
 

1 
www.stadspartijharderwijkanders.nl 

STADSPARTIJ  HARDERWIJK  ANDERS 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 

Onze stad in beweging 
Sinds de introductie van het zgn. duale bestuursmodel, nu zo’n 10 jaar geleden, is er sprake van 
een heldere rolverdeling tussen bestuur (B&W) en volksvertegenwoordiging (Raad) met als doel: 
het creëren van een open bestuurscultuur en het verkleinen van de afstand tussen bestuur en 
burger. De gemeente Harderwijk  wil de relatie tussen burger en bestuur nieuw vormgeven: ‘open, 
transparant en met de hoge ambitie dat iedereen beseft dat het gemeentebestuur zijn of haar 
bestuur is’. Als SHA is ons dat uit het hart gegrepen.  
 
Met goede voornemens alleen kom je er niet. Ingesleten gewoonten zijn hardnekkig. Bij open en 
transparant communiceren moet je de burgers in je keuken laten kijken en dat is soms knap 
vervelend omdat ook de schoonste keuken nooit 100% brandschoon is. Er zijn interessante 
initiatieven zoals stadsgesprekken, maar er is meer nodig. Het besef dat de gemeente er voor de 
bewoners is, wordt door hen nog onvoldoende gevoeld. Bij contacten met het stadhuis bekruipt de 
burger vaak het gevoel dat er wordt gedacht in beperkingen en niet in kansen en mogelijkheden en 
ook dat er geen ruimte is voor niet-alledaagse oplossingen en andere paden. 
 
SHA is ook een partij van "zeggen waar het op staat". Het wekken van valse verwachtingen  helpt 
niet om de kloof naar de burger te dichten. Sterker: het werkt averechts. Een cultuuromslag is een 
ingewikkeld en langdurig proces. De SHA wil dat er een plan van aanpak komt waarin helder 
wordt omschreven hoe er vorm en inhoud wordt gegeven aan deze cultuuromslag, wat dit voor 
onderscheiden partijen betekent en hoe de voortgang van het proces zal worden bewaakt. 
 

Waar staat SHA voor 
• Ze maakt zelf de beste politieke keuzes voor de stad, er is geen binding met een landelijke 

partij. 
• Zegt waar ze voor staat, hecht aan openheid, is creatief en gruwt van achterkamertjespolitiek. 
• Staat open voor iedere Harderwijker / Hierdenaar ongeacht levensbeschouwing. 
• Wil van onze stad een duurzame, bruisende en ondernemende gemeente maken. 
• Iedereen, zo nodig gesteund, moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving. 
• Burgers moeten worden betrokken bij en meedenken/meedoen aan de toekomst van de stad. 
• Versterken van het goud (de binnenstad), het groen (de Veluwe) en het blauw (het water) van 

onze mooie stad. 
 

Speerpunten  
• Belastingen van de gemeente moeten niet de melkkoe van de gemeente zijn. 
• Revitaliseren van vakantieparken (veiligheid, dubbelbestemming /functieaanduiding, 

leefbaarheid, kwaliteit). 
• Eindelijk een beslissing over wel of niet een betaalbaar stadstheater, misschien wel een theater  

in de huidige bibliotheek die wat te ruim in de jas zit. 
• Duidelijke en veilige verkeersvoorzieningen en regels (rotondes, oversteekplaatsen). 
• Een digitaal platform burgerparticipatie. 
• Een werkwijze stimuleren waardoor wijk/buurtbewoners meer kunnen meedenken, regelen en 

doen om de eigen wijk/buurt in te richten. 
• De geluidsoverlast van de A28 beperken (druk uitoefenen op Rijkswaterstaat). 
• Welzijn, zorg en veiligheid moeten hoog op de agenda staan. 
• Eindelijk eens de realisatie van een creatieve/culturele broedplaats. 
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Het eigen (t)huis 
• Harderwijk biedt automatisch jongeren aan, als zij 18 jaar worden, om ingeschreven te worden 

als woningzoekenden om punten te sparen.  
• Starters, indien nodig, de helpende hand bieden met een startersregeling. 
• Wachtlijsten voor woningzoekenden zo kort mogelijk zien te houden. 
• Meer ruimte voor particulieren om met eenvoudiger regelgeving zelf hun wenswoningen te 

