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Stad 
www.haarlemlink.nl: een digitaal platform waarop maatschappelijke initiatieven zich kunnen 
presenteren, een hulpvraag kunnen stellen of meedoen met een initiatief.  
 
Advies en ondersteuning initiatieven: 
Haarlem heeft actieve bewoners en organisaties die graag iets willen doen om de straat, buurt of 
stad leuker te maken. Op talloze gebieden als woonomgeving, ontmoeting, zorg, milieu, cultuur, 
enzovoorts. Heb jij een geweldig idee voor Haarlem, maar kom je niet verder? Heb je een vraag over 
geld, over regels of wil je weten hoe je mensen kan bewegen je initiatief een stap verder te helpen? 
Er zijn altijd mensen die je kunnen adviseren en ondersteunen. Diverse platforms bieden graag en 
kosteloos hun diensten aan: 
 

https://www.deinschakelaars.nl: Stichting De Inschakelaars adviseert en ondersteunt verschillende 

maatschappelijk initiatieven bij de uitwerking van een idee. 

 

https://023doen.nl: Wij helpen Haarlemmers hun ideeën te realiseren….Gratis! 

 
www.creatievemuggen.nl: voor een steekhoudend advies. 
Wij zijn een zwerm creatieve mensen met Haarlem en omgeving in het hart die zich willen inzetten 
voor de maatschappij. Wij vinden het leuk om actief en constructief met mensen mee te denken en 
willen sociaal-maatschappelijke ideeën en initiatieven een grotere kans van slagen geven. 
 
www.haarlemvoorelkaar.nl: de voormalig vrijwilligerscentrale Haarlem e.o. 
 
https://stadsgaragehaarlem.nl: De Stadsgarage is de versneller voor sociaal ondernemen in de regio 
Kennemerland. Zij helpt overheden en bedrijven én hun toeleveranciers en klanten om circulair en 
sociaal ondernemend te worden (niet gratis). 
 

 

Gemeente 
Initiatieven vanuit de stad: www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad 
De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor initiatieven uit de stad, meer luisteren naar wat er 
speelt in de wijken en meer samenwerking met partners aangaan om Haarlem sociaal, veilig, 
duurzaam en aantrekkelijk te houden. Er zijn interne processen ingericht, om dit te vergemakkelijken 
en versnellen. Ook het bestuur wordt in een vroeg stadium aangehaakt. 
 
Initiatievenschool: www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad 
Heb je een goed idee voor jouw straat, je wijk, je stadsdeel of stad? En wil je je initiatief graag verder 
brengen? De initiatievenschool biedt vanuit de gemeente kosteloos trainingen aan die je hierbij 
kunnen helpen. Denk aan een training crowdfunding, pitchen of invloed op bestuur. Ook mogen 
initiatiefnemers en wijkraadsleden vanuit de Vrijwilligers Academy gratis meedoen aan de 
aangeboden tiental trainingen. 
Kijk voor het volledige aanbod op: 
www.haarlemlink.nl 
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www.haarlemvoorelkaar.nl 

 

Initiatievencafé: www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad 
Drie tot vier eer per jaar organiseert de gemeente een Initiatievencafé voor mensen met een idee 
voor de stad en biedt hun de mogelijkheid dat te delen met een breed publiek. 
Tijdens het Initiatievencafé, dat al 6 succesvolle edities heeft gehad, pitchen startende en gevorderde 
initiatiefnemers hun idee en hulpvraag. Het doel is initiatiefnemers, de gemeente, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers bij elkaar brengen om elkaar te leren kennen en in gesprek te gaan. Zo 
wil de gemeente initiatiefnemers op weg helpen met de realisatie van nog meer mooie initiatieven in 
Haarlem. 
 
Haarlem’s Kompas: https://www.haarlem.nl/contact-met-de-gemeente 
Heeft u een goed idee voor de stad of wijk? En wilt u hierover in gesprek met de gemeente? Dat kan! 
De gemeente gaat graag met u in gesprek. Dat oriënterende gesprek voert de gemeente aan de hand 
van een aantal thema's. In de online vragenlijst staat per thema een aantal voorbeeldvragen. De 
vragenlijst biedt voor initiatiefnemers een hulpmiddel om het gesprek goed voor te kunnen bereiden 
en om meer helderheid te krijgen welke onderwerpen de gemeente belangrijk vindt en hoe zij dit 
waardeert. 
 
Leefbaarheid en Initiatiefbudget: www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/ 
De gemeente Haarlem heeft een budget van ongeveer € 230.000 voor initiatieven uit de stad. 
Iedereen kan aanspraak maken op dit budget. Wie geld krijgt om een initiatief voor de eigen buurt 
uit te voeren bepalen Haarlemmers zelf via de Initiatiefraad. Dit doen zij met de door het 
college vastgestelde uitvoeringsregeling. De raad bestaat uit 5 Haarlemmers en een gebiedsverbinder 
van de gemeente Haarlem. De gebiedsverbinder zit in de raad als secretaris en heeft geen stemrecht. 
Daarnaast kan dit budget ook door wijkraden worden aangesproken, voor zaken die de wijkraad 
kunnen ondersteunen. 
 

Nieuwsbrief Stadmakers: Wil je op de hoogte blijven over ontwikkelingen rond initiatieven uit de 

stad? Ieder kwartaal verstuurt de gemeente een nieuwsbrief met allerlei nieuwtjes op het gebied van 

initiatieven uit de stad. Ook staan hier interviews met initiatiefnemers, de komende trainingen en 

wordt een agenda opgenomen met activiteiten die interessant zijn voor initiatiefnemers.  

Aanmelden: https://www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad  (blauwe button onderaan) 

 

 

Politiek nodig? 
Raadsleden mailen 

Op www.haarlem.nl/bestuur staan alle e-mailadressen van de raadsleden en de raadsfracties. 

 

Inspreken bij raadscommissies 

Op www.haarlem.nl/meedoen kun je je aanmelden om in te spreken bij een raadscommissie over 

onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over onderwerpen die (nog) niet op de agenda 

staan. 
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