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Jouw Haarlem staat voor een dienstbare overheid en een 

solidaire samenleving. Een overheid die er is voor ons 

allemaal. Ook voor degenen die het om welke reden dan 

ook niet redden. In een solidaire samenleving kijken we naar 

elkaar om, delen we en laten we niemand aan z’n lot over.

Tijdens de eerste lockdown hebben we laten zien dat 

Haarlem een sociale en solidaire stad is. Er werden maaltij-

den voor elkaar gekookt en boodschappen langsgebracht 

bij kwetsbare mensen. Helaas is deze saamhorigheid naar 

de achtergrond geraakt. Steeds vaker komen degenen 

die het minder hebben getroffen, bekneld te zitten tussen 

een kille bureaucratie en een gebrek aan solidariteit. Op 

deze manier gaan we naar een samenleving waarin zij die 

het goed hebben het steeds beter krijgen, en de mensen 

die het niet getroffen hebben steeds moeilijker. Om deze 

tweedeling te stoppen, moeten overheid en samenleving 

de handen ineenslaan. Alleen als burgers en bestuur samen-

werken kunnen we de tweedeling verkleinen en het vertrou-

wen terugwinnen. 

Jouw Haarlem zet zich in voor het herstel van het onderlin-

ge vertrouwen in de samenleving en  het vertrouwen tussen 

burger en overheid. Dat willen we samen met de Haar-

lemmers doen. We vertrouwen op het gezonde verstand 

van onze burgers. Zij begrijpen dat er meerdere belangen 

afgewogen moeten worden en hebben oog voor het 

algemeen belang. 

De inwoners van onze stad hebben recht op een bestuur 

dat hen serieus neemt en met werkbare oplossingen komt. 

Om te beginnen vereist dit heldere communicatie. Weg 

met vaag ambtelijk taalgebruik dat niemand begrijpt! 

Wanneer we beter communiceren, voelen meer mensen 

zich betrokken bij besluitvorming. Dat vinden wij belang-

rijk, want er is alleen sprake van goede oplossingen als deze 

door de inwoners gesteund worden. Op deze manier geven 

we Haarlem terug aan de Haarlemmers. 

 

Omdat Jouw Haarlem een lokale partij is, staat in elke be-

slissing het belang van Haarlem en zijn inwoners voorop. 

Dat kunnen we doen omdat we niet belemmerd worden 

door de standpunten van een landelijke partij of carrièrepo-

litici. Ons commitment ligt uitsluitend bij Haarlem. 

Maar ook wij hebben de wijsheid niet in pacht. We staan 

open voor opbouwende kritiek en nieuwe ideeën. Daarom 

nodigen we iedereen van goede wil uit om met ons mee te 

denken en mee te doen. Het is tenslotte ook jouw Haarlem.

 

We zijn bereikbaar via info@jouwhaarlem.nl 

en via whatsapp op 0633832023
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Het vertrouwen in de overheid is tot een dieptepunt gedaald. 
Vertrouwen dat we juist hard nodig hebben bij het aangaan 
van de grote vraagstukken die voor ons liggen. De energie- 
en mobiliteitstransitie, de vastgelopen woningmarkt en de 
toenemende tweedeling in onze samenleving, om er een 
aantal te noemen. Als burgers, het bedrijfsleven en maat-
schappelijke organisaties de krachten bundelen kunnen we 
tot een beter beleid komen. Maar dan is wederzijds vertrou-
wen tussen burger en overheid hoogstnoodzakelijk. 

Jouw Haarlem wil een gemeente die uitgaat van vertrouwen in 

plaats van wantrouwen. Een gemeente die naast haar burgers 

staat in plaats van tegenover hen en die hun vraagt ‘waar kan 

ik u mee helpen?’ in plaats van ‘uw aanvraag wordt niet in be-

handeling genomen omdat er een bewijsstuk ontbreekt.’ De 

sociale voorzieningen moeten laagdrempeliger en toeganke-

lijker zijn. Geen onnodige bureaucratie met tientallen formulie-

ren en overbodige bewijsstukken. Een dienstbare overheid laat 

ruimte waar het kan en biedt een helpende hand waar nodig.

Daarnaast is het van belang dat de gemeenteraad haar con-

trolerende taak richting het college van burgemeester en wet-

houders goed kan uitoefenen. Dit betekent dat de gemeen-

teraad meer en betere ondersteuning krijgt. De gemeente 

dient te werken volgens de tien spelregels van de Nationale 

ombudsman en volgens de Algemene beginselen van behoor-

lijk bestuur. Het is zaak te leren van gemaakte fouten en te ach-

terhalen waarom het zo vaak mis gaat bij burgerparticipatie. 

Politici horen het goede voorbeeld te geven. Jouw Haarlem 

streeft daarom naar een bestuurscultuur met goede omgangs-

vormen, waarbij raads- en collegeleden elkaar met respect 

behandelen. Waar de gemeentepolitiek toegankelijk en zo 

transparant mogelijk is. Lokale journalistiek draagt bij aan die 

transparantie. Journalisten zijn de waakhonden van de de-

mocratie. Zij pikken op wat er in de samenleving speelt. Een 

gezonde democratie kan dan ook niet zonder onafhankelijke 

journalistiek. Jouw Haarlem wil het Fonds voor Lokale Jour-

nalistiek behouden en vaker inzetten voor onderzoeksjourna-

listiek.

Ons plan voor een dienstbare en betrouwbare gemeente:
• Vereenvoudigen van toegang tot sociale voorzieningen. 

•  Begrijpelijke taal door de gemeente, ook op de  

gemeentelijke website.