(laten) ontwikkelen en te bouwen. Fase 3 Waterfront leent zich hier voor.  
• Mogelijkheden voor denkers, doeners, zoekers, jong en oud om “anders” te wonen, te leven en 

elkaar te ontmoeten. Particuliere initiatieven en projecten voor andere woon- en leefvormen 
met aspecten als zelfbeheer, een ecologische leefstijl, duurzaamheid, collectiviteit, 
groepswonen, creatieve broedplaatsen enz moeten de ruimte kunnen krijgen. 

• Bij nieuwbouw en renovatie aandacht voor levensloopbestendig maken van woningen. 
• Ondersteuning van het beleid om (in regioverband) de recreatieparken te revitaliseren en 

daarmee de veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid te verbeteren. 
• Recreatiewoningen op recreatieparken die verkocht zijn aan particulieren en die voldoen aan 

de eisen van de Woningwet moeten via een dubbelbestemming of een functieaanduiding 
legaal bewoond kunnen worden, wanneer ze niet voldoen aan de eisen van de Woningwet  
moeten ze door middel van een gedoogbeschikking bewoond kunnen worden. 

• Voldoende woningen met zorgvoorzieningen voor ouderen (ook met specifieke culturele 
wensen). Ondersteunen van initiatieven en waar mogelijk de belemmeringen wegnemen om 
woon/zorgvoorzieningen op te richten. 

• Bevordering van het kennisniveau van bewonersverenigingen en VVE’s (Verenigingen Van 
Eigenaren) om te kwaliteit van het stedelijke woningbestand op peil te houden. 

• Langer leegstaande panden/woningen of bedrijfspanden waar mogelijk en in overleg met de 
eigenaren laten gebruiken voor tijdelijk wonen (b.v. jongeren) of bijvoorbeeld voor creatieve 
broedplaatsen. 

 
Wijk en buurt 

• Een werkwijze die er op gericht is dat wijk/buurtbewoners meer kunnen meedenken, regelen 
en doen. Dit geldt voor verblijfsvriendelijk en veilig inrichten en maar ook beheren van de 
openbare ruimte, gebiedsgericht werken, maatschappelijk toezicht, veiligheid en sociaal 
ondernemerschap. Het motto moet zijn meer wijk/buurtbeheer en meer zelf kunnen doen. 

• Voldoende speelvoorzieningen en Jeugd OntmoetingsPlaatsen (JOP’s). 
• Per wijk een aanspreekbaar wijkraadslid en een wijkwethouder. 
• Veiligheid door goede communicatie tussen wijk/buurtbestuur, wijkmanager, wijkagent en 

gemeente (Bijzondere Opsporings Ambtenaar/BOA). 
• Een buurtsportcoach met een centrale rol bij de uitvoering van sportbeleid en die 

verenigingen, scholen, commerciële partijen en andere instanties verbindt. 
• Multifunctionele wijk/buurthuizen die al  in een vroeg stadium zijn opgenomen in 

nieuwbouwbestemmingsplannen. 
• Stimuleren van de verkoop van stukjes groen rond het huis aan bewoners en steunen van 

zelfbeheer van het openbaar groen door bewoners. 
• Een wijk/buurtgevoel dat er toe leidt dat door bewoners vanzelfsprekend extra zorg wordt 

besteed aan bewoners die wat hulp en aandacht nodig hebben. 
• Ondersteuning, waar mogelijk, van het omvormen van anonieme stenen plekken, 

verwaarloosde pleinen en onveilige openbare plekken tot zogenaamde postzegelparken. (Er is 
een stichting die samen met gemeenten, helpt  bij het ontwikkelen, aanleggen en beheren van 
het postzegelpark waarbij rekening wordt gehouden met de wensen van de buurt, zoals b.v. 
een buurtmoestuin. Zie www.postzegelparken.nl). 

