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Voor u ligt het wijkcontract tussen wijkraad Bosch & 
Vaart en de gemeente Haarlem. 

Eind 2019 diende de wijkraad een aanvraag in in het 
kader van het programma ‘Nieuwe Democratie’. De 
gemeente wil met dit programma op verschillende 
manieren de directe betrokkenheid van de bewoners 
in de wijken stimuleren. Deze gedachte sluit goed aan 
bij de ideeën die wij hebben over onze rol als wijkraad: 
niet alleen belangenbehartiger zijn voor de wijk en zelf 
allerlei activiteiten organiseren, maar een platform 
zijn om initiatieven vanuit de bewoners uit de wijk te 
faciliteren.

Uit de verschillende opties die in het programma 
geboden werden, kozen wij voor het wijkcontract. 
Doel van het wijkcontract is de bewoners in de wijk te 
enthousiasmeren om zelf ideeën te bedenken om hun 
buurt te verbeteren en te kijken waar dit samenvalt 
met opgaven van de gemeente en haar partners.  
Onze aanvraag werd door de gemeente met veel 
enthousiasme gehonoreerd en de invulling zou in 2020 
gestalte krijgen. Bij de jaarvergadering in maart wilden 
wij ideeën uit de buurt ophalen om hiermee aan de slag 
te kunnen gaan. Helaas gooide corona roet in het eten 
en ging de vergadering niet door. 

Maar niet getreurd: er bleek al een aantal initiatieven 
in onze wijk van start te zijn gegaan die heel goed 
aansloten bij het idee van het wijkcontract:

1.  De Vereniging De Groene Kroon, waar diverse 
initiatieven op het gebied van duurzaamheid bij 
elkaar komen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de 
wijkraden Bosch & Vaart en Koninginnebuurt. Naar 
informatiebehoefte in de wijk worden bijeenkomsten 
georganiseerd. Externe experts en buren delen 
kennis rondom actuele duurzaamheidsthema’s. 
Zoals het isoleren van oude huizen, zonnepanelen 
in beschermd stadsgezicht en de nieuwste 
duurzaamheidstechnieken toepassen ten gunste 

van het wooncomfort. Energiecoaches uit de wijk 
worden opgeleid, delen kennis en ervaring met 
leden van de vereniging zodat we van elkaar leren. 
Zo verduurzamen we samen sneller en goedkoper, 
waarbij het beschermd stadsgezicht behouden blijft, 
terwijl het wooncomfort stijgt en het extreem hoge 
gasverbruik daalt.

2.  De werkgroep Grondwaterproblematiek 
Bosch & Vaart, een werkgroep die het door de 
gemeente gestarte vervolgonderzoek naar de 
grondwaterproblemen in de wijk begeleidt, de 
bewoners informeert en de afspraken tussen 
bewoners en gemeente wil uitwerken. Daarnaast 
zal de gemeente zodra oplossingen in zicht zijn, 
een bewonersbrief verspreiden. Mocht er een 
keuze gemaakt moeten worden uit de diverse 
oplossingsrichtingen, dan wordt een enquête onder 
de buurtbewoners georganiseerd.

Beide onderwerpen leven in onze wijk en hebben zowel 
op de korte als op langere termijn een grote impact. 
Daarnaast dienen deze wijk-initiatieven als een mogelijk 
voorbeeld voor andere wijken, aangezien duurzaamheid 
en grondwaterproblematiek beide wijkoverstijgende 
thema’s zijn.

Samen met de gemeente en de betrokken partijen 
hebben we deze twee onderwerpen ondergebracht 
in het wijkcontract. We zijn er trots op dat wij met 
dit wijkcontract de eerste wijk in Haarlem zijn die 
hiermee aan de slag gaat. Graag willen we dan ook de 
gemeente Haarlem bedanken voor hun betrokkenheid 
en medewerking.

Wij wensen De Groene Kroon en de werkgroep 
Grondwaterproblematiek veel succes toe bij de verdere 
uitwerking van het contract. 

