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WONEN / BOUWEN

GROEN

CULTUUR / ERFGOED

MOBILITEIT

ECONOMIE

STELLING
Er wordt niet gebouwd in het groen

IN 2040 …
… is er net zoveel groene ruimte in
de stad als nu.

Woningen worden alleen gebouwd
als het kwaliteit toevoegt aan de stad

… hebben we onder deze conditie
zoveel mogelijk woningen gebouwd.

Menging van wonen en werken voegt
kwaliteit toe

… zijn alle wijken multifunctioneel.

We bouwen wat nodig is voor een
evenwichtige bevolkingsopbouw van
de stad

… is voor iedereen in elke levensfase
een geschikte woning te vinden.

We bouwen flexibel

… kunnen gebouwen gemakkelijk
heringericht worden voor andere
functies / doelgroepen.

Natuur is altijd dichtbij en
multifunctioneel

… is er groen in de stad en zijn
buitengebieden goed bereikbaar.

Haarlem is klimaatneutraal

… levert de stad energie op.

Haarlem houdt je gezond

… biedt Haarlem een gezonde
leefomgeving.

Haarlem is bestand tegen extreme
klimaatomstandigheden

… heeft iedereen droge voeten en
geen hittestress.

We investeren in erfgoed

… hebben we nieuwe monumenten.

We zijn rentmeester van ons erfgoed

… benutten we ons
erfgoedpotentieel.

Cultuur is voor iedereen nabij en
toegankelijk

… is overal in de stad een rijk
cultureel aanbod

Er is meer ruimte voor fietsers en
voetgangers

… heb je de auto niet meer nodig
om je in de stad te verplaatsen.

We kiezen voor een ‘walkable city’

… zijn dagelijkse voorzieningen in
elke buurt op loopafstand.

Haarlem is een goed bereikbare stad

… zijn we via alle vervoersmiddelen
met de regio verbonden.

We zetten in op mobiliteitsarme
werkgelegenheid

… werkt de helft van de Haarlemse
beroepsbevolking in de stad.

Circulaire economie is gemeengoed

… worden in Haarlem geen
grondstoffen, energie en talent
meer verspild

SOCIAALMAATSCHAPPELIJK

BESTUUR

Individualisme leidt in Haarlem niet
tot uitsluiting

… kunnen mensen van divers
pluimage elkaar makkelijk
ontmoeten.

Behoud contrasten; verschil mag er
zijn

… heeft elk stadsdeel nog steeds
eigenheid.

Openbare ruimte is een
ontmoetingsplek

… nodigt openbare ruimte uit tot
verblijven.

Het hoger onderwijs in Haarlem heeft
een aantrekkende werking

… is het hoger onderwijs onderdeel
van de identiteit van Haarlem.

Het basis- en voortgezet onderwijs in
Haarlem is goed

… biedt elke school gelijke kansen.

Haarlemmers zien de gemeente als
betrouwbare samenwerkingspartner

… voegen bewoners, ondernemers
en gemeente samen kwaliteit toe
aan de stad.

We denken niet in kosten, maar in
baten

… is de lange termijn leidend.

Haarlem maakt mensen gelukkig

… wordt Bruto Lokaal Geluk gebruikt
als indicator.

Elke Haarlemmer heeft toegang tot
informatie

… faciliteert de gemeente een
digitale infrastructuur als
nutsvoorziening

Haarlem werkt als centrumgemeente
samen met de regio

… is er in de hele regio een goed
pakket aan voorzieningen.

