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Samen stadmaken
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Waar zetten we op in?

... creëren we meer
mogelijkheden voor digitale
participatie

We ontwikkelen een
betere dialoog tussen inwoners en gemeente om samen
verantwoordelijkheid te nemen voor het samenleven en de
ontwikkeling van Haarlem.

In de steigers:
• bij fysieke projecten infobord
met link naar participatie
mogelijkheden
• uitbreiding digitale
participatietools
• training ambtenaren in digitale
participatietechnieken
• ...

Om dat te bereiken…
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... verbeteren we
participatie bij
besluitvorming
In de steigers:
• standaard
participatieparagraaf bij
beleidsstukken
• training effectiever
gebruik Participatie en
Inspraak Plannen
• ...

... besteden we meer
aandacht aan het
betrekken van de minder
mondige Haarlemmers
In de steigers:
• meer jongerenparticipatie
• onderzoek naar
Kinderburgemeester
• burgeradviezen op basis
van loting
• per participatietraject
doelgroepgerichte
communicatie
• ...
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Ondersteunen stadmakers

... organiseren we meer
gesprekken met de stad
In de steigers:
• gesprek rond de Kadernota
• 1x per jaar Meet & Share met
actieve Haarlemmers
• (meer) werkbezoeken en
spreekuren wijkwethouders
• midterm review met
de stad halverwege de
coalitieperiode
• ...
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... e
 xperimenteren we met het overdragen van zeggenschap aan buurt,
wijk of stad
In de steigers:
• experiment Right to Challenge WMO
• evaluatie Initiatievenraad en Initiatievenbudget
• onderzoek/experimenten met overdracht van zeggenschap en
budget aan groepen bewoners
• ...

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…
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... ondersteunen we
bewonersinitiatieven
In de steigers:
• 3 à 4 Initiatievencafe’s
per jaar
• cursusaanbod
crowdfunding, pitchen en
impactmeting
• evaluatie complexe
initiatieven fysieke ruimte
• doorontwikkeling
HaarlemLink
• Initiatievennieuwsbrief
• ...

Het fundament
Waar zetten we op in?

We gaan actief aan de slag met het veranderen
van houding en gedrag van ambtenaren, raadsleden, college en initiatiefnemers,
belangenorganisaties én partners, om het vertrouwen in elkaar te vergroten.

Om dat te bereiken…

1
... organiseren we een gesprekkencyclus tussen bestuur en ambtelijke organisatie over
nieuwe rollen, houding en gedrag bij vernieuwing van de democratie.

... v
 ergroten we kennis en kunde van ambtenaren
om initiatiefnemers uit de stad beter kunnen
faciliteren
In de steigers:
• deelname leernetwerk Pakhuis de Zwijger,
programma Democratie in Actie en proeftuin
Digitale Democratie
• ontwikkeling gemeentelijk instrumentarium
ter ondersteuning van initiatieven (mede ism
programma Omgevingswet)
• opzet pool ambtenaren die initiatieven begeleiden
• intern communicatie- en leertraject Nieuwe
Democratie
• kennis uit de stad inzetten in het ambtelijk apparaat.
Stad geeft kenniscolleges aan ambtenaren
• inzet middelen Participatie en Leefbaarheid
(voorheen DSV)
• ...

