MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN GEMEENTE HARDERWIJK
WELZIJN EN ZORG
Samen voor elkaar Wmo beleidsnota 2012 - 2015: 'Inwoners wonen zo zelfstandig mogelijk en
nemen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk deel aan de samenleving, uitgaand van zelfregie en met
inzet van de sociale omgeving. De gemeente zorgt voor een vangnet voor diegenen die het echt niet
redden.
Preventie
1

Harderwijkers ontmoeten elkaar, in de wijk, in de buurt, met name op eigen initiatief. Ook
jongeren voelen zich betrokken. Zij hebben oog voor elkaars behoefte aan ondersteuning.
Vrijwilligers en mantelzorgers zijn getraind om vroegtijdig problemen te signaleren.

2

Preventief jeugdbeleid: bevordering van een veilige opgroeiomgeving op basis van Communities
that care, bevorderen van een positieve opvoedstijl (Triple P) binnen het gezin (en school,
sociale omgeving) en bevorderen laagdrempeligheid van het CJG als opvoedvoorziening voor
iedereen.

3

Inwoners die te maken hebben met beperkingen kunnen meedoen in Harderwijk. Ouderen wonen
zo lang mogelijk zelfstandig, kunnen zich bewegen in een toegankelijke openbare ruimte en
kunnen meedoen in sociale netwerken.

Maatschappelijke ondersteuning
4

Kwetsbare inwoners beschikken over voldoende vaardigheden om mee te kunnen doen in
Harderwijk. Zij worden daarbij ondersteund door hun eigen netwerk. Mantelzorgers krijgen de
ondersteuning die zij nodig hebben, zowel praktisch, informatief als emotioneel.

5

Bevorderen van de kracht van de samenleving: bevorderen van het doen van (zorg)
vrijwilligerswerk en stimuleren van wederkerigheid bij de ondersteuning.

6

Sport en welzijnswerksorganisaties werken samen aan het behalen van de maatschappelijke
doelen, bijvoorbeeld bij naschoolse activiteiten en activiteiten in de wijk.

ONDERSTEUNING VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS
Nota De samenleving maken we zelf.
7

Harderwijkers zijn zich er van bewust dat zij elkaar nodig hebben en dat ieder een bijdrage levert
(bijvoorbeeld door burenhulp, als vrijwilliger, als mantelzorger).

8

De Harderwijkse verenigingen en organisaties (zoalshet sportverenigingsleven, het onderwijs
maar ook het bedrijfsleven) helpen elkaar vrijwillig met expertise, inzet.

9

De samenwerking tussen informele en formele hulp en ondersteuning van kwetsbare
Harderwijkers is goed geregeld.

MAATSCHAPPELIJKE ZORG
Beleidsnota Maatschappelijke zorg 2012 - 2015
10

De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is dichtbij henzelf georganiseerd. De
ondersteuning is gericht op meedoen en zingeving.

11

De ondersteuning aan de meest kwetsbare inwoners is integraal en gaat over zowel zorg, wonen,
dagbesteding als financiën.

12

De (meest) kwetsbare inwoners denken en parten mee over hoe de ondersteuning wordt
geregeld.

SPORT

Nota Sportbeleid 'Sport in beweging' 2011 - 2018
13

Er zijn voldoende voorzieningen voor kwetsbare inwoners die willen sporten. De
sportmogelijkheden zijn laagdrempelig, met name ook voor ouderen, kinderen met overgewicht
en allochtone jongeren.

14

Sportmogelijkheden worden vraaggericht georganiseerd: degenen die willen sporten doen ook
(deels) de organisatie.

15

Verbeteren van de (sport-)participatie van kwetsbare groepen (allochtone jongeren, kinderen met
overgewicht, senioren met een gebrek aan sociale contacten en mensen met een handicap) en
het versterken van de sociale cohesie binnen deze groepen.

16

Versterken van de positie van verenigingen door samenwerking te stimuleren (tussen
verenigingen onderling, maar ook andersoortige instellingen zoals uit het onderwijs).

KUNST EN CULTUUR
Bouwen aan betekenis 2011 - 2016.
17

Harderwijk kent een blijvend ruim aanbod van amateurkunstverenigingen.

18

De sociale en creatieve vaardigheden van Harderwijkse kinderen wordt gestimuleerd door
cultuureducatie en talentontwikkeling.

19

De amateurkunstverenigingen dragen bij aan het prettig samenleven in Harderwijk voor alle
Harderwijkers, ook degenen die hier nog weinig kennis mee hebben gemaakt (jongeren, mensen
met een laag inkomen).

20

Onze kunst en cultureel erfgoed is zoveel mogelijk toegankelijk voor alle Harderwijkers, waar
mogelijk ook in de openbare ruimte.

21

De culturele instellingen in Harderwijk bieden een kwalitatief goed, divers, samenhangend en
laagdrempelig aanbod voor alle Harderwijkers.

MILIEU

Routekaart naar een klimaatneutraal Harderwijk: De energieke stad
22

Reductie van CO2 uitstoot door het stimuleren van vegetatiedaken en isolatie van woningen

EVENEMENTEN

Nota evenementenbeleid. Samen aan de slag met een aantrekkelijk
evenementenbeleid.
23

Harderwijk op basis van evenementen meer uitstraling geven en beter promoten.

24

Evenementen (nieuw en bestaand) versterken met een aansprekend thema (groen, blauw en/ of
goud).

25

Het totale aanbod meer laten aansluiten bij nieuwe consumententrends.

