
Goed idee voor jouw buurt? 

We dagen je uit deze zomer! 
 
Denk je ook wel eens: wat zou het leuk zijn als…..  
Er hier een schaaktafel zou staan, een insectenhotel zou hangen, een zwemtrapje de Molenplas in 
zou gaan?  
Of als ik een club zou kunnen oprichten, een buurtprikbord neer kan zetten of een plukplantsoen kan 
aanleggen? 
Maar ontbreekt het je vooral aan geld om ermee te beginnen?  
Dan is Schalkwijk aan Zet iets voor jou. Grijp je kans en gebruik de zomer om jouw idee uit te werken. 
Ga met een grassprietje in je mond in een van de heerlijke Schalkwijkse parken liggen, sluit je ogen 
en bedenk wat jij nodig hebt om van jouw droom een echt plan te maken. Tussen 19 september en 
18 oktober kun je je plan op www.schalkwijkaanzet.nl zetten. In het najaar verdelen Schalkwijkers 
van 18 jaar en ouder een bedrag van 70.000 euro over de leukste plannen. Misschien zit die van jou 
er dan wel bij! 
 
Kijk voor meer informatie op de website van Schalkwijk aan Zet, of houd de website of social media 
van je wijkraad in  de gaten.  
  

http://www.schalkwijkaanzet.nl/


Schalkwijk aan Zet gaat toch door 

Met een top-idee voor je wijk nog in 2020 zelf aan de slag! 

Hoe vaak krijg je als bewoner het aanbod van een pot geld voor jouw wijk? In Schalkwijk start de 

gemeente een experiment waarin inwoners zelf mogen bepalen waar ze budget aan uitgeven. Elke 

Haarlemmer met een hart voor Schalkwijk kan ideeën aandragen om de wijk leuker, gezelliger, 

groener, mooier of energiebewuster te maken. Je leeftijd is niet belangrijk Voor die plannen is 

70.000 euro beschikbaar. Van een speelplek, een jeu-de-boulesbaan, een extra groenstrook, 

insectenhotels tot gezamenlijk zonnepanelen inkopen.  

Plannen die minimaal vijftig likes weten te halen en de haalbaarheidscheck doorstaan, gaan door 

naar de laatste ronde. Daarin bepalen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder welke ideeën worden 

uitgevoerd. Kom maar op met die plannen; Schalkwijk is aan zet! 

Bewoners aan zet 

Bewoners weten vaak heel goed wat er in hun wijk of buurt zou moeten gebeuren als het gaat om 

elkaar ontmoeten, onderhoud en groen in de buurt én duurzaamheid. Ideeën, enthousiasme en 

vrijwilligers genoeg! Maar vaak ontbreekt het aan geld om die plannen uit te voeren. De Haarlemse 

gemeenteraad wil de uitdaging aangaan met Schalkwijk en stelt dit jaar én komend jaar een budget 

van 70.000 euro beschikbaar voor de democratische wijkbegroting.  

Energie in de wijk  

De democratische wijkbegroting is eerder al een succes gebleken in Den Haag en Amsterdam. 

Schalkwijk is gekozen voor het experiment vanwege de energie in de wijk en omdat veel bewoners al 

bezig zijn met het verbeteren van hun wijk.  

Schalkwijk aan Zet zou eigenlijk al in maart van start gaan. Door de coronamaatregelen is het 

experiment uitgesteld. Tijdelijk konden alle Haarlemmers met een ‘corona-initiatief’ hun idee op 

Haarlemlink.nl plaatsen en daar een kleine financiële ondersteuning voor ontvangen. Wat bleek? 

Schalkwijkers waren daarin heel actief!   

Hoe werkt het? 

Via de website www.schalkwijkaanzet.nl kan je vanaf 19 september tot en met 18 oktober 2020 je 

plan indienen. Om meer mensen mee te krijgen voor je plan voer je zelf campagne. Probeer zoveel 

mogelijk medebewoners enthousiast te krijgen voor je plan. Iedereen met hart voor Schalkwijk mag 

een of meer plannen liken. De plannen die 50 of meer likes halen gaan door naar de 

haalbaarheidscheck. Daarin wordt gekeken of de plannen realistisch en conform de wet zijn. 

Geld verdelen 

In de laatste fase kunnen Schalkwijkers van 18 jaar en ouder met een persoonlijke pincode het 

budget van 70.000 euro verdelen over de plannen die door de haalbaarheidsronde zijn gekomen. De 

plannen met de meeste ‘stemmen’ worden uitgevoerd. Als indiener van het plan ben je zelf 

verantwoordelijk voor de uitvoering. De uitslag is voor de Kerstvakantie van 2020 bekend. 

Spelregels 

• Je plan is voor Schalkwijk (voor een buurt daarbinnen of een voor specifieke plek in de wijk) 
en komt ten goede aan de bewoners van de wijk.  

• Je plan draagt bij aan één van deze thema’s:  
◦ Ontmoeten 
◦ Op straat en groen 

http://www.schalkwijkaanzet.nl/


◦ Duurzaamheid 
• De kosten voor je plan zijn maximaal 70.000 euro. Maar het mag ook minder! Hoe leuk is het 

als de wijk kan profiteren van meer verschillende ideeën die samen 70.000 euro kosten? 
• Je plan moet binnen twaalf maanden zijn uitgevoerd (d.w.z. vóór 1 januari 2022). 
• Iedereen kan een plan indienen: bewoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen, 

zowel in Schalkwijk als daarbuiten. 
• Plannen met minimaal vijftig likes gaan door naar de tweede ronde: de haalbaarheidscheck 

door de gemeente.  
• De gemeente toetst de plannen op haalbaarheid. De uitkomst hiervan kan gevolgen hebben 

voor je plan. De gemeente kan je adviseren om je plan na deze check aan te passen.  
• Bewoners uit Schalkwijk verdelen het geld over de plannen en bepalen zo welk(e) plan(nen) 

wordt/worden uitgevoerd.  
• Je voert je plan zoveel mogelijk zelf uit. De gemeente ondersteunt waar nodig. 
• Heb je moeite zelf een plan op papier te zetten? Of heb je geen toegang tot een computer? 

Ga dan naar één van de spreekuren in de wijk (data volgen). Daar zit iemand die je kan 
helpen. 

 
Meer informatie? Kijk op www.schalkwijkaanzet.nl.  
 
 
 
 
 

http://www.schalkwijkaanzet.nl/

