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Centraal Thema:
Hoe kunnen we invloed uitoefenen op de inrichting van de openbare ruimte? Deze vraag is in de vorige 
bijeenkomst opgeworpen omdat de structuurvisie van Haarlem vraagt om inspraak en participatie. Omdat 
de wijkraad Welgelegen veel ervaring heeft opgedaan bij de herinrichting van de Dreef, organiseren zij dit 
keer deze bijeenkomst van het Platform ZuidWest. 

Introductie
Op dit moment staat de herinrichting van het Houtplein ter discussie, nu net de werkzaamheden in de 
Dreef zijn afgerond. De wijkraad Welgelegen is niet helemaal happy met hoe ‘hun’ Dreef eruit is komen te 
zien. Ze hebben het gevoel heel veel inspanningen geleverd te hebben, die niet zoveel hebben opgeleverd. 
“Uiteindelijk is de Gemeente de winnaar van alle doelstellingen” zegt John van de Gevel, secretaris van de 
wijkraad. Bewoners willen graag zeggenschap over hoe hun wijk eruit ziet, ze willen dat hun belangen 
meegewogen worden in de uiteindelijke inrichting van hun wijk. Als bewoner moet je daar een lange adem 
en een rechte rug voor hebben. Aan de andere kant geeft de gemeente aan dat zij inspraak en participatie 
belangrijke processen vindt. Zij zoekt naar manieren om de inspraak en participatie te verbeteren. In deze 
bijeenkomst kunnen we, aan de hand van een aantal stellingen, onderzoeken waar mogelijkheden ter 
verbetering liggen. De bedoeling is dat we na deze bijeenkomst het volgende inspraak- en participatietraject 
iets tevredener afsluiten dan het vorige. En zo voorts.

We zijn te gast bij Cultureel Zalencentrum Het Hart, Kleine Houtweg 18. Dit is de plek waar de Wijkraad 
Welgelegen vaker vergadert. 

Mededelingen/geeltjes

LVB (Freya van Offeren): LVB staat voor Licht Verstandelijk Gehandicapten. Freya werkt bij Stichting de Baan, 
zij organiseren vrijetijdsbesteding, sport en vakanties voor licht verstandelijk gehandicapten. Ook al hebben 
mensen een beperking, zij willen wel graag (zo) volwaardig (mogelijk) mee kunnen doen aan de samenleving. 

Verkeer en Fijnstof (Jos Oeldrich): In de Pijlslaan is een werkgroep opgericht die zich inspant om het aantal 
verkeersbewegingen zo laag mogelijk te krijgen, in verband met luchtkwaliteit.

Opzet van de bijeenkomst: Stellingen en Panel
Deze bijeenkomst gaan we met elkaar in debat over stellingen die zijn aangedragen door een panel. Het 
panel is samengesteld uit verschillende ‘windstreken’. Onderstaand een korte introductie van de panelleden:
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Mirjam Boxhoorn:
Is gebiedsverbinder bij de gemeente. Zij heeft geen specifieke specialisatie, ze schetst het als: ‘ik ben van niks 
en daarmee ook van alles’, daarmee illustrerend dat er geen speciaal belang verstrengeld is in wat zij doet. 
Zij zoomt in en uit, probeert bewonersinitiatieven te ondersteunen en zij ziet wat wél en wat niet werkt als 
bewoners participeren. 

Michael Nieweg:
Is lid van een bewonerscomité. De Eerste Emmastraat is een smalle en drukke doorgaande weg. Het 
bewonerscomité schreef een zienswijze op de SOR, waarin de problematiek werd uitgewerkt. Minder 
verkeer heeft gevolgen voor de omliggende wijken. Essentieel is hiervoor oog te hebben. Het comité sprak 
met de Haarlemse fracties, sprak in bij commissievergaderingen, er was een schouw en een artikel in het 
Haarlems Dagblad. Al deze ‘druk’ zorgde ervoor dat de wethouder het comité uitnodigde. Via haar is overleg 
ontstaan met de ambtenaren. Michael’s ervaring is dat de ‘tone of voice’ belangrijk is geweest om succes te 
kunnen boeken.

