De gemeente Haarlem wil meer ruimte voor initiatieven uit de
stad, meer luisteren naar wat er speelt in de wijken en meer
samenwerking met partners aangaan om Haarlem sociaal,
veilig, duurzaam en aantrekkelijk te houden. Sluit aan, of start
je eigen bewonersinitiatief! In Haarlem zijn al veel
bewonersinitiatieven bezig met duurzame energieopwekking
en energiebesparing.

Duurzame
bewonersinitiatieven
➢ Er is een offline ontmoetingsplatform , het Haarlems
Initiatievencafé, informatie op
https://www.haarlem.nl/initiatieven-vanuit-de-stad/
➢ Online staat op HaarlemLink.nl alle bestaande initiatieven.
Ook staat er een toolkit met tips, adressen en praktische
informatie om uw initiatief snel verder te helpen.

haarlemlink.nl

Haarlem wil in 2030 klimaatneutraal zijn, en in 2040 aardgasvrij.
Ook werken we aan een klimaatbestendige stad en circulaire
economie. Heeft u een initiatief voor uw straat, wijk of stad die
aan een van deze onderwerpen een bijdrage levert? Dan
komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies en/of leningen.

Financiering
duurzame projecten
met wijk of straat
➢ Het leefbaarheid en initiatiefbudget is bedoeld voor
kleinschalige initiatieven uit de stad tot 3.000 euro die een
bijdrage leveren aan de leefbaarheid, duurzaamheid,
veiligheid en kwaliteit van de stad.
https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget
➢ Subsidie voor Haarlemse initiatieven die gezamenlijk
duurzame elektriciteit willen opwekken in de stad zoals een
collectief zonnestroomdak. Per project is er maximaal €2500
beschikbaar voor de onderzoeks- en opstartkosten van het
project. https://www.haarlem.nl/subsidie-collectievezonnestroom/
➢ Meer mogelijkheden op:
haarlem.nl/bewonersinitiatieven-haarlem-klimaatneutraal/

Het VvE Duurzaamheidsloket is gespecialiseerd in de
begeleiding van VvE's naar verduurzaming en
energiebesparing. Startpunt is een maatwerkadvies van de
huidige energiezuinigheid van het complex samen met
verbeteropties, investeringskosten en terugverdientijden.

Duurzaamheidsloket
voor Vereniging van
Eigenaren
➢ Verduurzaming en energiebesparing van gebouwen
➢ Inzichtelijk maken van duurzaamheidsopties
➢ Mogelijkheden om achterstallig onderhoud te combineren
met verduurzaming
➢ Procesondersteuning
➢ Inventariseren subsidie en investeringsmogelijkheden
➢ Vergroenen van het meerjarig onderhoudsplan

vveduurzaamheidsloket.nl

Haarlemmers kunnen veel doen om duurzamer te wonen,
werken en leven. Maar wat doet de gemeente zelf aan
duurzaamheid?

Wat doet de
gemeente Haarlem?
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Energieneutrale gebouwen Zijlpoort en Raakspoort met
warmte/koude opslag en waterloze urinoirs
Gemeente Haarlem koopt 100 % groene stroom in
Haarlem maakt openbare verlichting energiezuinig met
dimmers in de nacht en met energiezuinige ledlampen
Stadhuis wordt met biomassa gestookte ketel verwarmd
Auto’s van de gemeente rijden elektrisch
Haarlem stimuleert fietsen en openbaar vervoer. Er ligt
een rode loper door het centrum
Gemeente stelt zonnedaken beschikbaar

haarlem.nl/degroenemug

