
Beste leden van de commissie Beheer, 

 

Graag brengen wij de activiteiten van ‘Ons Buurtschap Haarlem’ onder uw aandacht omdat wij 

ervan overtuigd zijn dat wij kunnen helpen om een aantal belangrijke bestuursambities te 

realiseren. 

 

‘Ons Buurtschap Haarlem’ is een vereniging i.o van bewoners uit 18 buurten in Haarlem, onder 

andere: Ramplaankwartier, Planetenwijk, Vijfhoek, Kleverpark en Leidsebuurt die zich actief en 

vol overgave inzetten voor een buurtgerichte, ruimtebesparende en tegelijkertijd duurzame 

vorm van deelmobiliteit in Haarlem. We deden een succesvolle pilot in twee wijken, die bij u 

bekend is onder de naam iZoof Car Sharing. Belangrijke resultaten zijn de 41 auto’s die we uit 

onze straten hebben gehaald en de hoge mate van bewonerparticipatie waarmee we de 

deelservice in bedrijf houden.  

Maar Ons Buurtschap wil meer. Wij willen ons platform ook inzetten op andere punten, zoals 

duurzame energie, en nieuwe vormen van bewonersparticipatie. Om die reden sluiten onze 

leden zich bij ons aan. 

We vragen u om de energie van bewoners te benutten en te faciliteren.  

Bewonersvereniging i.o. Ons Buurtschap kan u helpen om de volgende 5 

ambities te realiseren: 

1. Uitbreiding van de woningvoorraad met 10.000 woningen / 7.500 auto’s vraagt om 

mobiliteitstransitie (coalitieakkoord) 

Wij dragen bij aan de mobiliteitstransitie met een buurtgericht e-autodeelsysteem 

 waarvan we aantoonden dat deze voor, door en met de buurt kan worden 

 gerund. 

 

2. In 2030 wil Haarlem klimaatneutraal en klimaatadaptief zijn (coalitieakkoord)  

Wij dragen aantoonbaar bij door ons gedrag te veranderen: wij delen elektrische 

 auto’s en reizen in combinatie met andere duurzame vervoersmodaliteiten, en 

 maken ruimte in onze straten doordat we afstand doen van eigen (fossiel) 

 autobezit.  

 

3. In 2040 wil Haarlem gasvrij zijn (routekaart gasvrij) 

Wij dragen bij aan de energietransitie door ons buurtgericht te organiseren, 

waarbij onze elektrische deelauto’s als opslagbatterijen kunnen functioneren 

 

4. Samenhang in de stad vergroten (coalitieakkoord) 

Wij dragen bij doordat we bottom-up communities bouwen in onze buurten en  

 een organisatie inrichten die draait om participatie.. 

 

5. Meer vertrouwen in de gemeentepolitiek (<40%, monitor 2018) 

Wij dragen bij aan de verbetering van het vertrouwen, met bereidheid tot en 

ideeën over nieuwe democratie in relatie tot de betrokkenheid van bewoners op 

onze directe leefomgeving. Wij willen graag samenwerken om haar grote 

opgaven te volbrengen. 

 

Wat hebben wij nodig? 



1. Inpassen elektrisch autodelen ‘met voor en door bewoners’ in de Visie op laadinfra en 

duurzame mobiliteit en dit een relevant middel te maken in de plannen voor realisering 

genoemde ambities 

2. Verkorte, gegarandeerde procedure voor aanvraag en plaatsing (unieke) laadpalen (3 

maanden) 

3. Commitment aan de samenwerking met bewoners én de markt, op een missie die u met 

bewoners deelt ten aanzien van de duurzame toekomst voor onze stad, waarin de 

leefbaarheid behouden en verbeterd zal worden   

 

Meer informatie over onze visie en rol: 

https://haarlem.onsbuurtschap.nl 

  

Meer informatie over het pilotproject iZoof Car Sharing: 

https://www.izoof.com/blog-car-sharing/2019/12/13/haarlems-bewonersinitiatief-delen-

elektrische-autos-groot-succes 

 

Namens de Bewonersverenging i.o Ons Buurtschap: Anna Richt Hannema / 

annaricht@onsbuurtschap.nl  
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