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De wijkbegroting Schalkwijk aan Zet is in volle gang. Vanaf de lancering van het platform op 19 september in 

het winkelcentrum van Schalkwijk zijn er plannen ingediend. Er zijn in totaal 94 plannen ingediend, waarvan 

er 73 vijftig likes of meer hebben gekregen. Dit laatste is een voorwaarde om door te gaan naar de 

haalbaarheidscheck van de gemeente.  

 

Wie dienden er een plan in? 

De plannen komen uit allerlei leeftijdsgroepen (van leerlingenraden basisscholen, jongerenclubs, verenigde 

ouders, buurtbewoners en seniorenverbanden) en van allerlei bevolkingsachtergronden. Sommige plannen 

hebben een ondernemend karakter, andere een eenmalige insteek met uitsluitend vrijwilligers. 

Van de 3 thema's waarop plannen konden worden ingediend (Elkaar ontmoeten, Op straat & Groen, 

Duurzaamheid) zien we dat het lijkt of de laatste onderbelicht blijft. Maar veel vragen om vergroening van de 

wijk passen ook onder duurzaamheid. Ook zijn er voor alle wijken van Schalkwijk plannen ingediend. 

 

Met hulp van de zeer actieve wijkraden en het projectteam zijn de indieners van de plannen waar mogelijk 

geholpen deze online te krijgen. 

 

Eerste blik door de oogharen van behoeften in Schalkwijk 

Naar aanleiding van de ingediende plannen kunnen we een aantal trends onderscheiden. Ontmoetings- en 

speelplekken hebben de hoogste prioriteit:  

> in fysieke zin (speelpleinen, gemeenschappelijke werkplekken en repetitie-/podiumruimtes) en  

> in sociaalmaatschappelijke zin (activiteiten speciaal voor vrouwen/meiden, , culturele-(kunst, muziek, dans) 

sportieve- en creatieve- voorzieningen. 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2019/11-juli/19:30/Getekend-Raadsstuk-Actieprogramma-Nieuwe-Democratie-2019-2022.pdf
https://schalkwijkaanzet.nl/
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Haalbaarheidscheck 

Alle plannen die vijftig likes hebben gekregen zijn door gegaan naar de volgende ronde: de 

haalbaarheidscheck. De afgelopen drie weken is er gekeken of de plannen voldoen of voldoen te maken zijn 

aan de spelregels van de haalbaarheidscheck. Die spelregels zijn vooraf meegegeven aan de indieners van de 

plannen. Ze bestaan er onder anderen uit dat een plan binnen 1 jaar te realiseren moet zijn, ten goede moet 

komen aan de buurt of wijk, betaalbaar is binnen het wijkbudget en geen winstoogmerk mag hebben.   

 

Uit deze check zijn van de 72 plannen met meer dan vijftig likes, 53 plannen haalbaar gebleken. Alle 

initiatiefnemers zijn hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. En op www.SchalkwijkaanZet.nl is dat ook 

transparant beargumenteerd en inzichtelijk gemaakt. 

 

Vervolg 

Maandag 16 november zijn de plannen die haalbaar zijn open gezet voor de laatste ronde: het verdelen van 

70.000 euro door alle Schalkwijkers van 18 jaar en ouder. Zij hebben hiervoor de afgelopen week een unieke 

stemcode ontvangen. Vanaf 17 november t/m 10 december verdelen bewoners € 70.000,- over de haalbare 

plannen. Op 18 december worden de winnende plan(nen) bekend gemaakt (live of online) 

 

Vanaf 18 december 2020 tot december 2021 hebben de winnaars de tijd om hun plan uit te voeren.  

 

Evaluatie 

Uiteraard wordt de wijkbegroting 2020 geëvalueerd met de deelnemers en door de gemeente. Binnen het 

Actieprogramma Nieuwe Democratie is dit experiment twee achtereenvolgende jaren uit te voeren. Vanaf 

december 2021 start een nieuwe ronde en worden de leerpunten uit de begroting van 2020 meegenomen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

https://schalkwijkaanzet.nl/toetsingscriteria
http://www.schalkwijkaanzet.nl/