Herman Opmeer:
Is eigenaar van een communicatie en adviesbureau. Hij voert in opdracht van de gemeente het 
omgevingsmanagement van de herinrichting van het Houtplein. Zijn taak is alle partijen die een belang 
hebben bij de herinrichting van het Houtplein te informeren en betrokken te maken. 

Jop Sleegers:
Heeft als lid van de wijkraad Welgelegen deelgenomen aan inspraak en participatie rondom het 
moderniseren van het parkeerbeleid en de inrichting en de asfaltering van de Dreef. Hij heeft een 
professionele relatie met de gemeente als projectontwikkelaar van nieuwbouwwoningen.

Dirk Jan van der Spoel:
Is vandaag de debatleider. Hij is lid van de wijkraad Welgelegen en is aangeschoven bij de werkgroep die het 
belang van de wijk behartigt bij de inspraak en participatie rondom het Houtplein. 
Hij nodigt iedereen vandaag van harte uit om mee te doen. 

De stellingen

BEWONERS ZIJN ALLEEN IN BEWEGING TE BRENGEN ALS ZE ER DIRECT BELANG BIJ HEBBEN

Jop Sleegers zegt: Ja, in onze wijk (Welgelegen, ongeveer 1300 adressen), moest zelfs nog geactiveerd 
worden om tot actie over te gaan. Dit was bij de herinrichting van De Dreef zo, en ook bij het 
Parkeerbeleid. Maar toen men erachter kwam wat de plannen allemaal inhielden was de opkomst wel hoog. 

Luuk Zandstra beaamt dit: bij hem in de Leidsebuurt werd een brief over het parkeerbeleid rondgestuurd, 
waarna de bewoners boos waren dat ze nergens van wisten. In hun wijkraad was een werkgroep 
geformeerd die zich met het parkeren bezighield, maar die dus blijkbaar niet voldoende communiceerde 
met de wijkbewoners.
Maar, zelfs als het mensen raakt, is de energie laag om actief het eigen belang te verdedigen. 

Herman Opmeer zegt dat het wel wat genuanceerder ligt: er zijn in zijn ogen tientallen vrijwilligers in 
wijkraden en bewonerscomités die niet perse voor hun eigen belang op komen. Zij zetten zich in voor een 
collectief belang. 
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Het gevoel van betrokkenheid is er wel, maar staat onder druk doordat er ook veel wantrouwen is. En 
mensen weten niet zeker of hun boodschap wordt gehoord. 

Mirjam Boxhoorn zegt: Vaak is er een emotionele lading bij bewoners. Dat laat zien dat het probleem ze 
raakt, maar constructief is het niet. Vertrouwen (wantrouwen) is een belangrijk issue bij inspraak en 
participatie. 

Herman Opmeer merkt op dat in het algemeen de organisatiegraad van mensen laag is, en dat is ook bij 
bewonerscomité’s zo. 

Wim Kleist (Parkwijk) zegt: als afspraken gemaakt worden en die worden niet nagekomen, dan blokkeert 
dat de energie van mensen. Ze worden boos, ze wantrouwen de procesgang. 

Jos Oeldrich (werkgroep Leefbaar Haarlem Zuid) zegt: we voelen ons niet gehoord, we voorzien de 
gemeente al lang van cijfers over het fijnstof in de Pijlslaan. De problemen van de luchtkwaliteit worden 
door de gemeente en provincie gebagatelliseerd, we worden genegeerd. 

Bij het funderingsherstel in het Rozenprieel was er sprake van machteloosheid: de bewoners hebben 
gewoon geen geld om dat te laten doen. De gemeente subsidieert, maar de verantwoordelijkheid voor het 
herstel ligt bij de woningeigenaar. 

Jop Sleegers zegt: wat ik mis is een integraal plan van de gemeente. Neem nu de opdracht om 10.000 
woningen te bouwen in Haarlem. De meeste woningen zijn voorzien aan de westkant van Haarlem. Maar er 
wordt niets gedaan om de bereikbaarheid te waarborgen. Het zopas ingestelde college stelt geen middelen 
beschikbaar om het autoverkeer te faciliteren. Die twee posities botsen en zijn niet verenigbaar. 

