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1. Inleiding 

Op 20 juni 2013 heeft de commissie Bestuur het voortbestaan van de Stadskrant besproken. 

Tijdens deze bespreking heeft de wethouder aangegeven dat hij de eerder toegezegde nota 

over de ontwikkelingen van alle communicatie(middelen) van de gemeente Haarlem 

verwacht aan te kunnen bieden in februari 2014. 

 

2. Kernboodschap 

Deze nota gaat over de ontwikkeling van de communicatiestijl en communicatiemiddelen van 

de gemeente Haarlem richting haar inwoners en richting haar partners, organisaties en 

bedrijven in de stad.  

Uitgangspunt hierbij, zoals verwoord in de nota ‘De nieuwe Haarlemse participatiepraktijk’ 

uit 2011, is de vanzelfsprekendheid dat je als stadsbestuur niet boven de stad staat maar 

samen met de mensen, bedrijven en organisaties in de stad probeert zaken voor elkaar te 

krijgen.  

Onze communicatie is ondersteunend aan bovengenoemd uitgangspunt en richt zich op de 

dialoog met de stad.  

3. Consequenties 

De gemeente Haarlem kiest met dit voorstel nadrukkelijk voor een overheid die gebruik wil 

maken van de eigen kracht van de stad en een steeds communicatievere eigen organisatie. Op 

termijn betekent dit een reductie in formatie en kosten bij de afdeling communicatie. 

 

4. Vervolg 

Een aantal ontwikkelingen is reeds in gang gezet. Begin dit jaar is de nieuwe website live 

gegaan, waarbij bewoners zich kunnen abonneren op die informatie die zij zelf interessant 

vinden. De gemeente is gebiedsgericht gaan werken en zal steeds meer ook gebiedsgericht 

gaan communiceren via en met de netwerken in de buurten.  

In 2014 zal de gemeente Haarlem extra aandacht besteden aan het monitoren van de diverse 

media die bewoners en ondernemers gebruiken om met elkaar in gesprek te gaan. Op basis 

daarvan zal een voorstel komen voor een digitaal participatie platform, waarop iedereen 

belangrijke maatschappelijke thema’s bespreekbaar kan maken.  

5. Bijlagen 

De notitie ‘Verder in gesprek – Haarlemse stijl van communiceren’ is bijgevoegd. 
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