Vic van den Broek d’Obrenan 
voorzitter Wijkraad Bosch & Vaart

Voorwoord



Wijkcontract  |  Duurzaam Doen in Bosch & Vaart 3

Actie Voorwaarden Actiehouder Resultaat

1. De Groene Kroon | Hulpmiddelen voor energieadvies (hardware)

1.1 Onderzoek naar reeds beschikbare 
hardware en de gebruiksdrempel.

1.2 Shortlist hulpmiddelen in beheer 
De Groene Kroon.

Zoveel mogelijk 
gebruikmaken van 
hulpmiddelen die reeds 
beschikbaar zijn.

Geen doorlopende kosten 
aandragen voor deze 
pilotfase.

Werkgroep 
Energiecoaches 
in regie van 
bestuur De 
Groene Kroon

•  IR camera noodzakelijk voor 
energieadvies.

•  CO2/HR/Temp datalogger 
noodzakelijk voor energieadvies.

2. De Groene Kroon | Opzetten pilotacties om wijkbewoners te betrekken en opleiden tweede ronde energiecoaches

2.1 Opzetten periodieke duurzaamheid 
enquête.

2.2 Met wijkbewoners brainstormen over 
gewenste pilotbijeenkomsten.

2.3 Naar aanleiding van opgeleide eerste 
groep energiecoaches (via RRE-subsidie) 
voorbereiden op tweede ronde om pilotfase 
af te ronden.

2.4 Netwerk van ‘klusteam’ van vrijwilligers 
opzetten ter uitvoering (tegen kleine 
vrijwilligersvergoeding) van eenvoudige 
isolatiewerkzaamheden (bijvoorbeeld 
radiatorfolie).

Op gestructureerde wijze 
(informatie) behoefte van 
wijkbewoners periodiek 
inventariseren en komen 
tot bijeenkomsten; ook uit 
te voeren tijdens corona 
lockdown.

Geen doorlopende kosten 
aandragen voor deze 
pilotfase.

Bestuur De 
Groene Kroon 
in samenspel 
met duurzaam 
bouwloket 
inzake opleiden 
energiecoaches 
(RRE-subsidie)

•  Eerste duurzaamheid enquête had 
respons van 100 wijkbewoners.

•  Zes energiecoaches zijn opgeleid, en 
tweede ronde vanuit Democratisch 
 Experiment rondt pilotfase af.

•  Eerste pilotbijeenkomst (gecombineerd 
met ALV) zal digitaal plaatsvinden.

•  Klusteam opzetten en uitvoering 
opstarten.

•  Tweede ronde opleiden 
energiecoaches.

3. De Groene Kroon | Communicatie

3.1 Communicatieplan opstellen.

3.2 Hoofdstructuur website opzetten en met 
aankomend bestuur bespreken.

3.3 Website in juli online zetten.

3.4 Eerste wijkenquête rondom 
duurzaamheid ontwikkelen en uitzetten 
onder wijkbewoners.

3.5 Eerste nieuwsbrief ontwikkelen en 
verspreiden.

3.6 Betrokkenheid van wijkbewoners 
vergroten via inzet van video’s waarbij de 
wijk(bewoner) en duurzaamheid concreet 
zichtbaar is; inspireert om actief te worden 
(call to action).

Communicatie zal helder 
en toegankelijk voor alle 
wijkbewoners moeten 
zijn.

Tegen redelijke kosten 
moeten wijkbewoners 
betrokken raken en 
geïnformeerd worden.

Zoveel mogelijk ook 
aanhaken bij reguliere 
communicatiekanalen.

Geen doorlopende kosten 
aandragen voor deze 
pilotfase.

Werkgroep 
Communicatie in 
regie van bestuur 
De Groene Kroon

•  Meerdere publicaties in de wijkkranten 
(Willemien en Kroniek).

•  Website is in de lucht: 
www.degroenekroon.org 

•  Nieuwsbrief is in december/januari 
verspreid (digitaal en hard copy huis-
aan-huis).