Jos Oeldrich zegt: over die woningen, we krijgen te horen dat er bij de Westergracht (Plaza West, het 
voormalig EKP terrein https://www.plazawest.nl/project-wonen/) 2400 woningen moeten worden gebouwd. 
Dat getal zegt mensen niets! Nu blijkt dat er ook torens komen met 15 verdiepingen. Maar dat willen we 
niet! Als niet duidelijk is hoe het eruit moet zien is het erg lastig om in te spreken. 

Jan Willem zegt: kunnen we niet beter naar oplossingen zoeken, in plaats van al deze negatieve ervaringen te 
bespreken?

BINNENKOMEN BIJ DE GEMEENTE VRAAGT GEDULD EN INCASSERINGSVERMOGEN

Michael Nieweg introduceert de stelling: de discussie over het (vracht)verkeer over de Van Eedenstraat tot 
de Emmabrug, het gebied van de Tempelierstraat-Konginneweg-Eeerste Emmastraat is gevoerd in aansluiting 
op de al bestaande discussie over het vrachtverkeer over de Schouwtjeslaan. Er was sprake van een 
samenwerking tussen de gemeente, twee wijkraden en het wegcomité.
Waar we rekening mee moesten houden is dat het tempo en de emoties van de buurt anders is dan die op 
“Het Kasteel”. Er zijn muren, er gebeurt van alles achter, maar je kunt het niet zien, je weet het niet. Je hebt 
het gevoel dat je in beeld moet blijven, dat vraagt constant bellen, vasthoudend zijn. Je moet onophoudelijk 
aankloppen. En beleefd blijven, want de toon maakt de muziek in dit soort processen. 

Mirjam Boxhoorn heeft, als inwoner van “Het Kasteel” zicht op de verschillende belangen die een rol spelen 
in zo’n kwestie. Die belangen zijn ook soms tegenstrijdig, en het komt aan op een goede weging van deze 
belangen. Die besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraad. Mirjam geeft aan dat het wegen van de 
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belangen veel tijd en overleg kost. Dat vraagt geduld. Ook van de gebiedsverbinder, want zij zijn de schakel 
tussen de partijen. Haar ervaring is dat, als er steeds aangebeld wordt bij “Het Kasteel”, er vaak nog geen 
antwoord gegeven kan worden. 

Michael vult aan: je moet niet alleen aankloppen, maar je moet ook zorgen dat je niet genegeerd kunt 
worden. Dat betekent dat je ook veel dossierkennis moet hebben. En deze kennis wordt je zeker niet altijd 
aangereikt! Breng je belang onder de aandacht, doe je verhaal bij de krant. Bezoek alle fracties en doe je 
verhaal waar je kan. Spreek in bij raadsvergaderingen. Daarmee zorg je dat je de deur van “Het Kasteel” 
open houdt. 
Zorg daarom dat je een contactpersoon hebt. En houd de Tone of Voice in de gaten. 

Het kost inderdaad heel veel tijd en moeite, zegt Jop. En eigenlijk ga je er als burger van uit dat de gemeente 
algemene belangen behartigt. Het kan best zijn dat die soms niet met elkaar overeen stemmen, maar vaak is 
het helemaal niet helder welke belangen er allemaal spelen en hoe ze gewogen worden. Het is eigenlijk niet 
goed dat je zoveel energie moet steken in gehoord te worden. 

Mirjam zegt: er wordt intern (bij de gemeente) veel gesproken over hoe de participatie anders moet. Het is 
toch een toverwoordje. 

Karola Buschman zegt: ik hoor van meerere mensen dat goede inspraak ontzettend veel vraagt van 
bewoners. Ze moeten veel tijds steken in het lezen van dikke (vaak moeilijke) ambtelijke rapporten, ze 
moeten zich organiseren, ze zijn feitelijk amateurs die het in de avonduren moeten doen. Daarmee zijn ze 
gewoon minder sterk dan professionele organisaties met een belang. Hoe kan de gemeente haar burgers nu 
helpen om de inspraak te vergemakkelijken?

