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Toekomstgericht denken is niet gemakkelijk, laat staan daarop beleid te maken 
of je eigen handelen ernaar te richten.

Toch is dat hetgeen Ons Groene Huis beoogt: het uitstippelen en neerzetten van 
een woonvorm die enkele grotere uitdagingen van nu duurzaam tackelt. 

Eenzaamheid is zo’n maatschappelijk probleem wat de samenleving veel kost, 
en lastig aan te pakken is. Wie eenzaam is, heeft behoefte aan sociale 
contacten, maar voelt een enorme horde om hierin adequaat initiatief te nemen. 
Veel van deze problematiek is inherent veroorzaakt door architecturale keuzes 
bij de inrichting van woonwijken. Deze bevorderen afsluiting, anonieme buren en
buurten. Het gevolg: meer werk voor het maatschappelijk werk, de buurtagent, 
jeugdzorg en de zorg. 

Wij van Ons Groene Huis beschouwen het als onze maatschappelijke plicht om te
zorgen voor een gezonde buurt, voor kwaliteitsvolle nuldelijnszorg als buren voor
elkaar. Het woonproject dat we willen opzetten zou prima passen op het terrein 
van de Fietszenfabriek. Uit ervaring in andere gemeentes weten we dat een 
initiatief als het onze kans van slagen heeft als er informele goedkeuring is 
vanuit de gemeenteraad en de commissies. Samen met onze partner 
Steenvlinder, projectontwikkelaar voor burgerinitiatieven, zullen we natuurlijk 
een bod doen. Bij een eerdere tender werden we nipt overboden doorat een 
andere aanbieder een nog hoger bedrag bood, bovendien voor een project wat 
een zware belasting zou leggen op de buurt. Deze keer vragen we expliciet om 
bij het beoordelen van de kandidaten de maatschappelijke meerwaarde mee te 
nemen, meer bepaald het belang van de buurt en op grotere schaal een leefbare
toekomst in Haarlem en niet louter op de hoogste bieder te beoordelen. 
Bovendien vragen we een toekomstgerichte blik in plaats van 
kortetermijndenken met constructies om de prijs op te drijven.  

De mensen van Ons Groene Huis zijn innovators. Pioniers die -inmiddels reeds 
meerdere jaren- aan een weg timmeren die de meeste mensen nog niet ontdekt 
hebben. We hopen in jullie gelederen early adopters te vinden, want die heb je 
nodig zodat uiteindelijk de grotere groep change agents volgt.