•  Minder regels en meer persoonlijke aandacht voor 

mensen in de bijstand.

•  Meer inzet van ervaringsdeskundigen die aan beleid 

meewerken, niet alleen bij Sociale Zaken.

• �Voortzetten�van�financiering�van�het�Stimuleringsfonds�

Lokale Journalistiek en deze meer inzetten voor onder-

zoeksjournalistiek.

•  Externe voorzitters voor de gemeenteraadscommissies.

• Meer budget voor ondersteuning van de raadsfracties.

•  Haarlem krijgt eigen lokale (Kinder)Ombudsman naar 

Amsterdams voorbeeld.

1. DIENSTBAAR EN BETROUWBAAR BESTUUR
DOEN WAT JE ZEGT, ZEGGEN WAT JE DOET
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https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/participatiewijzer_februari_2014.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/participatiewijzer_februari_2014.pdf
https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/handreiking-lozingen/procedure-keuze-rechtsbescherming/algemene-beginselen-behoorlijk-bestuur/
https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/lucht-water/handboek-water/handreiking-lozingen/procedure-keuze-rechtsbescherming/algemene-beginselen-behoorlijk-bestuur/
https://haarlemsmediafonds.nl
https://haarlemsmediafonds.nl
https://kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl/Home/
https://kinderombudsman.ombudsmanmetropool.nl/Home/
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2. THUIS IN HAARLEM
BETAALBAAR WONEN

Er is helaas niet veel terechtgekomen van de woningbouw-

plannen van het huidige stadsbestuur. De projectontwikke-

laars waar Haarlem van afhankelijk is, hebben weinig oog 

voor sociale huurwoningen. Hierdoor is de gemiddelde 

wachttijd voor dergelijke huisvesting inmiddels opgelopen 

tot minstens acht jaar. Steeds meer woningzoekenden zijn 

aangewezen op particuliere verhuur waar huurprijzen van € 

1.500 geen uitzondering zijn. Jongeren wonen noodgedwon-

gen steeds langer bij hun ouders in of zien zich genoodzaakt 

EEN DAK BOVEN JE HOOFD. HET IS ÉÉN VAN ONZE EERSTE LEVENSBEHOEFTEN. HET RECHT OP WONEN STAAT 

NIET VOOR NIETS IN ONZE GRONDWET. TOCH ZIEN WE DAT DIT RECHT STEEDS MEER IN DE VERDRUKKING KOMT. 

EEN THUIS, OF DIT NU HUUR OF KOOP IS, VORMT DE BASIS VOOR VOLWAARDIGE DEELNAME AAN DE SAMENLE-

VING EN DE GROND WAAROP EEN HEEL LEVEN GEBOUWD WORDT. SLECHTE OF HELEMAAL GEEN HUISVESTING 

VEROORZAAKT PROBLEMEN OP ALLERLEI GEBIEDEN, VAN ONDERWIJS EN WERK TOT GEZONDHEID. 

hun heil elders te zoeken. De gemiddelde koopwoning in 

regio Haarlem kost ruim €600.000,- Onderwijzers, agenten, 

zorgmedewerkers... kortom de steunpilaren van de samen-

leving maken weinig kans op een woning. Zo worden jonge 

gezinnen en starters de armoede ingejaagd of moeten nood-

gedwongen onze stad verlaten. De gevolgen zien we nu al, 

in 2021 is de Haarlemse bevolking voor het eerst in vijftien 

jaar tijd gekrompen. Op den duur lijdt deze krimp tot een 

verschraling van de voorzieningen in de stad.
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Maar het kan anders. Jouw Haarlem geeft prioriteit aan 

woningbouw en heeft een duidelijk plan waarmee wij de 

komende jaren de woningnood in Haarlem gaan aanpakken. 

Dit doen we door  bouwgrond aan de randen van de stad 

tegen een lagere grondprijs beschikbaar te stellen aan wo-

ningcorporaties, op voorwaarde dat zij daar op korte termijn 

sociale huurwoningen bouwen. Hiermee voorkomen we dat 

de bestaande wijken worden volgebouwd en houden we 

onze buurten leefbaar en bereikbaar.

Ten slotte blijft Jouw Haarlem zich inzetten voor het huisves-

ten van statushouders. Want ook zij hebben recht op een 

thuis. Het idee dat deze groep verantwoordelijk is voor de 

wooncrisis is onjuist. Van alle sociale huurwoningen wordt 

slechts 5% toegewezen aan statushouders. Zij zijn dus niet 

het probleem, dat is het tekort aan woningen. En daar gaan 

wij samen wat aan doen.

Ons plan voor betaalbaar wonen in Haarlem:
Bouwen
•  Tenminste 10.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan 

minstens 50% sociale huurwoning is.

•  Extra woningbouwlocaties aanwijzen aan de oostelijke 

rand van Haarlem: de Waarderpolder, rand Zuiderpol-

der, Fuikvaart en het zuidelijk deel van de Poelpolder.

•  Wonen mogelijk maken bij KPN-toren en Joh. Enschedé-

complex in de Waarderpolder.

•  Overkluizen van de westelijke randweg t.b.v. studenten-

huisvesting bij InHolland en Nova College.

•  Duurzame, gasvrije modulebouw in de Oostpoort met 

betaalbare� flexwoningen,� waar� jongeren� en� jonge�

gezinnen voorrang op krijgen.

•  Gemeentelijke bouwgrond goedkoper aanbieden aan 

woningcorporaties op voorwaarde van snelle bouw van 

sociale huurwoningen.

Leegstand tegengaan
• Woonbestemming voor leegstaand gemeentelijk vastgoed.