• Stimuleren van private initiatieven,  bijvoorbeeld het oprichten van lokale energiebedrijven. 
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Ons stadhuis 
• Harderwijk moet bij het aanbesteden naast oog voor het kosten/kwaliteitsplaatje ook de 

maatschappelijke en sociale voordelen meenemen, zoals het inzetten van werklozen (met 
name jongeren). 

• Ons stadhuis moet een warm, open en gastvrij "huis van de stad" worden, een ontmoetingsplek 
waar burgers, organisaties en verenigingen in meetings hun ideeën inhoud en vorm kunnen 
geven. 

• Het besef moet zijn dat "het stadhuis" er voor de burgers is en niet andersom. 
• Harderwijk maakt een cultuuromslag naar een meer betrokken stad, ze werkt niet alleen voor 

maar ook met de burgers. Raad, College en ambtenaren zetten zich in om prikkelend, 
stimulerend, helpend en faciliterend samen met burgers en organisaties te komen tot integrale 
en vernieuwende oplossingen (en het draagvlak hiervoor) om zo een proces van 
maatschappelijk aanbesteden te scheppen. 

• Harderwijk gaat meer luisteren naar en gebruik maken van vaste contacten in de wijken en 
buurten, zij die weten wat er speelt en wie benaderd moeten en kunnen worden in de wijken 
en buurten. 

• Raad en College gaan tijdens kook/ontbijtsessies met de burgers in gesprek om zo informeel 
en ontspannen van gedachten te wisselen over beleidsonderwerpen van de stad, wijk en buurt. 

• Harderwijk besteedt de grotere projecten aan via het principe van de “concurrentiegerichte 
dialoog”. Ze formuleert randvoorwaarden en ambities en de marktpartijen gaan er vervolgens 
mee aan de slag. Zij worden uitgedaagd hoe de opdracht het beste (innovatief, transparant, 
interactief, financieel aantrekkelijk) kan worden uitgevoerd. 

• Raadscommissievergaderingen worden in de wijken/buurten gehouden wanneer de 
vergaderonderwerpen de nodige verwantschap hebben met deze wijken/buurten. 

• Raad en College zetten zich actief in, gezien de rol van onze stad als centrumgemeente van de 
regio en anticiperend op het Rijksbeleid, om de regiovorming en de gemeentelijke 
samenwerking te intensiveren. Het doel is de regio sterk op de provinciale en nationale kaart 
te zetten onder het motto de som is groter dan de som der delen. 

• Blijvend aandacht voor verkorten/vereenvoudigen van vergunningsprocedures en 
deregulering. 
 

De (vracht)auto, parkeren, fiets, voetganger en het openbaar vervoer 
• Een stad waarin weggebruikers veilig en snel van A naar B kunnen komen. 
• Goede verbindingen voor lopen en fietsen tussen de wijken. 
• Eenduidige voorrangsregels op rotondes en fietsroutes. 
• Een distributiecentrum aan de rand van de stad of vaste tijden waarbinnen vrachtverkeer in de 

binnenstad is toegestaan. 
• Mogelijkheden om de fiets aan de oostkant van de binnenstad te stallen. 
• Een parkeerplaats voor vrachtauto’s, waarbij ook aandacht vrachtauto's met gevaarlijke lading. 
• Voetpaden die niet leiden tot onnodig moeten oversteken, veilige oversteekplaatsen met name 

op drukke plaatsen, geen belemmeringen voor rolstoelen en rollators. 
• Veilige/duidelijke fietspaden en fietsoversteekplaatsen. Aanpassing van de nu risicovolle 

oversteekplaatsen Hogeweg/Scheepssingel; Luttekepoortstraat/Friesegracht/Kuipwal en 
Stationslaan/Minderbroederslaan. 