Mirjam geeft aan dat de gemeente een initiatievenraad heeft, die geld (230.000 euro) beschikbaar heeft voor 
initiatieven die het wonen en leven in de wijk verbeteren. Dit kan gaan over veiligheid, sociale initiatieven, 
kleine aanpassingen in de openbare ruimte, en (secretariële) ondersteuning van bewoners en wijkraadsleden, 
waaronder ook scholing.
Zo draagt de gemeente bij aan alles wat de sociale cohesie bevordert. 

Wat lastig kan zijn is dat contactpersonen zomaar kunnen veranderen. Het is erg pijnlijk is als je met je 
contactpersoon een band hebt opgebouwd, wederzijds vertrouwen hebt gebouwd, kennis hebt gedeeld, en 
dat die zomaar weg is. Deze continuïteit moet aandacht hebben. Mirjam geeft aan dat dit ook onderkend 
wordt, maar dat het niet altijd kan worden voorkomen. 

Je doet het nooit voor iedereen goed. Dat is een direct gevolg van het poldermodel waar Nederland zo 
goed in is. Iedereen doet een beetje water in de wijn. Maar, om draagvlak te hebben voor compromissen, is 
het wel belangrijk dat we alle kanten van het verhaal weten. Dat moet je vroeg in het participatieproces 
doen.

En, zegt Jop, het doel der dingen moet ook wel duidelijk zijn. Kijk naar de asfaltering van De Dreef. De reden 
dat het asfalt moet zijn is nooit gegeven. Begrip is dan ver te zoeken. 
Dat kan zo zijn, zegt Mirjam, maar het is soms ook zo dat mensen iets niet willen horen. Dan is het wel 
gezegd. 

Kijk, gefrustreerde bewoners hebben gedrag dat de gemeente niet aantrekkelijk vindt om mee samen te 
werken. Het is best lastig om een goede toon te vinden. Steeds lief uitleggen wat je wil helpt niet, maar 
stampij maken ook niet. Wat bij het Houtmanpad effect had was het maken van spandoeken (ruchtbaarheid) 
en het informeren van de fracties. Maar nogmaals: je hebt mankracht nodig en tijd. Je móet jezelf 
organiseren. 
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Karola merkt op dat frustratie voortkomt uit onmacht. Als dat zo is moet je ook willen kijken naar het 
proces en niet naar de inhoud. De gemeente en de bewoners willen samenwerken, en als dat niet lukt 
omdat een van de partijen in de emotie schiet, dan komt dat ergens door. Daar moet je dan ook samen naar 
willen kijken, je kunt dan niet zomaar je rug toedraaien.

DIGITALE MIDDELEN ZIJN EEN ZEGEN VOOR PARTICIPATIE

Een korte inventarisatie laat zien dat het overgrote deel van de aanwezigen sociale media gebruikt. 
Facebook, mail, twitter en websites. De vraag is of online platforms bijdragen aan participatie, zegt Herman 
Opmeer. Nu is er ten behoeve van de herinrichting van het Houtplein e.o. een online platform opgezet, 
waar je je zorgen en suggesties op kunt plaatsen. Deze moeten beantwoord worden, meestal binnen 5 
dagen. Er is natuurlijk ook Facebook en twitter, maar je moet jezelf de vraag stellen of de discussies op die 
fora representatief zijn voor de wijk, de gemeenschap waar het over gaat. Evenals petities die door iedereen, 
ook mensen die amper op de hoogte zijn van de situatie, ondertekend kan worden. En bedenk dat Facebook 
en twitter traditionele ‘klaagmedia’ zijn. 

Ingrid Swakman zegt: sommige mensen zijn laaggeletterd. Zij kunnen niet alles lezen, en ze hebben behoefte 
aan informatiebijeenkomsten. 
Freya van Offeren valt haar bij: dat geldt ook voor de mensen bij Stichting De Baan. 

Herman voegt toe: digitale middelen zijn altijd een aanvulling en persoonlijk of schriftelijk contact moet altijd 
mogelijk zijn. 