•  Een leegstandsverordening om kantoren en bedrijfsruimtes 

die langer dan twee jaar leeg staan om te kunnen bouwen 

tot woonruimte.

• Zolang er woningnood is niet optreden tegen kraken.

Misstanden aan banden leggen
•  Stop op verkoop van gemeentelijke woningen en ge-

meentelijk vastgoed.

•  Stop op de verkoop en liberalisatie van sociale huur-

woningen door woningcorporaties.

•  Woningsplitsing verbieden, zodat eengezinswoningen 

behouden blijven.

•  Zelfwoonplicht voor koopwoningen (met uitzondering 

van aangekochte woningen voor familieleden).

•  Opkoopbescherming voor Haarlemse woningen gelijk 

trekken met die in Amsterdam (WOZ-waarde van €512.000).

•  Een stadsbreed meldpunt voor misstanden rondom 

huisjesmelkers, illegale verhuur en leegstand.

Doorstromen
•  Doorstroommakelaars inschakelen voor mensen die 

willen verhuizen en een sociale huurwoning achterlaten.

•  Huur behouden bij doorstroming en het daarbij achter-

laten van een sociale huurwoning.

•  Afspraken maken over woningbouw in de ontwikkelzo-

nes zodat oudere bewoners die in hun wijk willen blijven 

wonen kunnen doorstromen.

•  Voorrang geven op een koopwoning bij het achterlaten 

van een sociale huurwoning in Haarlem.

Stimuleren
•  Voorrang verlenen aan Haarlemmers bij aankoop van een 

nieuwbouwwoning (zie aangekondigde wetswijziging).

•  Samenwonen makkelijker maken door het afschaffen van 

de kostendelersnorm.

Zorgdragen
•  Huisvesten van statushouders die door het Rijk aan 

Haarlem zijn toegewezen.

Waarborgen
•  Een wethouder voor volkshuisvesting introduceren met 

ruimtelijke ontwikkeling, woningbouw en woonruimte-

verdeling in één portefeuille t.b.v. besluitvaardigheid en 

slagvaardigheid.
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Ook in Haarlem neemt de tweedeling toe. De kloof groeit 
tussen mensen die het goed hebben en mensen die nauwe-
lijks de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Zij hebben als de 
uitkering of het salaris op is, altijd nog een stukje maand over. 
Er wordt van hen verwacht dat ze hun problemen zelf kunnen 
oplossen, dat ze zelfredzaam zijn. Alleen, is dat wel terecht?

Vroeger was het hebben van een baan een garantie voor een 

onafhankelijk bestaan. Tegenwoordig zien we steeds meer 

werkende armen. Mensen die hard werken en toch amper in 

hun basisbehoeften kunnen voorzien. In een solidaire samenle-

ving mogen we dat niet accepteren. Daarom moeten we alles 

op alles zetten om deze ongelijke verdeling aan te pakken. 

Allereerst met meer aandacht voor mensen met minder kansen. 

Burgers die moeilijk mee komen, hebben immers meer onder-

steuning nodig. Jouw Haarlem wil dat iedereen de ruimte krijgt 

om zich te ontwikkelen door scholing, een betaalde baan, vrij-

willigerswerk of dagbesteding. Dat doen we op wijkniveau 

waar het kan en op stedelijk niveau waar het moet. 

Jouw Haarlem vindt dat er voor het creëren van gelijke kansen 

het eerst in die wijken en in die groepen geïnvesteerd moet 

worden die dit het hardst nodig hebben. Met extra aandacht 

voor de jeugd, want of het nu gaat om de verplichte sluiting 

van scholen, sportclubs of het verlies van een bijbaantje in de 

horeca: jongeren zijn snoeihard geraakt door de coronacrisis. 

Minima�worden�hard�geraakt�door�hoge�inflatie�en�almaar�toe-

nemende energieprijzen. Daarom richten we voor hen een ge-

meentelijk�fonds�op�om�acute�financiële�problemen�snel�op�te�

lossen en maken we schuldhulp laagdrempelig.

Ons plan voor een zorgzamer Haarlem:
Onderwijs
•  Kansengelijkheid in het onderwijs en bestrijden schooluit-

val door gratis huiswerkbegeleiding op een laagdrempelige 

en aantrekkelijke plek aan te bieden (NPO gelden) en het 

betrekken van zelforganisaties in bijvoorbeeld buurthuizen.

• Openbare Havo/VWO school in Schalkwijk.

• Herintroductie schoolzwemmen basisonderwijs.

•  Inzetten op betere herkenning van laaggeletterdheid en 

effectieve toeleiding naar vormen van educatie.

Werk en inkomen
• Soepeler toepassing regels in de bijstand.

• Experiment basisinkomen.

•  Bijverdienen in de bijstand mogelijk maken tot €1800 per 

jaar, dit is hetzelfde bedrag als de vrijwilligersvergoeding. 

•  Faciliteren in dienst nemen mensen met afstand tot de 

arbeidsmarkt.

• Minimaregelingen verhogen tot 130% van de bijstandsnorm.

Jeugd
• Investeren in kwetsbare wijken, vooral in de jeugd. 

•  Maatregelen om afglijden kansarme jongeren tegen te gaan.

• Wachtlijsten jeugdzorg aanpakken. 

Zorg en welzijn
•  Onafhankelijke en toegankelijke hulp- en adviesteams in 

de wijken.

• Extra inzet op het bestrijden van eenzaamheid.

•  Wachtlijsten voor de huishoudelijke zorg (WMO) en 

Jeugdzorg aanpakken.

