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Bestuur 

Bijlagen Kostenoverzicht 
Hiermee informeert het college u over de resultaten van het werkbezoek dat burgemeester Jos Wienen en 

wethouder Marie-Thérèse Meijs, samen met 17 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en het culturele 

veld , aan Harlem/New York hebben afgelegd. Zij kijken, net als de delegatieleden, terug op een geslaagde 

reis waarin al bestaande contacten zijn verdiept, nieuwe contacten zijn ontstaan, kennis en ervaringen zijn 

gedeeld en inspiratie is opgedaan. Hieronder vindt u een overzicht van concrete resultaten.  

Gemeente Haarlem kon naast haar eigen programma, ook aanhaken bij het New Yorkse programma van 

gemeente Amsterdam. Dit bleek waardevol. Door de grotere delegatie met eigen contacten en relevante 

programmaonderdelen ontstonden extra netwerkkansen zowel voor de bestuurders als voor de (culturele) 

ondernemers. Het historische schip de Stad Amsterdam, gelegen aan de Chelsea pier, bood een uniek decor 

voor het Haarlem2Harlem event. Tachtig aanwezigen uit Haarlem en Harlem hebben elkaar hier ontmoet en 

o.a. de documentaire Harlem-Haarlem bekeken.  

 

De Haarlemse delegatie is veel dank verschuldigd aan de borough President van Manhattan (het stadsdeel 

waar Harlem onderdeel van is). Zij heeft, ondanks haar zeer drukke programma, vier momenten van 

ontmoeting met haarzelf en haar relaties georganiseerd voor de Haarlemse delegatie. Zo was zij aanwezig bij 

de vierde editie van de New York versie van Presentyourstartup,  op de Klipper Amsterdam bij de 

Haarlem2Harlem receptie en zij heeft de hele delegatie uitgenodigd voor een diner met veel Harlemmers in 

de wijk zelf. Op de dag van vertrek was op haar kantoor een afscheidslunch met haar staf en een interessante 

presentatie over open data van Beta.NYC. Dit is een onderwerp waar Haarlem, naast economie en cultuur, 

mogelijkheden ziet voor verdere samenwerking. Deze bijeenkomsten waren het bewijs dat ook mw Brewer 

veel waarde hecht aan de Haarlem/Harlem samenwerking en hierin voor de toekomst wil investeren.  

In de media zijn goede berichten over het werkbezoek verschenen.  

 

De geboekte resultaten leest u hieronder, in de bijlage vindt u een overzicht van de gemaakte kosten.  
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1. Meer internationale contacten voor de individuele delegatieleden (daarbij o.a. geholpen door het 

consulaat in New York, de gemeente Amsterdam en de staf van het stadsdeel Harlem) waar verder 

op kan worden doorgebouwd. Zoals:  

o Noord Hollands Archief en gemeente Haarlem hebben contacten gelegd met the New York 

City Municipale Archives. 

o Gemeente Haarlem met NYC&Company (de marketingorganisatie van New York) en 

Amsterdam&Partners. Bij hen is de film Anno Haarlem onder de aandacht gebracht. 

o Er zijn afspraken gemaakt tussen instituten uit Amsterdam , New York en Haarlem 

(waaronder Philharmonie, Haarlem Jazz en conservatorium in Amsterdam) om tot 

samenwerking te komen rond de uitwisseling van jazzmuzikanten. Eerste ideeën zijn 

ontwikkeld over een internationaal Jazzfestival in MRA 2020.  

o Er komt meer uitwisseling tussen Dutch Culture USA, Stadsarchief Amsterdam en het Noord 

Hollands Archief.  

o Connectie is gemaakt voor het Geschiedenisfestival in Haarlem door o.a. Russell Shorto uit te 

nodigen. 

o Er is contact met het Apollo theater gelegd voor cultuureducatie projecten en Dolhuys heeft 

afspraken gemaakt over mogelijke reis van een expositie uit het Outsider Art Museum naar 

New York.  

o De samenwerking tussen startups (waarmee de stedenband is ontstaan) via Silicon Harlem en 

Haarlemvalley is bestendigd.  

2. Er zijn op hoog niveau contacten gelegd met Columbia University om samenwerking op research 

niveau in de Koepel verder te verkennen. Een groep studenten van Columbia University komt deze 

zomer in Haarlem op bezoek.  

3. De bestuurlijke band met Harlem/New York (Gale Brewer en haar staf) is verdiept, nieuwe relaties 

tussen onze delegatie en Harlemmers zijn gemaakt. Mw Brewer en haar staf hebben ons aan veel 

interessante partners voorgesteld.  

4. Bij Zahn Innovation Center heeft de delegatie veel geleerd over hun aanpak om startende 

ondernemers en MKB te versterken. Tijdens de reis was het in het algemeen interessant om te zien 

hoe New York ervoor zorgt dat er (ondanks de enorme kracht van alle internationale bedrijven) 

genoeg ruimte blijft voor MKB en diversiteit in het bedrijfsleven. 

5. Gemeente Haarlem heeft haar internationale contacten richting gemeente Amsterdam, MRA, het 

consulaat en andere partners duidelijk neergezet. Dit heeft geleid tot relevante media aandacht voor 

het werkbezoek: meerdere keren in het Haarlemse Dagblad, in de New York Times en in een ander 

Amerikaans blad en een paar keer op radio Haarlem 105.  

6. De bestuurlijke, ambtelijke en private contacten met gemeente Amsterdam zijn tijdens de reis 

verdiept en er is veel onderlinge uitwisseling en samenwerking ontstaan tussen de Haarlemse 

delegatie met daarin leden uit diverse disciplines zoals cultuur, economie, educatie en overheid.  
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Het college hoopt u hiermee inzicht te hebben gegeven in het werkbezoek aan Harlem. Alle delegatieleden 

gaan aan de slag met de follow up van opgedane contacten. Mw Brewer is uitgenodigd voor een weder 

bezoek. Het college is voornemens tweejaarlijks een werkbezoek te organiseren met als doel de 

samenwerking met Harlem te versterken. Hierover informeren we u te zijner tijd. Steeds is daarbij ons 

streven, door gemeentelijke facilitering, (culturele) ondernemers uit de stad in de gelegenheid te stellen hun 

internationale netwerk met Harlem/New York (uit) te bouwen.   

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris                                             de burgemeester 

 

 

 

 
 


