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Samen stadmaken
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Waar zetten we op in?

... c
 reëren we meer mogelijk
heden voor digitale
participatie

We ontwikkelen een betere
dialoog tussen inwoners en gemeente om samen verantwoorde
lijkheid te nemen voor het samenleven en de ontwikkeling van
Haarlem.
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... verbeteren we partici
patie bij besluitvorming
Activiteiten:
• standaard participatie
paragraaf bij beleids
stukken
• Gebruik PIP door
ambtenaren
• vooraf managen van ver
wachtingen participatie
• verbeteren communicatie
naar bewoners over het
participatie project
• vroeg in het traject begin
nen met de participatie
• uitwerken participatie bij
de omgevingswet

... organiseren we meer
gesprekken met de stad
Activiteiten:
• 1x per jaar Meet & Share met
actieve Haarlemmers
• (meer) werkbezoeken en
college spreekuren in de wijk
• ambtenaren en politici gaan
vaker de wijk in
• inzet participatiebankje
• 1 x per jaar wijkraden
conferentie
• 2 wijkcontracten per jaar

Activiteiten:
• uitbreiding digitale
participatietools
• training ambtenaren in digitale
participatietechnieken

Om dat te bereiken…
1
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... besteden we meer
aandacht aan het
betrekken van alle
Haarlemmers
Activiteiten:
• project jongeren
participatie
• vaker bewonersadvies
o.b.v. loting of anders
• per participatieproject
doelgroepgerichte
participatie
• bij projecten in de fysieke
ruimte infobord met
link naar participatie
mogelijkheden

Experimenten met overdragen van zeggenschap
• Haarlemse initiatieven dagen uit
• digitale (wijk)begroting
• gelote wijkraad

Ondersteunen stadmakers
Waar zetten we op in? We maken nog meer gebruik van de energie uit de stad, om
met inwoners, ondernemers, partners en gemeente maatschappelijke doelstellingen te realiseren.
Om dat te bereiken…
1
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... ondersteunen we
bewonersinitiatieven

... v
 ergroten we kennis en kunde van ambtenaren
om initiatiefnemers beter te kunnen faciliteren

Activiteiten:
• 3 á 4 Initiatievencafe’s per
jaar
• Initiatievennieuwsbrief
• opzetten initiatevenschool
• doorontwikkeling
HaarlemLink & toolkit
• samenwerking met onder
steunende initiatieven
platforms in de stad
versterken
• deskundigheidsbevordering
wijkraden

Activiteiten:
• verbeteren rolduidelijkheid initiatiefnemer/gemeente
• opzet pool ambtenaren die initiatieven begeleiden
• kennis uit de stad inzetten
• inzet middelen Participatie en Leefbaarheid
• verbeteren communicatie naar initiatiefnemers
• ontwikkelen waardekompas

Het fundament
Waar zetten we op in?

We gaan actief
aan de slag met het veranderen van houding en
gedrag van ambtenaren, Haarlemmers en partners
in de stad om het vertrouwen in elkaar te vergroten.

Om dat te bereiken…
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... gaan college en ambtelijke
organisatie samen werken aan de
hervorming van het lokaal bestuur
om de nieuwe balans te vinden
tussen hiërarchisch bestuur en
bottom up stadmaken.

Activiteiten:
• gesprekken over nieuwe rollen, houding en
gedrag bij vernieuwing van de democratie.
• leernetwerk voor ambtenaren zowel via
landelijke netwerken als binnen de organisatie

• O-meting ‘stand van de lokale democratie’
via de VNG
• ambassadeursnetwerk opbouwen van
ambtenaren, bewoners, college en raad
• in samenwerking met wijkraden heldere rollen
en randvoorwaarden wijkraden opstellen

• betrekken ‘nieuwe Nederlanders’ bij participatie
• betekenis geven aan ‘samen maken we de
stad’ door te doen
• cursussen voor Haarlemmers over de lokale
democratie intensiveren
• structureren overleg gemeente/wijkraden