• Parkeertarieven die meer rekening houden met de gewenste grotere bezoekersaantallen aan de 
binnenstad (aan winkels, horeca enz) en wat minder met de kostenberekening van de 
parkeervoorzieningen. 

• Een, ook voor mensen met een lichamelijke beperking, toegankelijk strandeiland. 
• Een veel lager parkeertariefmodel voor bewoners/vergunninghouders die zijn aangewezen op 

gebouwde parkeervoorzieningen. 
• Druk blijven uitoefenen waar nodig en mogelijk voor Harderwijk als Intercitystation. 
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De school 
• De gemeente moet waar mogelijk de scholen en onderwijsinstanties ten dienste staan.  
• Inspanning  om (delen van) HBO-opleidingen en/of (delen van) universitaire opleidingen in de 

stad te krijgen. 
• Verdere ontwikkeling van de brede school. 
• Stimulering van kunst-, cultuur- en muzieklessen in het basisonderwijs. 
• Duidelijke afspraken over het zorgaanbod met het samenwerkingsverband op het gebied van 

passend onderwijs. 
• Invoering van een cultuurmaand voor kinderen zoals er nu een sportmaand is. 
• Peuters met de leeftijd van 2,5 jaar een paar dagdelen voorschoolse educatie aanbieden in een 

combinatie van  peuterspeelzaal/kinderopvang bij scholen. 
• Aanmoediging van particuliere initiatieven tot het oprichten van een weekendschool voor 

kinderen (10 tot 14 jaar) voor wie dit niet vanzelfsprekend is. Op de weekendschool kunnen 
jongeren kennismaken met interessante vakgebieden uit de wereld van cultuur en wetenschap. 
Kinderen worden geïnspireerd en gemotiveerd om te blijven leren, hun horizon te verbreden 
en hun kansen te vergroten. Hun talenten worden centraal gezet en ontwikkeld. 
 

Dit willen we ook graag 
• Een mooi Waterfront dat op een natuurlijke wijze aansluit bij het “oude” Harderwijk door een 

vernieuwde wandel/flaneer-Boulevard die naadloos over gaat naar de stad achter de muur. 
• Voor de aanstaande Waterfrontbewoners wordt tijdig gezorgd voor de nodige voorzieningen. 
• Welstandsbeleid moet incidenteel ook rekening houden met bijzondere en praktische aspecten 

als verworven herkenbaarheid, kosten, ligging van het object enz. 
• Het is het waard te onderzoeken of Harderwijk als toeristische trekpleister plaats zou kunnen 

bieden aan monumentale schepen (denk bijvoorbeeld aan grotere tweemasters). 
• De Vischmarkt zou als markt meerwaarde krijgen als plaats voor (terugkerende) evenementen 

als er vaste voorzieningen zoals stroomaansluitpunten en ringen voor tenten vastzetten enz 
zouden worden aangebracht. 

• Een aantal (tijdelijk) braakliggende terreinen wordt door de gemeente ontwikkeld tot 
volkstuinen en in de eerste plaats gratis beschikbaar gesteld aan inwoners met een 
minimuminkomen.  

• Ondersteuning van het  regionale dierenasiel in haar taak om te zorgen voor een goede opvang 
van dieren en de afvoer van gewonde en dode dieren. 
 

Werk, bedrijf en bedrijfsopleiding 
• Een optimaal vestigingsbeleid door goede bereikbaarheid (weg, water en spoor), een 

voldoende breed woningaanbod, goede (hogere) opleidingsmogelijkheden, een optimaal 
cultureel klimaat en aantrekkelijke bedrijventerreinen en kantoorlocaties. 

• Kiezen, waar mogelijk, voor bedrijven met de meeste arbeidsplaatsen per oppervlakte-eenheid. 
• Stimulering van de vestiging van MKB-bedrijven als "banenmotor". 
• Actief versterken van de voor de stad economisch belangrijke sectoren toerisme en horeca. 
• Onderzoeken (en indien mogelijk toepassen) of er zogenaamde tandembanen zijn waarbij in 

één functie de kennis van de jeugdige werkloze en de ervaring van de oudere zonder baan 
gecombineerd worden. 