•  Aanbesteding ‘Gewoon in de Wijk’ herzien en niet aan 1 

partij voor 9 jaar gunnen.

•  Ruimte voor innovatieve projecten in zorg en welzijn en 

structureel subsidiëren van succesvolle projecten.
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3. ZORGZAME SAMENLEVING
SAMEN VOOR ELKAAR
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Burgerparticipatie betekent kunnen meebeslissen over jouw 
stad. De afgelopen jaren heeft het stadsbestuur regelmatig 
de plank misgeslagen als het daar op aan kwam. Burgers 
haken af omdat ze niet betrokken worden en vinden dat 
de gemeente toch haar zin doordrijft. Bijvoorbeeld bij de 
bouwplannen voor de ontwikkelzones, de herinrichting van 
Meerwijk (IVORIM), DomusPlus en Skaeve Huse. Hoe er met 
de situatie is omgegaan bij de abortuskliniek Bloemenhove 
was ronduit beschamend; mensen die bereid waren mee te 
denken werden niet gehoord. 

De hoogste tijd dat het stadsbestuur leert om zorgen en 

ideeën van burgers serieus te nemen en om, waar mogelijk, de 

plannen aan te passen. Alleen op deze manier kan de lokale 

overheid het vertrouwen van Haarlemmers terugwinnen. Ver-

trouwen dat onmisbaar is voor een succesvolle samenwerking 

tussen burger en bestuur. 

Jouw Haarlem ziet graag dat buurtbewoners vaker meebe-

slissen over de inrichting van openbare ruimte in hun wijk en 

groen in hun straat. Bij zaken die op stedelijk niveau geregeld 

moeten worden, hebben Haarlemmers zogenoemd advies-

recht. Er dienen heldere spelregels te worden opgesteld voor 

burgerparticipatie, zodat mensen weten wat hun invloed is en 

hoe die invloed uit te oefenen. Uiteraard gelden de spelregels 

ook voor het bestuur van Haarlem. Eén van die speleregels is 

dat plannen aangepast kunnen worden als blijkt dat er geen 

draagvlak voor is. Een tweede spelregel is dat de gemeente 

alle belanghebbenden actief betrekt, dus ook diegenen die 

zichzelf in eerste instantie niet meteen aanmelden. Het doel is 

dat we samen vorm geven aan onze stad. Het is tenslotte ook 

Jouw Haarlem.

Ons plan voor meer zeggenschap in Haarlem:
•  De gemeente gebruikt de tien spelregels van de 

Nationale Ombudsman voor behoorlijke  omgang met 

inbreng en inspraak van burgers.

•  Bewoners beslissen mee over de inrichting van hun buurt 

als het gaat om groen en inrichting van de openbare 

ruimte.

•  Serieus aan de slag met wijkbudgetten en starten met 

een pilot met wijken die dit willen.

•  Met elke wijkraad afzonderlijk afspraken maken over hun 

rol en mandaat en over de relatie met de gemeente. 

•  Ruimte maken voor bewonersinitiatieven op het gebied 

van leefbaarheid en sociale cohesie.

•  Nieuwe bewonersinitiatieven ondersteuning aanbieden.

•  Ook moeilijk bereikbare groepen betrekken bij burger-

participatie.

• Jongeren meer betrekken bij het gemeentelijk beleid.

•  Nieuwe participatie opstarten bij uitwerking van de 

ontwikkelstrategieën Orionzone en Zuidwest en bij 

DomusPlus en Skave Huse. 

•  Bindend referendum invoeren, met als voorwaarde dat 

de onderwerpen heel Haarlem aangaan alsmede een 

opkomstdrempel van 25%.

• Haarlemmers kiezen zelf hun burgemeester.
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4. BURGERPARTICIPATIE IN HAARLEM
MEEDENKEN EN MEEBESLISSEN
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https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/participatiewijzer_februari_2014.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/infomateriaal/participatiewijzer_februari_2014.pdf
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5. BEREIKBAARHEID IN HAARLEM
BEREIKBARE STAD

ONZE GEMEENTE MOET BEREIKBAAR BLIJVEN VOOR IEDEREEN. OOK VOOR HAARLEMMERS DIE BUITEN DE STAD 

WERKEN. VELEN GEBRUIKEN DE AUTO OM NAAR HUN WERK TE GAAN, MET VEEL WOON-WERKVERKEER TOT 

GEVOLG. DAGELIJKS BEVINDEN ZICH GEMIDDELD 75.000 MENSEN OP DE HAARLEMSE WEGEN. DE FILES DIE 

ONTSTAAN DOOR DEZE FORENSENSTROOM LEVEREN VERTRAGING, ERGERNIS EN GEZONDHEIDSSCHADE OP.
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Jouw Haarlem wil Haarlemmers helpen de auto vaker te laten 

staan. Bijvoorbeeld met behulp van de Mobility as a Service 

(MaaS)-app. Een gebruiksvriendelijke app die reizigers helpt 

bij het plannen, boeken en betalen van allerlei vervoersmidde-

len.�Van�deelfiets�en�deelscooter�tot�bus�en�van�trein�tot�auto.�

De gebruiker betaalt alleen wat zij gebruikt en hoeft dus geen 

eigen vervoersmiddelen aan te schaffen.