Mirjam geeft aan dat er inloopspreekuren zijn georganiseerd, maar er kwam steeds niemand. Wat echt goed 
helpt is flyeren. Ouderwets, tijdrovend maar doeltreffend!

Helaas heeft de inbreuk van Pieter Vonk even mijn aandacht verslapt op de discussie. Als u iets mist dat gezegd is en 
volgens u in het verslag moet staan zou ik het op prijs stellen als u dit even doorgeeft. Excuus!

Carla Klippel geeft aan dat zij niet vaak op websites kijkt. Liever heeft ze persoonlijke gesprekken en 
ontmoetingen. Zoals dit Platform ZuidWest. 

HET STADHUIS WIKT EN DE POLITIEK BESCHIKT

Michael Nieweg introduceert deze stelling: het stadhuis is de wethouder en de ambtenaren. Raadsleden zijn 
politieke actoren. Er zit een spanningsveld tussen Burgers - Ambtenaren - Politiek, het College is de 
verbindende factor en houdt de boel (diverse belangen die soms strijdig zijn) ‘op spanning’. 

Mirjam geeft aan dat ze vaak meemaat dat er heel lang is gewerkt aan een project, dat na heel veel discussies 
met alle partijen en het hele traject van inspraak en participatie tot in de puntjes doorlopen te hebben, er 
eindelijk een definitief plan is gemaakt… dan gaat het naar de gemeenteraad, en die kan 180 graden anders 
besluiten. Dat heeft met politieke (tegen)wind te maken, die is veranderlijk. 
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Jop vult aan: dat is heel erg het geval geweest bij het Parkeerbeleid. We hebben met de hele stad en masse 
samengewerkt, het beste inspraak en participatietraject ooit! Na twee jaar is er beleid vastgesteld, en nu dat 
eindelijk is afgehamerd komen er partijen roepen dat ze het er niet mee eens zijn. We zouden willen dat de 
wethouder dan zegt: dit is de uitkomst van het democratische proces, zo hebben we het besloten. Het is 
niet goed als de wethouder daarna nog ad hoc ingaat op verzoekjes om aanpassingen. We hebben, ook al 
hebben we niet allemaal 100% ons zin gekregen, erg de behoefte aan betrouwbaarheid en een rechte rug. 

Wim Kleist heeft nog het volgende advies: betrek je procesmanagers van binnen Haarlem, kennis van de 
stad is belangrijk bij inspraak- en participatie. Jop zegt: Jop zegt: eens, maar omdat de gemeente inhuur 
openbaar moet aanbesteden kunnen ze niet zomaar zelf kiezen welke projectmanagers in te zetten. 

ONDERHANDELEN MET DE GEMEENTE BETEKENT STREVEN NAAR EEN GELIJKWAARDIGE 
RELATIE

Michael Nieweg licht toe: dit gaat over dat je elkaar serieus neemt. Je moet als partners tegenover elkaar 
staan en elkaar kunnen aanspreken, kritisch zijn naar elkaar. Maar je moet elkaar ook wat gunnen en dat 
alles begint met luisteren naar elkaar. 

Kijk nu naar hoe Pieter Vonk deze bijeenkomst verstoorde. Een voorbeeld van een benadering die niet 
werkt. Ongelijkwaardig bij het onbeleefde af. Als je zo te werk gaat, gaan ambtenaren echt niet meewerken. 
Je mag best emotioneel zijn, maar het blokkeert de discussie als je jezelf daarin verliest. Je moet kunnen 
blijven luisteren naar de ander, en ruimte houden voor begrip van de positie van de ander. Dan creëer je een 
wederkerigheid die de weg naar succes plaveit.

Dus: we zijn ongelijk, maar wel gelijkwaardig. 

Jop voegt toe: Als bewonerscomité of belanghebbende ben je in je overtuigingsstrategie bezig met uitleggen 
waaróm het zo belangrijk is dat het gebeurt zoals jij dat wil. De gemeente doet dat niet, en we zouden 
willen dat de gemeente ook communiceert over de achtergronden van de diverse posities. We willen graag 
duidelijkheid en openheid. 

