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Bestuur 

Bijlagen - 

Geachte leden van de raad,  

In deze brief wordt u geïnformeerd over het werk aan Haarlem.nl en de vernieuwing van deze website.  

Op 25 maart 2021 heeft uw raad ingestemd met het vrijgeven van een krediet voor de vervanging van 

Haarlem.nl (2021/77545). De aanvankelijke planning was oplevering in mei 2022, maar bij 

raadsinformatiebrief d.d. 16 juni 2022 (2022/745220) bent u geïnformeerd dat de oplevering is uitgesteld tot 

12 juli 2022. Hierbij wordt u geïnformeerd dat de nieuwe omgeving van Haarlem.nl daadwerkelijk is 

opgeleverd op 12 juli 2022.  

In deze nieuwe omgeving is niet alleen de vormgeving aangepast, maar ook volgens de vastgestelde 

projectdoelstellingen gekozen voor een andere indeling, structuur en paginaopbouw. De nieuwe website in 

ingericht volgens standaarden met betrekking tot vraaggerichte informatie, taalgebruik, opbouw en makkelijk 

vindbare informatie. Hiervoor is o.a. gebruik gemaakt van uitkomsten van een onderzoek naar vraagpatronen 

van Haarlemmers en andere publieksgroepen.  

Met deze nieuwe website wordt niet alleen voldaan aan de huidige standaarden voor overheidswebsites, 

maar ook aan wet- en regelgeving voor deze websites. Door deze - en andere - uitgangspunten is de nieuwe 

gemeentewebsite een goede basis die verdere doorontwikkeling mogelijk maakt.  

Alhoewel er volop is getest is het onontkoombaar dat enkele functionaliteiten, zoals webformulieren, 

wellicht nog niet voldoen. In de aankomende maanden wordt daarom nog gewerkt aan enkele zichtbare en 

onzichtbare veranderingen, zodat naar verwachting in september a.s. het gehele project voor de vernieuwing 

van Haarlem.nl wordt afgerond en overgedragen aan de staande organisatie. In oktober 2022 volgt een 

eindrapportage inclusief financiële verantwoording richting uw raad.  

In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd.  

mailto:rholland@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/25-maart/19:30/Vrijgeven-krediet-IP-Digitale-Transformatie-voor-vervanging-haarlem-nl-getekend-raadsstuk-25-maart-2021.pdf
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20220745220-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-oplevering-nieuwe-website-Haarlem-nl-1.pdf
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Met vriendelijke groet, 

Namens het college van burgemeester en wethouders, 

Catrien Lenstra,                                                      Jos Wienen, 

 

 

gemeentesecretaris                                               burgemeester 

 

 

 


