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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 
 
2018 is het eerste volledige jaar dat de ambassadeurs van Spaarnelanden in de stichting De Stad 
Heeft Je Nodig ondergebracht zijn. De eerste groep van 10 ambassadeurs in Schalkwijk is per 1 maart 
2018 uitgebreid met 16 nieuwe ambassadeurs. Deze nieuwkomers zijn gestart nadat zij de training 
‘Opleiding ambassadeur’ hadden gevolgd, die gegeven werd bij Spaarnelanden. Deze opleiding is 
gegeven door interne opleiders. Dit zijn medewerkers uit de praktijk die bij verschillende, voor de 
training relevante onderdelen van Spaarnelanden werkzaam zijn. De certificaten zijn aan het eind van 
de training feestelijk uitgereikt door wethouder Cora Yfke Sikkema. 
 
Deze tweede groep ambassadeurs werkt verspreid over de 5 stadsdelen van Haarlem. Eén 
ambassadeur heeft bedankt vanwege privéomstandigheden. Totaal zijn er nu 25 ambassadeurs. 
Het totaal aantal door de ambassadeurs geplaatste signaleringen is 4.744, verdeeld over de volgende 
rubrieken: 

 
Afval en vervuiling 3.100 
Overig   170 
Groen, spelen en plantsoenen        440 
Overlast en vandalisme     38 
Straten, borden en straatmeubilair   936 
Water, riolering, bruggen en oevers     60 
Totaal 4.744 
 
De resultaten van de signaleringen en andere onderwerpen die van belang zijn voor het werk als 
ambassadeur, zoals de toekomstvisie van Spaarnelanden en de daarmee gepaard gaande 
organisatieontwikkelingen, worden besproken in het ambassadeursoverleg dat normaal gesproken 
éénmaal per kwartaal wordt gehouden. In 2018 zijn er door omstandigheden enkele overlegmomenten 
geannuleerd. De kwartaalfrequentie is in 2019 weer opgepakt. 
 
Het stichtingsbestuur heeft eind 2018 besloten om in 2019 geen derde groep ambassadeurs te laten 
starten in verband met de vele signaleringen die er binnengekomen zijn in 2018. Dit om de organisatie 
op dit moment niet nog meer te belasten. Verder is het van belang te constateren dat met de huidige 2 
groepen weliswaar niet alle wijken zijn vertegenwoordigd, maar wel alle stadsdelen. 
 
In 2018 is ook de nieuwe kleding gekomen en deze is begin 2019 uitgereikt. Deze kleding is voorzien 
van het logo van Spaarnelanden én van de stichting De Stad Heeft Je Nodig.  
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Wijkteams 
 
Binnen de wijkteams van Spaarnelanden is ruimte voor tien vrijwilligers die meehelpen de wijken 
volgens beeldkwaliteit op orde te houden. Bij de start van 2018 waren er drie vrijwilligers op deze 
participatieplaatsen actief. In de loop van 2018 zijn er twee vrijwilligers gestopt vanwege medisch 
redenen.  
 

Adoptanten 
 
In 2018 is er een start gemaakt met het aantrekken van adoptanten van de ‘grondstofeilanden’. Een 
grondstofstraatje is een locatie waar meerdere ondergrondse containers bij elkaar staan. De 
adoptanten zijn vrijwilligers die signaleringen over bijplaatsingen en zwerfvuil bij deze eilanden 
doorgeven aan een afvalcoach met als doel de omgeving weer zo snel mogelijk op orde te krijgen. In 
totaal zijn er 14 adoptanten gestart in Meerwijk, onderdeel van Schalkwijk. Allen hebben een 
vrijwilligersovereenkomst via de stichting gekregen.  
 
Uitbreiding met adoptanten geeft ook meer diversiteit van verschillende vrijwilligersgroepen. Het 
besluit is dan ook om in 2019 eerst meer adoptanten te werven. Hiermee is rekening gehouden in de 
begroting 2019, in verband met het uitbetalen van vrijwilligersvergoedingen aan adoptanten. 

Veerpont 

De stichting draagt zorg voor de dagelijkse bemensing van de veerpont over het Spaarne. Met het 
Spaarneveer kunnen fietsers, voetgangers en elektrische kleine voertuigen zoals elektrische 
rolstoelen en scootmobielen zonder omweg het Spaarne oversteken. Met 26 vrijwilligers houden we 
de veerpont zeven dagen in de week in de vaart, van 7:00 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 2018 zijn 
in 38.000 overtochten bijna 315.000 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. 

Het Spaarneveer vaart een groot deel van het jaar op de stroom die wordt opgewekt middels 
zonnepanelen op de overkapping van het passagiersdek. In de winter en op minder zonnige dagen 
wordt ’s-nachts stroom “bijgetankt” via een walstroomkast. 

In 2017 is een onderhoudsschema met de Havendienst van de gemeente Haarlem opgesteld. Tijdens 
de zomervakantie wordt de pont 1 week uit de vaart genomen voor groot onderhoud. Dit betreft met 
name schilderwerk en onderhoud aan de elektrische installatie. Het onderhoud valt onder de 
verantwoording van de gemeente Haarlem. 

Riksja 

In 2018 zijn we begonnen met de aanschaf van een riksja, deze is geplaatst bij verzorgingshuis 
Schoterhof. Met de riksja kunnen vrijwilligers met bewoners fietsen, hiermee willen we bewoners het 
gevoel van wind door de haren weer teruggeven. Het verzorgingstehuis heeft voldoende vrijwilligers 
die af en toe met de bewoners een fietstocht op een duofiets, of een wandeling willen maken. Niet alle 
bewoners zijn daartoe in staat. Op de riksja kunnen bewoners met vrijwilligers een heerlijke fietstocht 
maken “met de wind door je haren”, of bijvoorbeeld een ritje maken om naar een afspraak gebracht te 
worden, of onderweg een lekker kopje koffie te drinken.  
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Partner 

Spaarnelanden 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 
Andre Vlug, penningmeester 
Jan Verhoeven, secretaris 

 
 