Daarnaast, zegt Karola, is het altijd een complexe brei van relaties en van belangen, die wij niet goed kunnen 
overzien. De gemeente, en andere stakeholders in dergelijke processen, zijn professionals wier werk het is 
om hun belang te behartigen. Bewoners doen dit als amateurs in de avonduurtjes erbij. Dat schept op 
zichzelf een ongelijkwaardigheid. De vraag is hoe we hier mee omgaan.

De gemeente is, door het gedrag in het verleden, belast met de verdenking van het smeden van complotten. 
En als de gemeente de inspraak en participatie opent met de boodschap dat “alles open ligt”, dan geloven 
mensen dat niet. Ook hier: transparantie, openheid, eerlijkheid. 
Dat vraagt incasseringsvermogen bij de gemeente. 

Herman Opmeer bevestigt: het is natuurlijk niet zo dat er een ‘blanco vel’ is. Zoals op het Houtplein: bussen 
zijn er. Of die moeten verdwijnen is niet ter inspraak. Dat betekent ook dat je op dat witte vel in ieder geval 
de plicht hebt om die bussen een plek te geven. Als zelfs dat al vastligt, en je presenteert daar geen 
tekeningen van, is dat geen goed startpunt. En als er geen tekeningen of schetsen van zijn, maar wel 
uitgangspunten, zoals een structuurvisie of een busconcessie, dan moet je die gewoon neerleggen als 
randvoorwaarde voor het ontwerp. Als je dat niet doet is dat is schadelijk voor het vertrouwen en daarmee 
voor een succesvolle samenwerkingsrelatie. 
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Lessons learned:

• Voor succesvolle inspraak en participatie moeten burgers zich organiseren, je hebt verder nodig:
• Doorzettingsvermogen
• Tijd
• Energie
• Toegang tot dossiers
• Relaties

• Het is de toon die de muziek maakt: emoties zijn er, moeten dus ook ruimte krijgen, maar mogen niet in 
de weg staan van wederzijds begrip. De redelijkheid en inhoudelijkheid van je betoog kunnen daarmee 
bekrachtigd worden. In de onderhandeling is de uitkomst afhankelijk van beide. 

• Bij herinrichting van je wijk zijn er veel partijen die een belang hebben. Inzicht in ‘hoe de hazen lopen’ is 
essentieel om volwaardig mee te kunnen discussiëren. De complexiteit van deze processen is groot en 
kost het veel energie om betrokken te blijven. 

• Vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Openheid en standvastigheid zijn nodig voor onderling 
vertrouwen. In de discussie vooral komt naar voren dat de gemeente deze schoen aan zou moeten 
trekken

Vaststellen volgende bijeenkomst:

Carla deelt mee dat de volgende bijeenkomst gehouden wordt op 31 oktober. Het thema zal dan 
toegankelijkheid zijn, fysiek en sociaal. 

Tot slot: 
Mochten er vragen zijn over het Platform ZuidWest, ideeën of kritiek: geef het even aan bij mij. Alleen zo 
kan het Platform zich verbeteren. En omdat ik mij graag inzet voor dit initiatief stel ik jullie opmerkingen 
zeer op prijs. 

Ik wens jullie allen een hele fijne vakantie!

Met vriendelijke groet, 

Karola Buschman
platformzuidwest@gmail.com
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Aanwezigen:

Voornaam Achternaam Organisatie/wijk

Jac Amand Raadslid Gemeente Haarlem

Loes Boomsma Wijkraad Klein ZW Haarlem

Marja Francissen Wijkraad Klein ZW Haarlem

Jan Willem Hollink Wijkraad Leidsebuurt

Margreet Jonkman

Wim Kleist Wijkraad Parkwijk ZuiderPolder

Carla Klippel Buuv, Wijkraad Oosterduin

Jack Knijn Bewoner Welgelegen

Pum van der Lit Bewoner 

Sylvia Mooser Bewonerscommissie Bij de Hout

Jos Oeldrich Werkgroep Leefbaar HaarlemZW

Rob Oeldrich Werkgroep Leefbaar HaarlemZW

Freya van Offeren Stichting De Baan

Heske Pohlmann Gemeente Haarlem

Mirjam Quax Gemeente Haarlem

Bas van der Steeg Bewonerscommissie Bij de Hout

Albert van der Stelt Gemeente Haarlem

Ingrid Swakman Haarlem Effect

Angéla Tromer Bewoner Welgelegen

Piet de Vries Wijkraad Patrimonium

Luuk Zandstra Wijkraad Leidsebuurt
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Visie

