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Inleiding 

Stichting De Stad Heeft Je Nodig is opgericht op 3 mei 2017. De stichting heeft tot doel een 

substantiële en additionele bijdrage te leveren aan een prettige en duurzame leefomgeving in de 

gemeente Haarlem en omgeving met behulp van de vrijwillige participatie van haar burgers. De 

stichting draagt bij aan de bescherming van natuur en milieu, zoals de bevordering van duurzaamheid 

van openbare (buiten)ruimte, en aan het welzijn van burgers in de regio Haarlem. 

De stichting richt zich op burgers (bewoners, ingezetenen en vreemdelingen) van Haarlem. Vooral 

burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten 

van de stichting om zo een terugkeer naar de arbeidsmarkt mogelijk te maken. 

Missie 

Stichting De Stad Heeft Je Nodig staat voor maatschappelijke betrokkenheid met lokale impact. De 

stichting staat midden in de samenleving en maakt samen met haar bewoners de stad leuker, mooier 

en leefbaarder. Om lokale betrokkenheid om te zetten in structurele acties, slaan wij bruggen tussen 

organisaties en burgers en versterken wij de sociale cohesie samen met bewoners die zich willen 

inzetten in een eigen wijk. Hiermee levert de stichting een belangrijke bijdrage aan een prettige en 

duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem en omgeving. 

Ambassadeurs 

In 2017 is gestart in stadsdeel Schalkwijk met – in 2016 geworven en getrainde – ambassadeurs.  De 

samenwerking tussen het reeds bestaande wijkteam en de ambassadeurs is goed. De door de 

ambassadeurs verzonden signaleringen zijn tot tevredenheid opgepakt door de voorman van het 

wijkteam en de specialisten van Spaarnelanden.  

De bevindingen rondom de signaleringen zijn tijdens de zes ambassadeursbijeenkomsten besproken. 

Dat heeft ertoe bijgedragen dat de kwaliteit van de signaleringen beduidend verbeterd is. Tijdens twee 

van deze zes bijeenkomsten zijn presentaties gegeven door en over Handhaving en over het 

Strategisch Plan Afvalscheiding (SPA). Handhaving heeft haar rol en ondersteuning in de wijk 

toegelicht. De verbinding is hier ook gelegd met de operationeel handhaver per wijk. Bij de SPA-

presentatie gaven Spaarnelanden-medewerkers tekst en uitleg over het op stapel staande afval-

inzamelsysteem. Dit was met name van belang in verband met vragen van bewoners aan de 

ambassadeurs over deze ontwikkeling. In week 43 van 2017 is het SPA-project van start gegaan. 

Door de oprichting van stichting De Stad Heeft Je Nodig en de in oktober verkregen ANBI-status, zijn 

de vrijwilligersovereenkomsten met Spaarnelanden voor bepaalde tijd omgezet in 

vrijwilligersovereenkomsten voor onbepaalde tijd bij de stichting De Stad Heeft Je Nodig.  

Van de veertien ambassadeurs waarmee gestart is, maken er nog elf deel uit van het team. Twee 

ambassadeurs zijn gestopt omdat zij zijn doorgegroeid: één ambassadeur is gestopt in verband met 

een andere vrijwillige functie bij het wijkteam; een tweede ambassadeur is bij Spaarnelanden in dienst 

getreden als relatiemanager. Met een derde ambassadeur is in goed overleg besloten de 

overeenkomst te ontbinden.  
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In februari 2018 wordt een tweede groep getraind, die per 1 maart 2018 officieel ook in de overige 

delen van Haarlem aan het werk gaat.  

Het gewijzigde afvalinzamelsysteem en het verspreiden van informatie over het belang van 

afvalscheiding bij de bron zijn in 2018 belangrijke speerpunten voor alle teams.  

Veerpont 

De stichting draagt zorg voor de dagelijkse bemensing van de veerpont over het Spaarne. Met het 

Spaarneveer kunnen fietsers en voetgangers zonder omweg het Spaarne oversteken. Met 22 

vrijwilligers houden we de veerpont zeven dagen in de week in de vaart, van 07.00 tot 19.00 uur. In de 

winter is er een aangepast rooster. Veel kinderen bieden we op die manier een veilige route naar 

school. In 2017 zijn in 38.000 overtochten bijna 300.000 mensen overgezet. Er wordt altijd met twee 

schippers gevaren. Wanneer een schipper in opleiding dienst heeft, vaart hij/zij altijd samen met een 

ervaren schipper. Elke schipper is in het bezit van een vaarbewijs en een marifooncertificaat. 

Jaarlijks wordt bij het uitreiken van de kerstpakketten de jaarvergadering van de schippers gehouden. 

In 2017 is een onderhoudsschema met de Havendienst van de gemeente Haarlem opgesteld en is de 

accucapaciteit van het Spaarneveer vergroot waardoor er minder uitval is. Het onderhoud valt onder 

de verantwoording van de gemeente Haarlem. 

Partner 

Spaarnelanden N.V. is partner van stichting De Stad Heeft Je Nodig en ondersteunt de stichting 

financieel. De stichting is altijd op zoek naar nieuwe partners. Bent of kent u een onderneming die 

interesse heeft in een samenwerkingsverband met stichting De Stad Heeft Je Nodig? Neem dan 

contact met ons op. 

Toekomst 

In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. Hoe uw 

leven er nu ook uitziet, in elke buurt kunnen wij uw hulp goed gebruiken. Buurtbewoners en 

organisaties werken met wijkteams samen om de buurt netjes te houden. Samen maken we de stad 

leuker, mooier en leefbaarder! 

Het bestuur van de Stichting De Stad Heeft Je Nodig, 

Anita Tervoort, voorzitter 

André Vlug, penningmeester 

Wilma Vermunt, secretaris 

 


