
  

 

 
 

 

Nieuwsberichten  14 april 2022  

  

De gemeente Haarlem heeft één of meer nieuwe nieuwsberichten gepubliceerd. 

Hieronder ontvangt u een overzicht van de meest recente nieuwsberichten. 
 

 

 

  

 

 

Aandacht voor de 

makers van onze 

kleding tijdens 

Fashion Revolution 

Week   
Van 18 tot 24 april is de Fashion 

Revolution Week. Deze wereldwijde 

beweging wil consumenten 

bewuster maken van de 

kledingindustrie. Dat gebeurt onder 

andere met de hashtag 

#whomademyclothes.   

Lees meer ›  
 

 

 

 

 

  

 

 

Duurzaam en 

transparant nieuw 

havenkantoor   
Het ontwerp ‘Werktuig van de 

verbeelding’ van VLOT architecten 

heeft de prijsvraag van het nieuwe 

drijvende havenkantoor gewonnen. 

Op woensdag 13 april heeft 

burgemeester Jos Wienen namens 

de vakjury het winnende ontwerp 

feestelijk bekend gemaakt.   

Lees meer ›  
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Haarlem keert leefgeld uit aan Oekraïense 

vluchtelingen  

 

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Haarlem verblijven, krijgen vanaf vandaag 

leefgeld gestort op hun rekening. De afgelopen weken heeft de gemeente een 

inhaalslag gemaakt met het inschrijven van vluchtelingen in 

de  basisregistratie personen (BRP). Om voor leefgeld in aanmerking te 

komen moet een vluchteling uit Oekraïne zijn gevlucht, staan ingeschreven in 

de BRP en een opvangadres in Haarlem hebben. Daarnaast is een 

Nederlandse bankrekening nodig en mag er geen inkomen uit werk zijn.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Nationale Diabetes challenge: 20 weken 

wandelen voor inwoners van Haarlem met 

diabetes  

 

Vanaf 18 mei 2022 kunnen inwoners van Haarlem met diabetes type 1 of 2, 

COPD, obesitas of etalagebenen weer 20 weken lang wandelen. Naast het 

verbeteren van de conditie staat vooral het plezier in wandelen centraal. De 

wandelingen worden georganiseerd door SportSupport en hun partners.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Gelote wijkraad Zijlweg-West: een jaar later!  

 

Hoewel corona in het begin wel wat roet in het eten gooide, is het wijkforum in 

Zijlweg-West nu een jaar lekker op gang. Wat dit forum zo bijzonder maakt, is 

dat het via loting door de gemeente tot stand is gekomen. Inmiddels is er ook 

een wijkpanel met 60 leden en staan er 8 concrete activiteiten op het plan van 

aanpak. Wijkforumlid Isabelle Goverde: “Het is nu tijd voor actie!”   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Jongeren vinden opwek van zon- en 

windenergie in Haarlem en regio belangrijk  

 

De gemeente hoort graag de mening van Haarlemmers. Onlangs vroegen we 

aan jongeren tussen 18 en 30 jaar wat zij vinden van de opwek van zon- en 

windenergie in Haarlem. In totaal gaven 617 Haarlemmers hun mening. Het 

merendeel vindt het belangrijk dat in Haarlem en de regio zon- en windenergie 
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wordt opgewekt. De deelnemende jongeren maken zich zorgen over 

klimaatverandering en willen daar zelf meer tegen doen.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Eenmalige energietoeslag voor financieel 

kwetsbaren  

 

Hebt u een inkomen tot 120 % van het bijstandsniveau en bent u 

hoofdbewoner? Dan hebt u recht op een eenmalige energietoeslag van € 800 

netto.   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Pieter van het Oosten is 'BUUV van het Jaar 

2021'  

 

Donderdag 7 april 2022 is tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Wereld van 

Jansje de Haarlemmer Pieter van het Oosten 'BUUV van het Jaar 2021' 

geworden!   

Lees meer ›  
 

 

 

 
    

  

Subsidiepot voor Groene Daken bijna leeg  

 

Veel Haarlemmers maken gebruik van de subsidie Groene Daken. De helft 

van het subsidiebedrag van 100.000 euro is al uitgegeven aan groene 

Haarlemse daken. Wilt u ook een groen dak aanleggen met subsidie? Wees er 

dan snel bij!   

Lees meer ›  
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