Haarlems Kompas
initiatieven van bewoners

Belangrijk om te weten:
•	De vragen in dit kompas gaan over de 4 thema’s die de
gemeente belangrijk vindt bij een initiatief: betrokkenheid,
waarde, politiek en voorwaarden.
•	U kunt de vragenlijst gebruiken om uw initiatief verder te
ontwikkelen.
•	U kunt de vragen doorlezen, voor uzelf beantwoorden of
ingevuld meenemen naar het gesprek. Of u mailt het van
tevoren naar de gemeente. Als u de antwoorden wilt mailen,
dan slaat u eerst het ingevulde formulier op en mailt het naar
initiatief@haarlem.nl.

1 Initiatiefnemer
Naam initiatief
Naam en voorletters initiatiefnemer(s)
E-mail
Telefoonnummer

2 Waarde
Hoe wordt de straat/wijk/stad socialer,
duurzamer en/of aantrekkelijker
van dit initiatief?

Waarom wilt u zich voor dit initiatief
inzetten?
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Kunt u de doelgroep
van uw initiatief omschrijven?

3 Betrokkenheid
Is dit een individueel initiatief? Of vanuit
een stichting of sociaal ondernemerschap?

Wie staan achter het initiatief? Hoe denkt
de buurt erover? En de wijkraad?

Zijn er mensen negatief over uw initiatief?
Omschrijf hun reacties.

4 Voorwaarden
Verwacht u dat het initiatief over een aantal
jaren nog steeds bestaat en succesvol is?
Kunt u dit toelichten?

Hoe ziet de planning eruit?

Is er een businesscase?
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Zijn er beleidskaders, wet- en/of regelgeving waarmee rekening moet worden
gehouden? Denk aan het coalitieakkoord,
de nieuwe Omgevingswet en
bestaande (lokale) regelgeving.

5 Politiek
Past het initiatief in het coalitieakkoord
‘Duurzaam Doen’? Kunt u dit toelichten?

Staat het onderwerp van uw initiatief op
een politieke agenda? Heeft een wethouder
of raadslid zich hierover uitgesproken?
Of heeft u al met een raadslid of
wethouder gesproken?

6 Wat verwacht u van de gemeente?
n Informatie om op weg te worden
geholpen, nl.

n Samenwerking, nl.

n Ik daag de gemeente uit een taak over
te nemen (Right2Challenge), nl.

n Anders, nl.
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Na het invullen kunt u deze vragenlijst mailen naar uw contactpersoon
bij de gemeente of naar initiatief@haarlem.nl.
Privacy
De gemeente gebruikt de persoonsgegevens op dit formulier om u van
dienst te zijn en voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke
taken. Meer informatie kunt u lezen op www.haarlem.nl/privacy.
Heeft u vragen?
Bel naar telefoonnummer 14 023, op werkdagen tussen 8.30 en 16.30
uur. Of stuur een e-mail naar initiatief@haarlem.nl.
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