•  Format voor videocontent is 
ontwikkeld.

•  Korte video’s maken om te informeren 
en wijkbewoners bij verduurzaming te 
kunnen betrekken.

•  Website naar aanleiding van eerste 
ALV aanscherpen.

4. Pilot - Grondwaterhuishouding | Aanpak gemeente en bewoners om het grondwater op het gewenste peil te houden

4.1 Oprichting werkgroep gemeente/Wareco

Vertegenwoordigers wijkraad en bewoners:

4.2 Acties Gemeente/Wareco: zie plan van 
aanpak. 

Wijkraad en bewoners:

•  Brede behoeftepeiling in de wijk. 

•  Voorbeelden verzamelen van maatregelen 
in de wijk.

•  Terugkoppeling tussentijdse resultaten aan 
de achterban.

Gefaseerde aanpak 
onderzoek (zie plan van 
aanpak).

Gemeente en 
werkgoep

•  Concrete scenario’s met 
maatregelen ter verbetering 
grondwaterhuishouding van openbare 
ruimte en particulier terrein, als 
basis voor uitrol van alle wijken in 
Haarlem; beschrijving van taken en 
verantwoordelijkheden daarbij van 
betrokken partijen.

•  Minimaal 1 scenario uitgewerkt, 
passend bij de geïnventariseerde 
behoeften van Bosch & Vaart incl. 
procesafspraken met gemeente en 
Rijnland om te komen tot uiteindelijke 
realisatie daarvan.

Gemaakte afspraken

http://www.degroenekroon.org
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Actie Voorwaarden Actiehouder Resultaat

5. Pilot - Grondwaterhuishouding |  Kennisvergaring

Verbeteren kennisniveau 
grondwaterstanden, ondergrond en 
fundering op perceelniveau.

Gebruikmaken van al 
bestaande databanken.

Samenwerken met KCAF/
Funderingsloket.

Vergroten aantal 
peilbuizen.

Gemeente Toegang tot actuele databank.

6. Pilot - Grondwaterhuishouding | Expertise

Vergaren expertise op gebied van techniek 
en/of bestuursrechtelijke aspecten.

Inhuur externe expertise. Wijkraad Advies

7. Pilot - Grondwaterhuishouding | Communicatie

Regelmatig bewoners informeren. Kroniek B&V, nieuwsbrief 
B&V, Jaarvergadering.

Bewonersbrief

Wijkraad

Gemeente

Bewoners in een vroeg stadium 
betrekken bij de problematiek en 
oplossingen.

In het wijkcontract werken 
bewoners, wijkraad, gemeente 
en partners van de gemeente 
samen om ideeën uit de wijk te 
verwezenlijken. De wijk weet zelf 
wat er nodig is om de buurt te 
verbeteren en in gesprek met de 

gemeente en de partners wordt 
gekeken wat er mogelijk is. Het is 
een positieve impuls in de wijk die 
mensen verbindt en buurten laat 
stralen. Wijkcontracten kunnen 
zowel op sociaal als fysiek terrein 
worden gemaakt. De bedoeling is 

dat het wijkcontract na vaststelling 
in 1 jaar is uitgevoerd. Vanuit het 
programma Nieuwe Democratie 
van de gemeente Haarlem 
kunnen er tot en met 2022 zes 
wijkcontracten worden afgesloten. 
Hierbij faciliteert de gemeente 

de wijkraad om te komen tot een 
wijkcontract. En committeert de 
gemeente zich aan de afspraken 
die in het contract worden 
gemaakt om samen met de wijk 
de uitvoering te realiseren.

Vereniging De Groene Kroon 
voorzitter Lucas Land

Gemeente Haarlem 
wethouder Floor Roduner

Wijkraad Bosch & Vaart 
voorzitter Vic van den Broek d’Obrenan

Werkgroep Grondwater Wijkraad Bosch & Vaart 
voorzitter Lex Rietveld

28 maart 2021

Waarom een wijkcontract?