• De gemeente moet het voortouw nemen om te zorgen dat jonge/beginnende ondernemers 
worden begeleid. Hierbij kan gedacht worden aan het mobiliseren van bestaande 
deskundigheid in de stad. 

• Onder het mom “nood breekt wet” moet het in crisistijd mogelijk worden gemaakt dat in lege 
gebouwen, wellicht op bedrijventerreinen, kleinschalige bedrijvigheid of creatieve/culturele 
initiatieven zijn toegestaan, dat er (eventueel tijdelijk) wordt afgeweken van de bestaande 
regels en dat zo nodig ter stimulering deze locaties voor symbolische bedragen beschikbaar 
worden gesteld. 
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• Waar nodig een bemiddelende rol spelen tussen bedrijfsleven en het (V)MBO om te zorgen 
voor voldoende stageplaatsen voor (V)MBO-leerlingen. 

 
Zonder baan 

• De door de Sociale Dienst Veluwerand uitgevoerde re-integratieprojecten worden beoordeeld 
op door Harderwijk vastgestelde  meetbare doelstellingen.  

• Harderwijk neemt het initiatief tot het intensiveren van training en scholing van inwoners met 
een afstand van de arbeidsmarkt, mede door beroep te doen op co-financiering vanuit het 
Europees Sociaal Fonds. 

• Inwoners met een bijstandsuitkering die vrijwilligerswerk doen, kunnen daarvoor binnen 
wettelijke grenzen een vergoeding krijgen die niet van hun uitkering wordt afgetrokken. 
Vanzelfsprekend mag het vrijwilligerswerk niet leiden tot verlies van bestaande banen. 

• Ook andere  manieren om uit een uitkering te komen zoals het starten van een eigen 
onderneming of vormen van een coöperatie moeten worden gestimuleerd.  
 

Leuk kunnen winkelen 
• Leegstand van winkelpanden in de binnenstad moet worden bestreden door een creatief, actief 

en aantrekkelijk vestigingsbeleid. Bij onoplosbare/structurele leegstand moet worden ingezet 
op concentreren van het winkelgebied en het herbestemmen van de lege panden. 

• Naast het aantrekken van filialen van ketens moet ook ingezet worden op kleine en “knusse” 
winkeltjes, meer levendigheid in de stad en het maximaal benutten van koopzondagen. 

• Het zich voortdurend wijzigend koopgedrag van bewoners en toeristen moet sterk leidend zijn 
in het denken over de detailhandel. Hieruit voortkomende initiatieven van winkeliers/horeca 
moeten waar mogelijk worden ondersteund. 

• Het beleid moet zijn om bestaande grootschalige detailhandel te behouden voor de stad en de 
vestiging van nieuwe grootschalige detailhandel aan te moedigen door creatief invulling te 
geven aan de bestaande ruimte en bestemmingsplannen. 

• Onderzocht moet worden of de aantrekkelijkheid van de binnenstad kan worden verhoogd 
door de ochtendmarkt tot in de middag uit te breiden. 
 

De portemonnee van gemeente en burger 
• Gemeentelijke tarieven stijgen maximaal met de inflatie mee. 
• Leges zijn maximaal kostendekkend.  
• Geen belastingen (b.v. de OZB en forenzenbelasting) gebruiken als melkkoe voor de 

gemeente. 
• Verkeersvoorzieningen in een keer goed uitvoeren. 
• De gemeente toont "creatief ondernemerschap": 

     -onderhoud / sponsoring rotondes, plantsoenen,  
     -samenwerking, uitbesteding,  
     -benutten uitvoeren taakstraffen i.s.m reclassering 
     -gebruik van deskundigheid in de samenleving, waardoor minder inhuur externen. 

