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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, aan de bevordering van de
duurzaamheid van de openbare ruimte en aan het welzijn van burgers in de regio Haarlem.
De stichting richt zich op álle burgers van Haarlem en omgeving. Vooral burgers met een afstand tot
de arbeidsmarkt worden uitgenodigd om deel te nemen aan de activiteiten van de stichting om de
terugkeer naar de arbeidsmarkt te bevorderen.

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 de eigen wijk. Hiermee levert de stichting een belangrijke bijdrage aan een prettige en
duurzame leefomgeving in de gemeente Haarlem en omgeving.

Ambassadeurs
In 2020 zijn 26 ambassadeurs actief geweest met het melden van ‘signaleringen’. Een signalering is
een melding van een afwijking op de beeldkwaliteit in de openbare ruimte. Alle ambassadeurs zijn
gestart nadat zij de training ‘Opleiding ambassadeur’ hebben gevolgd bij Spaarnelanden. Deze
opleiding is door Spaarnelanden-medewerkers gegeven. Dit zijn medewerkers uit de praktijk, die bij
verschillende, voor de training relevante onderdelen van Spaarnelanden werkzaam zijn.
De groep ambassadeurs werkt verspreid over de vijf stadsdelen van Haarlem. De signaleringen, die
door hen zijn gedaan, kunnen verdeeld worden over de volgende rubrieken:
- afval en vervuiling
- groen, spelen en plantsoenen
- overlast en vandalisme
- straten, borden en straatmeubilair
- water, riolering, bruggen en oevers
De resultaten van de signaleringen en andere onderwerpen die van belang zijn voor het werk als
ambassadeur, zoals de toekomstvisie van Spaarnelanden en de bijbehorende
organisatieontwikkeling, worden besproken in het ambassadeursoverleg. Dit overleg wordt doorgaans
eenmaal per kwartaal gehouden. Het afgelopen jaar is één fysieke bijeenkomst geweest, daarna zijn
door coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomsten meer mogelijk geweest. De kwartaalfrequentie
zal na de coronacrisis weer worden opgepakt.
De coördinatie van de werkzaamheden van de ambassadeurs is verdeeld over verschillende collega’s
binnen Spaarnelanden.
Het stichtingsbestuur heeft besloten om ook in 2020 geen nieuwe groep ambassadeurs te laten
starten, om de organisatie niet nog meer te belasten. De huidige groep ambassadeurs
vertegenwoordigt weliswaar niet alle wijken, maar wel alle stadsdelen.
De kleding van de ambassadeurs is voorzien van het logo van Spaarnelanden en 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. In 2020 was er één vrijwilliger op deze participatieplaats
actief. Helaas heeft ook deze vrijwilliger eind 2020 zijn werkzaamheden bij het wijkteam moeten
beëindigen.

Adoptanten
In 2020 is hat aantal adoptanten gestegen naar 27.
Op hun verzoek hebben de adoptanten afvalpassen gekregen waarmee ze alle afvalcontainers in de
wijk kunnen openen. Het was ze een doorn in het oog dat ze buiten hun eigen straat geen afvalzakken
konden weggooien om zwerfvuil te voorkomen. Direct gevolg hiervan is dat sommige adoptanten hun
aandachtsgebied nu ruimer nemen dan alleen de grondstofstraat voor hun deur.
Meldingen werden in 2020 aan de afvalcoach doorgegeven via een groepsapp. De meldingen
kwamen in dusdanig grote aantallen binnen dat dit niet meer werkbaar was voor de afvalcoach en
daarom zijn we overgestapt naar de BeterBuiten App. Meldingen in deze app worden meteen
doorgegeven aan aan uitvoering.
We hebben helaas afscheid genomen van onze afvalcoach Cor Jan, maar eind 2020 hebben we
gelukkig Bas als nieuwe afvalcoach mogen verwelkomen.

Veerpont
De stichting zorgt 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. Normaal gesproken houden 26
vrijwilligers de veerpont zeven dagen in de week van 7:00 tot 19:00 uur in de vaart. In de winter is er
een aangepast rooster. Veel kinderen bieden we op die manier een veilige route naar school.
2020 was een bijzonder jaar. Door de coronamaatregelen heeft de boot tijdens de eerste lockdown
aan de wal gelegen. In de zomer zijn we weer gaan varen, zij het met aangepaste vaartijden en bij de
tweede lockdown moest de boot weer aan de kant.
Wanneer de boot vaart, wordt er 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.
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Het Spaarneveer vaart een groot deel van het jaar op de stroom die wordt opgewekt door
zonnepanelen op de overkapping van het passagiersdek. In de winter en op minder zonnige dagen
wordt ’s nachts stroom “bijgetankt” via een walstroomkast.
Elk jaar wordt bij het uitreiken van de kerstpakketten de jaarvergadering van de schippers gehouden.
Ook dat was dit jaar vanwege de coronapandemie niet mogelijk. De kerstpakketten zijn zo veel
mogelijk thuisbezorgd bij de vrijwilligers, en andere zijn ze bij de pont opgehaald.
Normaal wordt tijdens de zomervakantie de pont een 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. Dit jaar is dat tijdens de
lockdownperiode uitgevoerd.

AutoMaatje
Ook in 2020 hebben drie ‘AutoMaatjes’ als vrijwilliger bij de stichting gewerkt. Zij houden zich bezig
met het onderhoud van de elektrische auto’s, die worden ingezet voor carsharing. Carsharing verkleint
de parkeerdruk in Haarlem. De AutoMaatjes houden de auto’s schoon, zorgen ervoor dat de auto’s
geladen worden, geven uitleg aan nieuwe deelnemers en zijn contactpersoon in geval van problemen
met het gebruik van de carsharing app.

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 u 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
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Met ingang van 1 januari 2021 wisselt het bestuur van penningmeester. In verband met zijn drukke
werkzaamheden hebben we afscheid genomen van André Vlug als penningmeester en verwelkomen
we Hans de Bruijn in de rol van penningmeester.
In Haarlem hebben we een manier gevonden om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen. In 2021
willen we ook grondstofadoptanten uit Zandvoort als vrijwilliger laten meedraaien met de stichting.
Waar u ook woont en hoe uw leven er ook uitziet, in elke buurt van Haarlem of Zandvoort 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
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