Het openbaar vervoer naar Amsterdam en Schiphol moet 

worden verbeterd. Omdat veel Haarlemmers voor hun werk 

die kant op moeten, zet Jouw Haarlem in op een frequente 

lightrailverbinding van Haarlem naar Amsterdam, met aanslui-

ting op de metro’s naar onder andere Schiphol. Om de strand-

files�tegen�te�gaan�trekken�we�de�lightrailverbinding�door�van�

Haarlem naar Zandvoort. Daarnaast hebben we een snelle en 

frequente busverbinding naar de Amsterdamse Zuidas voor 

ogen. Om deze plannen te verwezenlijken doen we aanspraak 

op zowel provinciale als op landelijke en Europese subsidies. 

We nemen de nodige maatregelen voor een betere doorstro-

ming van het gemotoriseerde verkeer binnen Haarlem. Een 

belangrijk knelpunt voor wegverkeer vormt de oost-westver-

binding in Haarlem. Dit verkeer moet nu namelijk altijd het 

Spaarne oversteken. Een tunnel onder de Jan Gijzenvaart, 

die aansluit op de Westelijke Randweg, kan dit verhelpen. Zo 

verbeteren we de oost-westverbinding en de toegankelijk-

heid van de Waarderpolder en kan de verkeersstroom om het 

centrum heen worden geleid. Minder autoverkeer dwars door 

de�stad�vergroot�de�veiligheid�voor�het�kruisende�fietsverkeer,�

is beter voor de luchtkwaliteit en dus gezonder voor omwo-

nenden. Bovendien is het dan niet langer nodig de Oudeweg 

en Vondelweg te verdubbelen.

Ons plan voor een bereikbaarder Haarlem:
•  In samenwerking met de Metropool Regio Amsterdam 

(MRA) en Vervoerregio Amsterdam (VRA) een lightrail-

verbinding realiseren tussen Haarlem, Zandvoort en 

Amsterdam met een aftakking naar Schiphol.

•  Opschalen van de busverbinding van Haarlem-Zuid naar 

de Amsterdamse Zuidas (R-net).

•  Kleinschalig en buurtgericht openbaarvervoer stimule-

ren rond haltes van R-net.

•  Aansluiting bij de Vervoerregio Amsterdam om het 

regionale openbaar vervoer richting Haarlem te versterken. 

•  Gezien de afhankelijkheid van de auto voor woon- 

werkverkeer, alleen een parkeervergunning invoeren in 

buurten die daar om vragen.

• �Groene�golf�voor�zowel�auto-�als�fietsverkeer.

• �Een�uitgewerkt�voorstel�(inclusief�financieringsmogelijk-

heden) voor een oostelijke ringweg middels een tunnel 

onder de Jan Gijzenvaart die aansluit op de Westelijke 

Randweg en het verdubbelen van de Waarderweg.

• �De�herprofilering�van�de�Rustenburgerlaan�bezien�in�samen-�

hang met Houtplein en de OV-hub op de Schipholweg.

•  Verbinding vanuit de OV-hub “Nieuw Zuid’ doortrekken 

naar Zandvoort.

• Herkenbare�snelfietsroutes�door�de�stad.

•  Wegwerkzaamheden op elkaar afstemmen (infrastructu-

rele planning).

•  Pakketophaalpunten instellen zodat bezorgdiensten 

niet meer in het voetgangersgebied van de binnenstad 

hoeven te komen.

• Pilot starten met MaaS (Mobility as a Service).

BEREIKBARE STAD

LIJST 10 VOOR ELKAARVOOR ELKAAR



Haarlem telt zo’n 10.000 zelfstandige ondernemers. Samen 
vormen zij een stevige banenmotor. Maar werkgelegenheid is 
niet het enige. Ondernemers in Haarlem zorgen voor reuring, 
ze verbinden mensen, voorzien in behoeften en veraangena-
men het leven met vernieuwende producten en diensten. On-
dernemers maken Haarlem tot een bruisende stad.

Daarom wil Jouw Haarlem het voor ondernemers aantrekke-

lijker maken zich in de gemeente te vestigen, met speciale 

aandacht voor startende ondernemers zodat ook zij een 

eerlijke kans krijgen op een goede start. In vergelijking met 

andere middelgrote steden heeft Haarlem de minste werkge-

legenheid binnen de gemeentegrenzen. Met een gunstiger 

vestigings- en ondernemersklimaat hopen wij daar verande-

ring in aan te brengen. 

Veel Haarlemse ondernemers zijn hard geraakt  door de co-

ronacrisis evenals vele ZZP’ers. Het einde van de crisis is helaas 

nog niet in zicht. Daarom moeten we ook in onze stad de 

vinger aan de pols houden en Haarlemse ondernemers ruimte 

bieden waar het kan en ondersteunen waar nodig. 

Ons plan voor een ondernemender Haarlem:
• Starterssteunpunt voor ondernemers.

•  Ondersteunen detailhandel door bijvoorbeeld te helpen 

met het opzetten van een webshop.

•  Betere dienstverlening aan het ondernemersloket van 

de gemeente. 

• Promotie van Haarlemse producten.

•  Mogelijk maken van pop-ups in leegstaande gebouwen 

van de gemeente.

•  Start-ups faciliteren door leegstaande (winkel)panden 

beschikbaar te stellen.

•  Vinger aan de pols bij ondernemers die in aanmerking 

kwamen voor Tozo en Tonk.

•  Continueren van coulanceregelingen zolang de corona-

crisis voortduurt.

• Omscholing van ZZP’ers faciliteren.

11

6. BEDRIJVIG IN HAARLEM
ONDERNEMENDE STAD
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7. NATUUR IN HAARLEM
GROENE EN DUURZAME STAD

VOGELS, VISSEN, EGELS, WORMEN, INSECTEN, BLOEMEN, BOMEN. ÁLLE LEVENSVORMEN HEBBEN ELKAAR 

NODIG OM TE KUNNEN VOORTBESTAAN. DÁT IS BIODIVERSITEIT. MENSEN ZIJN DAAR GEEN UITZONDERING OP. 