• Bij aanbestedingen waar mogelijk kiezen voor lokale bedrijven. 
• Blijvend alert zijn op mogelijk schrappen van oud beleid. 
• Minima (ook waar het ouderen betreft) worden actief door de gemeente benaderd en 

geïnformeerd over specifiek voor hen bestemde regelingen. Het minimabeleid richt zich 
primair op het stimuleren van de deelname aan maatschappelijke activiteiten (onder meer 
sport en cultuur) met daarbij bijzondere aandacht voor kinderen en het versterken van de 
zelfredzaamheid van de doelgroep. 

• Het is gewenst om bij projecten (b.v. evenementen)  naast subsidie ook een deel  
“risicosubsidie”  in te voeren. Bij risicosubsidie is het doel een risico af te dekken of groei te 
stimuleren. Wordt het risico achteraf niet effectief of wordt de groei niet gehaald dan wordt de 
subsidie (deels) terugbetaald. Deze manier prikkelt partijen zakelijker te opereren. Voordeel is 
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ook dat dezelfde gelden (deels) vaker kunnen worden ingezet door de gemeente. Hulp en 
advies vanuit de gemeente (inzetten expertise) zou daarbij goed kunnen bijdragen. 

• Onderzoeken of het voordelen biedt om de buitensportaccommodaties onder te brengen in een 
coöperatie van sportverenigingen, waarbij de gemeente jaarlijks een bedrag toekent voor 
onderhoud en beheer. 
. 

In de vrije tijd 
• We vinden het belangrijk dat de stad een behoorlijke bibliotheekfunctie heeft en daar willen 

we ook evenredig financieel een bijdrage aan leveren. Een onderzoek naar een andere 
(kleinere) locatie is gewenst. 

• Een goede theatervoorziening van een reële omvang vinden we erg belangrijk, echter niet 
tegen elke prijs. Onderzocht moet worden of het mogelijk is om in de huidige bibliotheek een 
stadstheater onder te brengen. In de aansluitende Hortustuin zijn openluchtvoorstellingen 
mogelijk, dat zou goed aansluiten.  

• Een muziektent (al of niet verplaatsbaar) in de Hortus, op pleinen en in de straten voor 
evenementen is gewenst. 

• De 1% regeling voor kunstaankopen activeren, hierbij ook aandacht voor de lokale 
kunstenaars. 

• De gemeente moet in het algemeen meer openstaan voor initiatieven voor evenementen. 
• Er moeten ook initiatieven voor andere grotere evenementen kansen worden geboden en niet 

alleen worden ingezet op Hanzesteden en visserijverleden.  
• De voorhanden vakkennis op het gebied van o.a. evenementen en cultuur  in de samenleving 

moet worden benut. 
• Het bestaand gemeentelijk coördinatiepunt voor evenementen moet goed geoutilleerd zijn. Dit 

coördinatiepunt  bewaakt de harderwijker agenda en helpt organisaties op alle gebieden: 
logistiek, materieel, communicatief, administratief, veiligheid en op gebied van vergunningen. 
Eventueel aanvullende financiering van dit coördinatiepunt  kan door een  evenredige 
vermindering van subsidie voor evenementen. 

• Het verdient de voorkeur om ontspannings/cultuurgebieden niet te overladen met regels en 
randvoorwaarden maar zeer open vergunningen te verlenen (het goede voorbeeld  is het 
strandeiland). Het effect is dat bezoekers en ondernemers zelf met veel en leuke initiatieven 
komen. 

• Harderwijk/Hierden moet een nachtburgemeester en eventueel nachtwethouders krijgen. 
 

Hulp nodig 
• Ondersteunen van het initiatief voor casemanagement/groepen van  kinderen van verslaafde 

ouders en kinderen van psychiatrisch zieke ouders. 
• Behouden van maatschappelijke stages. 
• Jongeren inzetten tegen jeugdoverlast en opleiden tot buurtbemiddelaar. Ze moeten de 

maximale vrijwilligersvergoeding niet in geld ontvangen maar in de vorm van  afbetalen van 
schulden of betaling van ziektekostenverzekering etc. 

