
Bijlage 3 Overzicht van de resultaten 

 

Dit zijn de resultaten:  

 

 Circulaire economie: Het budget is besteed aan ondersteuning van diverse initiatieven van de 

zogenaamde stadsmakers volgend op het in september gehouden Circus Circulair. Er werden 

twee masterclasses voor de Stadsmakers rond dit onderwerp gehouden.  

 

 Ondersteuning wijkinitiatieven: In totaal zijn 8 aanvragen om ondersteuning gehonoreerd. De 

meeste daarvan hadden betrekking op activiteiten rond de opwekking van duurzame energie. 

In een aantal gevallen richtte men zich op energiebesparende maatregelen.  

 

Via 8 wijkinitiatieven zijn inmiddels 938 personen tot energieopwekking dan wel -besparing 

overgegaan. Dit heeft geleid tot een geprognotiseerde en deels al behaalde CO2-reductie van 

352 ton.  

 

 Subsidie elektrische scooters voor bezorgrestaurants: Er is subsidie verleend voor alle 6 

aanvragen bij aankoop elektrische scooters. 

 

 Vergroenen schoolpleinen: Zeven scholen, te weten De Zuidwester, De Beatrixschool, De 

Talenten, De Kring, De Vrije school, De Rudolf Steinerschool en De Wadden zijn gestart met 

het vergroenen van hun schoolplein. De vervolgens opgestelde plannen zijn in overleg met een 

professionele tuin-/ landschapsarchitect omgezet in een ontwerp en begroting. In januari 2016 

is de eerste school officieel gestart met aanleg van het groene schoolplein. Volgens planning 

zullen alle zeven scholen dit jaar hun groene schoolplein opleveren.  

 

 Bewonersinitiatieven kleinschalig groen: Er zijn 21 aanvragen om subsidie voor het realiseren 

van kleine groeninitiatieven ontvangen. Hiervan zijn er 10 toegekend, (bv. - Wilsonsplein: 

speelplaats aantrekkelijker gemaakt door beplanting met o.a.  

  bloeiende heesters. 

- Buurttuin Delftplein: ‘Zintuigentuin’ gerealiseerd door en voor ouderen,  

- Aan de Schouwtjeslaan en Nagtzaamstraat: plantenbakken beplant en 

   onderhouden door bewoners.  
 

 Platform Haarlem Groener: Dit Platform heeft subsidie ontvangen voor het stimuleren van de 

stadslandbouwinitiatieven in de stad. Hiermee zijn bekostigd: Folder, scholing, projecten in de 

wijken, Voorjaars- en herfstevenement, lezingen en netwerkbijeenkomsten. Ook de website en 

de nieuwsbrief zijn hieruit betaald. Stichting Permacultuur is met een ‘voedselbos’ aan de 

Korte Verspronckweg ondersteund 

 

 Groene daken: Er zijn drie aanvragen om subsidie ontvangen. Hiervan zijn er twee 

gehonoreerd.  

 

 Impuls buurtfietsenstalling binnenstad: De buurtstallingen worden per 1-3-2016 beheerd door 

de stichting Haarlem Fietsstad. Het beschikbare bedrag wordt door de stichting aangewend ter 

vergroting van de capaciteit in de overgenomen buurtstallingen, nieuwe sloten en ter 

verbetering van de kwaliteit en service.  

 

 Fiets parkeren binnenstad: De werkzaamheden zijn goeddeels uitgevoerd (extra fietsrekken 

Raaksgebied). Extra fietsenrekken in de Grote Houtstraat staan gepland voor het eerste 

kwartaal van 2016.  

 

 Regensensor: De installatie voor fietspad wordt naar verwachting eind mei 2016 uitgevoerd op 

de kruising Iordenstraat-Wagenweg. 



 

  

 BDU-fiets: Het beschikbare budget is besteed aan de vereiste eigen bijdrage voor de 

verbinding Munterslaan-Parnassiakade-Claus Sluterweg. De provincie bereidt nu de aanvraag 

omgevingsvergunning voor.  

 

 Watertappunten: Er worden 5 watertappunten gerealiseerd voor een periode van 8 jaar ( Johan 

Cruijff Court, L. Springerlaan al in 2014;  Grote Markt, Molenplas, Kleverlaan 181, Kleine 

Houtweg 139 11 mei; Stationsplein later) . 

 