WIJ HEBBEN DE NATUUR NODIG. 
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We vinden verkoeling onder bomen en aan het water, wandelen 

met ons gezin door de duinen en over het strand waar we ons 

hoofd leeg maken en onze longen vullen met schone lucht. 

Onze kinderen spelen in de parken en in het bos. De natuur 

maakt deel uit van onze levens en leefomgeving. Dit willen we 

graag behouden en aan de volgende generaties doorgeven. 

Om het binnenstedelijk groen te behouden, zijn we tegen het 

dichtbouwen van bestaande wijken. Daarom zoeken we naar 

mogelijkheden om verantwoord en natuur-inclusief te bouwen, 

ook aan de randen van de stad.

Helaas is ook in Haarlem de biodiversiteit in gevaar. Bomen 

worden gekapt en het waardevolle groen in Haarlem neemt 

alsmaar af. Sommige buurten zijn compleet versteend. 

Jouw Haarlem vindt het hoog tijd hier verandering in aan te 

brengen. In ons natuurbeleid maken we ons daarom hard voor 

het behoud van bomen, de herplantplicht van gekapte bomen 

en het aanleggen van aaneengesloten groenstroken door de 

stad, die ecologische verbindingszones met het buitengebied 

vormen. 

We stimuleren schonere vervoersmiddelen en moedigen her-

gebruik aan. Met een lokaal energiebedrijf willen we Haar-

lemmers in de toekomst van duurzame energie voorzien. 

Jouw Haarlem is klaar voor een sociale energietransitie waarin 

we ook de minder draagkrachtige Haarlemmers mee zullen 

nemen. Mensen die hun huis willen verduurzamen, maar het 

geld er niet voor hebben kunnen op onze steun rekenen. 

Ons plan voor een groener en duurzamer Haarlem:
Groen
•  Het groen anders beheren en inrichten, door inheemse 

bomen te combineren met heestergroepen en vaste 

beplanting in de kruidlaag bestaande uit gevarieerde 

inheemse gewassen.

•  Groene zones de stad in en deze door middel van 

groenstroken met de parken verbinden, die nu nog 

solitaire eilandjes zijn. Hierdoor ontstaat een groene ver-

bindingsroute dwars door de stad.

•  Natuurvriendelijke oevers met lage beschoeiing om 

biodiversiteit een optimale kans te geven. Waterdier-

tjes, vissen, insecten vogels en zoogdieren kunnen hier 

voedsel vinden, schuilen en zich voortplanten.

•  Meer biodiversiteit door ecologisch maaibeheer en door 

bermen en perken in te zaaien met bloemrijke, inheemse 

soorten.

•  Aanstellen bomenexpert die moet zorgen voor een 

betere bescherming van Haarlemse bomen.

•  Geen huizenbouw op het grondgebied van de volkstuin-

complexen Ons Buiten en Eigen Tuin.

• Hekslootpolder beter beschermen.

• Wadi’s in de stad zoals in bijvoorbeeld Amsterdam.

• Meer gemeenschappelijke moestuinen en buurttuinen.

•  Bij nieuwbouw het richtgetal van het Rijk aanhouden van 

75m2 groen per woning.

•  Fruit- en notenbomen waar het kan.

Duurzaam
•  Investeren in het verduurzamen van de woning mogelijk 

maken,�juist�voor�degenen�die�het�zich�financieel�niet�kunnen�

veroorloven d.m.v. een renteloze duurzaamheidslening.

•  In Waarderpolder zoveel mogelijk zonnepanelen op de daken.

•  Subsidie voor het vervangen van hout- en (oude) gaskachels.

• Gemeente koopt uitsluitend nog duurzaam in. 

•  Onderzoek naar windmolens op Schoteroog, rekening 

houdend met de belangen van bewoners en recreanten.

• Ondersteunen buurtinitiatieven voor duurzaamheid.

•  Samen met detailhandel plastic verpakkingen terugdringen.

• Introductie van Duurzame Ondernemersprijs.

•  Warmtenet in Meerwijk mag voor de bewoners niet tot  

onredelijke tariefstijgingen leiden.

GROENE EN DUURZAME STAD
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https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen/wadis
https://degroenestad.nl/geen-categorie/dwingend-vergroenen/
https://degroenestad.nl/geen-categorie/dwingend-vergroenen/
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8. LEVEN IN HAARLEM
LEEFBARE EN TOEGANKELIJKE WIJKEN

IEDERE HAARLEMMER VERDIENT EEN PRETTIGE EN VEILIGE BUURT. EEN GROENE BUURT MET VOLDOENDE 

RUIMTE VOOR SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. HELAAS ZIJN DE HAARLEMSE WIJKEN NIET GELIJKELIJK BELOOND 

MET DEZE VOORZIENINGEN. 
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Onze stad zou toegankelijk moeten zijn voor iedereen, met of 

zonder beperking. Nu ondervinden mensen met een handicap 

nog te vaak hinder van, om één voorbeeld te noemen, allerlei 

obstakels op de stoep. Als het aan ons ligt wordt toegankelijk-

heid zo snel mogelijk alsnog in de omgevingsvisie van Haarlem 

opgenomen en gaan we het ‘VN-verdrag Handicap’ veel beter 

in praktijk brengen. Dit verdrag verplicht gemeenten een 

Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Door dit samen met erva-

ringsdeskundige inwoners te doen, werken we aan een samen-

leving waaraan elke inwoner kan deelnemen. 