• Harderwijk zet zich in om een mantelzorgvriendelijke werkgever te zijn. Er wordt ingezet op 
goede ondersteuning van de mantelzorg en de informele zorg. Er wordt voorzien in een 
vrijwilligersopleiding. 

• De vele omvangrijke zorgtaken die het Rijk bij de gemeente gaat neerleggen en de grote 
hoeveelheid geld die daar in om zal gaan, rechtvaardigt het inrichten van een gemeentelijk 
zorgbedrijf dat alle processen strak aanstuurt, coördineert, verantwoordt enz. 

• De subsidie voor het steunpunt huiselijk geweld wordt  in stand houden. 
• Steunen van de voedselbank. 
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Kom nou! 
• Geen behoorlijk theater in onze stad, dat zou toch niet moeten kunnen. 
• Al vele jaren een ontsierend gat in de Vijhestraat, weliswaar niet direct een 

verantwoordelijkheid van de gemeente, maar zo kan het toch niet langer. 
• Een prachtige Houtwalgarage die bijna constant leeg staat, hoe moet dat nou toch verder? 
• Burgers hebben recht op een volledig en transparant antwoord op hun vragen. Iets anders kan 

toch niet. 
• Kunst en cultuur zet ons aan het denken en stelt ons vragen over ons, over de wereld, over wat 

we willen enz. We hebben redelijke voorzieningen voor een centrumgemeente. Ook  moeten 
we aantrekkelijk blijven als vestigingsplaats.Maar kunst en cultuur uitsluitend zien als 
kostenpost waarop alleen  maar (verder) kan worden bezuinigd, kom nou. 

• Standaard woningen bouwen doen we steeds minder. Nieuwe wensen en een andere 
samenstelling van de bevolking bepalen nu de woningkeus. Zo moet het en niet anders, stel je 
anders toch voor. 

• Cynisme over het Waterfront? Natuurlijk is deelkritiek mogelijk, maar het blijft in de basis 
een prachtig project van bovenregionale allure! Toch? 
 

De toekomst 
• Op alle fronten meewerken aan de doelstelling om de uitstoot CO2 van Harderwijk in 2031 

(Harderwijk heeft dan 800 jaar stadsrechten) met 45% te hebben verminderd. 
• Meer innovatief, duurzaam en vraaggericht bouwen van woningen. 
• Blijven inzetten op de kwaliteit van het Waterfront, blijven zoeken naar de mogelijkheden om 

de financiële risico's te beperken en  aandacht voor het tijdig realiseren van voorzieningen 
voor de aanstaande bewoners. Eén van de geplande twee parkeergarages (voorshands) niet 
bouwen  zou veel geld schelen. 

• Harderwijk organiseert een digitaal platform voor burgerparticipatie. Een digitaal platform 
voor burgers en organisaties om ideeën en oplossingen aan te dragen om stadsbelangen aan te 
dienen vanuit de buurten en wijken. Hier vanuit verbanden versterken en keuzes maken voor 
pilots. 

• Harderwijk daagt jongeren uit om behalve via het Jongerenplatform ook via de sociale media  
ideeën aan te dragen om uit te werken. Jongeren moeten zelf met initiatieven  komen die 
genoeg/voldoende draagvlak hebben binnen de buurt en wijk. Denk aan waar jongeren kunnen 
"hangen", skaten, fietscrossen, evenementen organiseren,  spelen, etc. 

• Het verdient aanbeveling te onderzoeken of Harderwijk kan worden geprikkeld door een 
zogenaamd "Open Data Lab". In het Open Data Lab wordt gewerkt aan het ontsluiten van en 
experimenteren met open data (van een gemeente en afkomstig uit de samenleving) van 
burgers en bedrijven. Deze worden ingezameld en geplaatst op een open platform. Hier kan 
iedereen kosteloos data plaatsen en ophalen. Hergebruik van data maakt het mogelijk om 
applicaties te ontwikkelen, vraagstukken te onderzoeken en informatie te visualiseren. 

 
 

.-.-.-.-.-.-.-. 


