
 
Strategisch doel 

 

Samen Stadmaken 

 
Operationeel doel 

 

 
Inspanningen 

 

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

Over drie jaar is de wijze waarop Haarlemmers participeren bij 
besluitvorming verbeterd, door heldere afspraken te maken 
voorafgaand aan een participatietraject. En sluiten we aan bij de 
eisen die de omgevingswet hieraan stelt.  
 
Indicator: vraag 1.1 en 1.2 en 2.1 en 2.2 en 6 uit QSLD 

Er komt specifieke aandacht voor het betrekken van alle 
Haarlemmers tijdens participatie en inspraak trajecten.  
 
Indicator: vraag 2.1 en 2.4 uit QSLD 
  
Er worden in de komende drie jaar meer mogelijkheden 
gecreëerd voor digitale participatie. 
 
Indicator: vraag 2.3 QSLD 
 

We gaan meer gesprekken in en met de stad voeren. We 
organiseren werkbezoeken en spreekuren voor het college. 
Ambtenaren en politici maken vaker gebruik van de mogelijkheid 
om de wijk in te gaan om te ervaren wat er in de wijk speelt.  
 
Indicator: 2.1 en 2.2  QSLD 

Standaard participatieparagraaf bij beleidsstukken 

Gebruik Particratie en Inspraak Plannen door ambtenaren  

Vooraf managen van verwachtingen participatie naar bewoners en belanghebbenden  

Verbeteren communicatie naar bewoners over het participatie project  

Waar mogelijk eerder in het traject beginnen met de participatie  

Het uitwerken van een Haarlemse participatie en inspraakmethode (Omgevingswet) 

Project jongerenparticipatie (uitgewerkt in de integrale nota jeugd) 

Per participatieproject doelgroepgerichte participatie 

Bij projecten in de fysieke ruimte infobord met link naar participatiemogelijkheden 

Vaker bewonersadvies op basis van loting of anderszins aan de gemeente 

Uitbreiding digitale participatietools (ook voor wijkraden en bewonersinitiatieven) 

Training ambtenaren in digitale participatietechnieken 

Werkbezoeken en spreekuren collegeleden  

Ambtenaren en politici gaan vaker de wijk in om te luisteren wat er speelt  

Jaarlijkse wijkradenconferentie  

Er wordt gebruik gemaakt van het participatiebankje  

Twee wijkcontracten per jaar  

Er wordt meer geëxperimenteerd met het overdragen van 
zeggenschap aan buurt, wijk of stad 
 
Indicator: 2.5  en 5 QSLD 

Haarlemse initiatieven dagen uit (Right to Challenge) 

Digitale (wijk)begroting 

Gelote wijkraad 



 
Strategisch doel 

 

Ondersteunen Stadmakers 

 
Operationeel doel 

 
Inspanningen 

We maken nog meer gebruik van de energie uit de 
stad, om met inwoners, ondernemers, partners en 
gemeente maatschappelijke doelstellingen en 
initiatieven te realiseren.  

In samenwerking met initiatievenplatforms in de stad 
ondersteunen wij initiatiefnemers daarom nog intensiever in het 
opzetten en uitvoeren van eigen initiatieven.  
 
Indicator: vraag 3.1 en 3.2 uit de QSLD 
 

Om initiatiefnemers goed te kunnen ondersteunen vergroten we 
kennis en kunde van ambtenaren.  
 
Indicator: vraag 3.3 en 3.4 uit QSLD 
 

Initiatievencafé  

Initiatievenschool  

Deskundigheidsbevordering wijkraden  

Doorontwikkeling HaarlemLink & toolkit  

Initiatievennieuwsbrief  

Samenwerking met ondersteunende initiatievenplatforms in de stad 

Rolduidelijkheid verbeteren  

Kennis uit de stad inzetten d.m.v. cursussen van Haarlemmers aan ambtenaren  

Ambtenarenpool  

Ontwikkelen instrumentarium zoals waardenkompas 

Inzetten Middelen Participatie en Leefbaarheid 



 
Strategisch doel 

 

Het fundament van Stadmaken 

 
Operationeel doel 

 

 
Inspanningen 

 

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

Het college en de ambtelijke organisatie gaan samenwerken 
aan de hervorming van het lokaal bestuur om de nieuwe balans 
te vinden tussen hiërarchisch bestuur en bottom up 
stadmaken.  
 
 
Indicator: vraag  4 uit QSLD 
 

Gesprekken over rollen, houding en gedrag in de vernieuwing van democratie  

In samenwerking met wijkraden heldere rollen en randvoorwaarden wijkraden 
opstellen 

In samenwerking met zelforganisaties betrokkenheid nieuwe Nederlanders vergroten  

Structureren overleg gemeente/wijkraden  

O-meting ‘stand van de lokale democratie’ via de VNG 

Ambassadeursnetwerk opbouwen van ambtenaren, bewoners, raadsleden en college 

Cursussen voor Haarlemmers over de lokale democratie intensiveren  

Betekenis geven aan ‘samen maken we de stad’ door te doen, ga de wijk in en luister! 

Leernetwerk voor ambtenaren zowel via landelijke netwerken als binnen de 
organisatie  