De toekomst begint nu! 
De wijken in Haarlem zijn in 2020 een dynamische werk- en leefgemeenschap geworden waarin mensen 
met elkaar samenleven en samenwerken. Bewoners voelen zich thuis en zijn onderdeel van een grotere 
leefgemeenschap binnen de wijk. Je loopt niet elke dag bij elkaar over de vloer, maar er is vertrouwen dat je 
bij elkaar kunt aankloppen als je vragen hebt of als je steun nodig hebt. Er is sprake van geborgenheid en 
vertrouwen. Deze waarden zijn de peilers van onze menselijke basisbehoeften: we voelen ons veilig en 
onderling verbonden. Daarom bieden deze waarden het vertrekpunt voor alle activiteiten in de wijk. 
In 2020 zijn de formele en de informele economie met elkaar versmolten geraakt, omdat er een groot 
gevoel van onderlinge betrokkenheid is. Samen ben je de wijk, samen ben je de leefgemeenschap: een ieder 
brengt unieke eigen talenten, kwaliteiten en ervaringen in. 
Actieve en enthousiaste inwoners pakken initiatieven op en doen zoveel mogelijk zelf. Ze verleiden andere 
inwoners mee te komen en mee te doen. Ambtenaren zoeken steeds naar mogelijkheden om in nieuwe 
initiatieven van bewoners te participeren. Bedrijven helpen maatschappelijk initiatiefnemers met hun kennis 
en kunde de initiatieven te verduurzamen en wetenschappers brengen hun kennis in en verbreden de 
werkende principes. 
Tien jaar geleden is er in een aantal buurten initiatieven ontwikkeld die uitstekende voorbeelden zijn van 
een toekomstbestendige samenwerking tussen bewoners, maatschappelijk ondernemers, 
welzijnsorganisaties, maatschappelijke partners en gemeenteambtenaren. Gaandeweg is binnen deze 
projecten een cultuur ontwikkeld die zich uit in het doen en al doende zoeken naar de juiste weg. Deze 
cultuur heeft bewoners, professionals en ondernemers de inspiratie gegeven om initiatiefrijk te zijn en 
elkaar te vinden op steeds weer nieuwe initiatieven. Een samenwerkingscultuur waarin we met elkaar 
denken en tegelijkertijd al doende zoeken nar de juiste weg. Waarin we dus ook fouten maken en dat is 
goed. Heel goed zelfs, want alleen zo wordt voortgang bereikt. 
De belangrijkste voorwaarde is dat we elkaars waarde herkennen en erkennen. En dat we elkaar kunnen 
aanspreken op ieders rol en inzet in die samenwerking. In de afgelopen vijf jaar heeft de 
gemeente Haarlem ervaring op gedaan met het vormgeven van de nieuwe samenwerkingscultuur door bij 
een aantal projecten betekenis en invulling te geven aan haar nieuwe rol van de participerende overheid. 
Wij staan op het punt om deze toekomst met elkaar invulling te geven en we nodigen u uit om dat samen 
met ons te doen. 

Laatste wijziging december 2016
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Gedragscode

We moeten ons ervan bewust zijn dat, omdat we allemaal een andere achtergrond hebben, er ook 
verschillende belangen in het spel zijn. 
Vandaar dat het belangrijk is dat, bij alles wat we hier doen:

Wij elkaars waarde herkennen en erkennen

Wij elkaar positief bejegenen

Wij elkaars opvatting ruimte geven

Wij samenwerken aan een collectief belang (en niet samen werken aan een individueel belang)
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