De openbare ruimte dient beter onderhouden te worden. Iets 

simpels als losliggende tegels leidt nog altijd tot ongelukken. 

Daarvoor roepen we het Straattegelreparatieteam (SRT) in het 

leven. Een team dat per wijk losliggende of kapotte straatte-

gels opspoort en ter plekke herstelt. Zwerfafval heeft negatieve 

effecten op de leefbaarheid en heeft verloedering tot gevolg. 

Om hier aandacht voor te vragen, voert Jouw Haarlem de 

Gouden Grijper in. Dit is een jaarlijkse prijs voor initiatiefne-

mers die zich inzetten voor de bestrijding van zwerfafval. 

Wij zien dat actief betrokken inwoners bijdragen aan een 

veilige en leefbare woonomgeving. Jouw Haarlem stelt het 

Huis van de Wijk voor. In deze Wijkhuizen kunnen buurtbewo-

ners, politie en (gemeentelijke) instanties met elkaar in gesprek 

om vorm te geven aan de veiligheid in de buurt. Verkeersvei-

ligheid creëren we niet alleen door in alle woonwijken 30-ki-

lometerzones in te voeren, maar ook door extra aandacht te 

besteden aan verkeersveiligheid rond scholen en gevaarlijke 

kruispunten. 

Ons plan voor een leefbaarder en toegankelijker Haarlem:
•  Toegankelijke wijken door aanpak van hinderlijk gestalde 

fietsen�en�andere�obstakels�op�de�stoepen.

•  Fietswrakken meteen opruimen en niet pas na een maand 

zoals nu het geval is.

• Stallingsmogelijkheden nabij woningen en winkels.

•  Geen zonnepanelen op de Molenplas en Schouwbroe-

kerplas.

•  Alleen betaald parkeren als er draagvlak onder buurt-

bewoners is.

•  Straattegelreparatieteam (SRT) om losliggende tegels 

meteen te herstellen.

• Zwerfvuil in de hele stad aanpakken.

•  Fietsstewards die mensen helpen met het stallen van de 

fiets�en�het�netjes�houden�van�stallingen.

•  Bewoners denken mee over prioritering en inzet van hand-

having.

• Overal 30 km met uitzondering van wijkontsluitingswegen.

• Sport en spel faciliteren in de wijken.

•  Openbare ruimte zo inrichten dat deze uitnodigt om te 

bewegen.

•  Voor iedere wijk een Huis van de Wijk voor ontmoeting en 

ondersteuning.

•  Toegankelijkheid garanderen voor mensen met een 

beperking volgens het ‘VN-verdrag Handicap’.

LEEFBARE EN TOEGANKELIJKE WIJKEN
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap
https://vng.nl/artikelen/handreiking-lokale-inclusie-agenda
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-van-mensen-met-een-handicap/positie-mensen-met-een-beperking-verbeteren-vn-verdrag-handicap


In de stad waarin je thuis bent, moet je in vrijheid en veiligheid 
kunnen zijn wie je bent. Haarlem is van oudsher een stad waar 
allerlei mensen hun toevlucht hebben kunnen vinden. Carel van 
Mander, Frans Hals, Lieven de Key en vele andere Vlamingen 
die de Tachtigjarige oorlog ontvluchtten, hebben een belang-
rijke bijdrage geleverd aan de Haarlemse Gouden Eeuw. Nog 
altijd is Haarlem die gastvrije stad en daar mogen we trots op 
zijn. Het heeft er aan bijgedragen dat de Haarlemse bevolking 
divers is en de mooie stad is geworden die het nu is.

Hoe verschillend we ook zijn, er zijn altijd overeenkomsten 

waarin we elkaar kunnen vinden. Eén van die overeenkomsten 

is de verbondenheid met onze stad: want Haarlem is van ons 

allemaal. Jouw Haarlem streeft naar een inclusieve samen-

leving. Waar diversiteit nog gaat over het erkennen van de 

verschillen binnen de samenleving, gaat inclusiviteit een stap 

verder. Dit betekent dat we elkaar respecteren ongeacht onze 

verschillen. Dat we samen op zoek gaan naar manieren van sa-

menwerken en leven waarbij we allemaal tot ons recht komen.

De gemeente moet het goede voorbeeld geven. Jouw 

Haarlem vindt dat de gemeentelijke organisatie, ook aan de 

top, een afspiegeling moet zijn van de Haarlemse samenle-

ving. We hopen dat meer Haarlemmers zich dan vertegen-

woordigd voelen. Omdat inclusiviteit nog niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is, willen we de Haarlemse Diversiteitsweek 

introduceren. Tijdens deze week, die zal plaatsvinden rond 

Diversity Day en Coming Out Day, vragen we aandacht voor 

belangrijke thema’s rondom inclusiviteit en vieren we de diver-

siteit van onze stad. Want verschil mag er zijn.

Ons plan voor een inclusiever Haarlem:
•  De gemeentelijke organisatie is een afspiegeling van de 

samenleving, ook aan de top. 

•  Uitsluitend nog subsidie-relaties aangaan met organisa-

ties die diversiteit en inclusiviteit steunen. 

•  Gemeente Haarlem volgt de handreiking Anti Discriminatie-

beleid voor gemeenten van de VNG.

•  Zelforganisaties krijgen een rol bij huiswerkbegeleiding en 

worden tijdig betrokken bij het maken van gemeentelijk 

beleid.

•  De gemeente Haarlem creëert een netwerk waarin 

Haarlemse werkgevers samen met de gemeente werken 

aan een diverse en inclusieve arbeidsmarkt.

