaarheid
tijdens de herstructurering op peil te houden. Centraal bij deze aanpak staat dat de woningen en de
directe woonomgeving schoon, heel en veilig blijven. Ook is er aandacht voor de sociale leefbaarheid.
In dit kader is er elk jaar in mei een Lentefrisactie in de Slachthuisbuurt Zuid. Tijdens deze dag
besteden we aandacht aan het groen in de buurt. Ook helpen de schoolkinderen uit de buurt die dag
met het verwijderen van zwerfvuil.
Elk jaar organiseren de corporaties in samenwerking met de wijkraad Slachthuisbuurt een zomerfeest.
Centraal staat dan de rommelmarkt op de Pladellastraat. Op een gezellig terras is live-muziek en er
zijn activiteiten voor de kleintjes. Info: zie de website van de Wijkraad Slachthuisbuurt.

Link pagina bewonerscommissie op onze website
Bewonerscommissies behartigen de belangen van bewoners binnen het wooncomplex. De
bewonerscommissies fungeren als intermediair tussen bewoners en woningcorporatie. Er zijn
bewonerscommissies voor: Barbarossastraat, G. van Bouillonstraat, Nijlstraat, Noormannenstraat, H.
Bosmansstraat, Slachthuisstraat en Hof van Egmond. Voor meer info zie :
http://www.prewonen.nl/huurdersinformatie/belangenorganisaties/bewonerscommissies/haarlem/

Link naar website wijkraad
De Slachthuisbuurt heeft een goed georganiseerde wijkraad, info:
http://www.wijkraadslachthuisbuurt.nl
Voorzieningen
Winkels
De winkelstrip in de Hannie Schaftstraat maakt deel uit van de herstructurering. In de nieuwbouw
komen winkels aan de Schipholweg.
Voor de dagelijkse boodschappen is er een kleine supermarkt aan de Schalkwijkerstraat en aan de
Merovingenstraat. In de Slachthuisstraat (hoek Merovingenstraat) zit een fietsreparatie. In de
Slachthuisbuurt zit ook een kapper en een hondentrimsalon.
Welzijn
In de Slachthuisbuurt is Stichting Dock veelvuldig aanwezig met diverse medewerkers op o.a. het
gebied van maatschappelijke dienstverlening. Raadpleeg de website. www.dock-haarlem.nl
Buurtcentrum Hamelink is sinds 2008 gevestigd in het gebouw aan de Noormannnenstraat 1. Naast
Basisschool De Talenten is er gevestigd:
Peuterspeelzaal Hannes en Kaatje
Dagactiviteitencentrum voor ouderen van SHDH
Buurtbeheer
Buurtwerk van stichting Dock
Voor informatie zie de website van Stichting Dock
Openbaar vervoer
Voor meer informatie over de mogelijkheden van het openbaar vervoer in deze wijk zie
www.9292ov.nl of www.connexxion.nl
Scholen
Basisschool de Talenten (zie de Hamelink).
Basisschool Sint Bernardus zie http://stichtingsintbavo.nl
Speeltuin Kindervreugd: voor info zie de website van de wijkraad.

Sportsupport.
SportSupport verzorgt informatie, advies, organisatie en ondersteuning van de sport in de meest
brede zin in de gemeente Haarlem en omgeving. Op deze site vindt u informatie over alle activiteiten
die SportSupport organiseert.
Sportsupport organiseert ook sportactiviteiten op het ‘Graafschapsplein’ bij De Hamelink.
Pré Wonen werkt regelmatig met Sportsupport samen in projecten die sport gerelateerd zijn.
www.sportsupport.nl
Digitale wijkkrant Haarlem Oost
Voor heel Haarlem Oost is er een digitale wijkkrant waarop dagelijks het nieuws, informatie en
activiteiten in de wijken Parkwijk-Zuiderpolder, Nieuwe- en oude Amsterdamse Buurt en
Slachthuisbuurt is te lezen. Voor informatie zie www.wijkkrant-haarlem-oost.nl