•  De gemeentesite wordt toegankelijk gemaakt voor 

mensen met een visuele beperking.

•  Informatie op de gemeentelijke website is ook in het 

Engels beschikbaar.

•  Gebarentolk en ondertiteling bij de raads- en commis-

sievergaderingen.

• Diversiteitsweek in oktober. 

• Budget voor zelforganisaties blijft overeind.  

•  Bij gemeentelijke correspondentie QR-codes gebruiken zodat 

de inhoud aan visueel beperkten voorgelezen kan worden.

•  Of je een hoofddoek draagt, een keppeltje opzet, of de 

regenboogvlag uithangt, in Haarlem mag iedereen in 

alle veiligheid zichzelf zijn. 
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9. JEZELF ZIJN IN HAARLEM
DIVERSITEIT EN INCLUSIVITEIT

LIJST 10 VOOR ELKAARVOOR ELKAAR

https://vng.nl/sites/default/files/handreiking_antidiscriminatiebeleid.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/handreiking_antidiscriminatiebeleid.pdf


Cultuur verrijkt, verbindt, zorgt voor ontspanning en houdt 
ons een spiegel voor. Tijdens de lockdowns konden we 
niet naar voorstellingen en evenementen. Toen hebben we 
gemerkt hoe belangrijk cultuur is. Het draagt bij aan de 
sociale en economische waarde van onze stad en is van essen-
tieel belang voor onze samenleving. 

Haarlem kent een rijk cultureel aanbod. Of we het nu hebben 

over grote spelers als het Patronaat, de Philharmonie, het Frans 

Hals Museum of over kleinere zoals de Pletterij, het Badhuis of 

de Wereldmuziekschool: allemaal verdienen ze hun plek in het 

culturele landschap van Haarlem. Omdat iedere Haarlemmer 

toegang tot kunst en cultuur moet hebben, willen wij cultuur 

voor onze minima voor 1 euro toegankelijk maken. 

De kans om mee te doen en te genieten van kunstzinnige en 

creatieve activiteiten zoals muziek, toneel, dans en schilderen 

of beeldhouwen is een verrijking voor onze Haarlemse jeugd. 

Daarom wil Jouw Haarlem cultuureducatie en talentontwikkeling 

op scholen en daarbuiten stimuleren. Bijvoorbeeld met open 

podia en door het beschikbaar stellen van leegstaand gemeen-

telijk vastgoed als atelier- en oefenruimtes voor amateurkunst. 

.Ons plan voor een cultureler Haarlem:
•  Een toegankelijker en multicultureler programmering 

zodat mensen zich beter in het aanbod herkennen.

•  Betere spreiding van culturele evenementen over het jaar.

•  Met de Haarlempas voor één euro toegang tot de 

Haarlemse culturele instellingen.

•  Amateurkunst faciliteren door gemeentelijk vastgoed als 

atelier- en oefenruimte in te zetten.

•  Cultuurpodia in Schalkwijk en Haarlem-Noord in bijvoor-

beeld een van de ontwikkelzones.

•  Voortzetting ondersteuningsfonds voor culturele instel-

lingen zolang de coronacrisis voortduurt.

•  Schouwburg en Philharmonie beschikbaar stellen voor 

amateurkunst zodat lokaal talent zich kan ontwikkelen.

•  We steunen het initiatief van de Nachtwacht Haarlem 

voor een bruisende nachtcultuur.

•  De gemeente ondersteunt en stimuleert cultuureducatie 

en het Jeugdcultuurfonds.

• De�Haarlemse�koren�financieel�steunen.�

• In 2022 wordt een nieuwe Stadsdichter benoemd.
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10. CULTUUR IN HAARLEM 
VOOR ONS ALLEMAAL
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https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/haarlem/


#22  PETER BULSING 

#23  SAMET SARI 

#21  GERT-JAN ANKONÉ 

#7  BERT SAAN 

#5  LINDA STEEMAN 

#2   ARWEN SCHOLTEN 

#4  MIEKE PEETOOM 

#11  SJORS VAN WEZEL 

#17  FREDIE KUIPER  

#14  GIUSEPPE ORLANDINI 

#12  KATJA KEESOM 

#9  MIRJAM TOUW 

#10  RUTH NELEMAAT 

#8  RINA STROO 

#1  MOUSSA AYNAN 

#6  JEAN-MICHEL NELISSEN 

#3  ABID AZANNAY 

#15  JESSICA ASSMANN-ZWAANSWIJK 

#16  ROEL SCHEPERS 

#19  ALAIN TIMMERS 

#18  MARCEL THOLEN #24  PAULINE VAN HEUVEN 

#13  FRANK VAN DE PEPPEL 

#20  MARIJKE LODEWEEGS 

1. MOUSSA AYNAN
2. ARWEN SCHOLTEN
3. ABID AZANNAY
4. MIEKE PEETOOM
5. LINDA STEEMAN
6. JEAN-MICHEL NELISSEN
7. BERT SAAN
8. RINA STROO

9. MIRJAM TOUW
10. RUTH NELEMAAT
11. SJORS VAN WEZEL
12. KATJA KEESOM
13. FRANK VAN DE PEPPEL
14. GIUSEPPE ORLANDINI
15. JESSICA ASSMANN-ZWAANSWIJK
16. ROEL SCHEPERS

17. FREDIE KUIPER 
18. MARCEL THOLEN
19. ALAIN TIMMERS
20. MARIJKE LODEWEEGS
21. GERT-JAN ANKONÉ
22. PETER BULSING
23. SAMET SARI
24. PAULINE VAN HEUVEN
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KANDIDATENLIJST 


