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Voorwoord

Op maandag 30 mei 2022 presenteerden Harderwijk Anders, ChristenUnie, CDA en D66 de Afspraken 2022 – 2026; 
“Samen bouwen aan de toekomst”. Samen met inwoners maken we de stad Harderwijk en het dorp Hierden 
mooier. Dit collegeprogramma is een verdieping op de Afspraken 2022 - 2026. Daarom krijgt dit programma de 
titel “Vandaag bouwen aan morgen”.  

Wij stellen de inwoners centraal. We zijn scherp op wat onze 

kwetsbare inwoners nodig hebben. En we helpen als dat kan en 

nodig is. We pakken de leiding bij moeilijke opdrachten, zoals 

de woningbouwopgave en duurzaamheid. We kijken naar de 

toekomst. En we zien kansen en mogelijkheden om samen met 

Ermelo en Zeewolde grote vragen op te pakken. 

We werken samen met inwoners, de gemeenteraad en 

medewerkers. Daardoor is het duidelijk wat we doen en waarom 

we dit doen. We leggen dingen begrijpelijk uit. En we zorgen dat 

iedereen zichzelf is en meedoet. We stellen ons kwetsbaar op en 

staan open voor verbeteringen. In 2024 beoordelen we hoe het 

dan is. Hierbij vragen we de inwoners naar hun ervaringen met 

de gemeente.

De onrust in de wereld heeft invloed op het gevoel van 

veiligheid. De gestegen energie- en grondstofprijzen 

zorgen ervoor dat alles duurder wordt. We weten nog niet 

welke gevolgen dit heeft voor onze doelen. De landelijke 

stikstofdiscussie heeft bijvoorbeeld gevolgen voor de 

woningbouwopgave. Tegengestelde meningen in de 

samenleving horen we steeds meer. De ontwikkelingen in de 

wereld en in Nederland raken iedereen. Wij spelen hier zo goed 

mogelijk op in.

Wij zoeken het gesprek met inwoners actief op in de wijken. 

Daardoor verwachten wij meer vertrouwen van inwoners in 

het gemeentebestuur. Wij willen een hogere opkomst van bij 

de verkiezingen van de gemeenteraad 2026. In 2022 was de 

opkomst 55,6%. In 2026 willen we 60,0% halen. 

In dit collegeprogramma leest u onze plannen voor Harderwijk 

en Hierden voor de volgende 4 jaar. Wij wensen u veel plezier 

met het lezen van dit collegeprogramma.

College van B&W,

Harm-Jan van Schaik

Edwin Enklaar

Marcel Companjen

Wilco Mazier

Martijn Pijnenburg

Maarten Reckman
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Inleiding

We hebben de onderwerpen uit de Afspraken 2022 – 2026; “Samen bouwen aan de toekomst” in dit 
collegeprogramma uitgewerkt. In dit hoofdstuk lichten wij onze aanpak en de opbouw toe. Ook leggen we de 
verbinding met de kadernota 2023 – 2026 en de meerjarenbegroting 2023 – 2026. In deze documenten staat wat 
we gaan doen en hoeveel dat kost.  

Aanpak
We zijn aan de slag gegaan met 5 thema’s:

 ͂ Wonen

 ͂ Duurzaamheid

 ͂ Leefbare wijk

 ͂ Zorg

 ͂ Bestuurscultuur en dienstverlening 

Bij elk onderwerp hebben we doelen opgeschreven. Waar dat 

kon, hebben we de doelen meetbaar gemaakt. Dit maakt het 

mogelijk om ons aan te spreken op resultaten. Er staat ook wat 

we voor elk onderwerp doen en hoe we dat doen. En we laten 

zien wat het kost.  

Opbouw
In de Afspraken 2022 – 2026 staan de belangrijkste en grootste 

onderwerpen . In het collegeprogramma geven we aandacht aan 

meer onderwerpen die we ook uitvoeren. En waarop we betere 

resultaten willen halen. Daarom gebruiken we dezelfde indeling 

als in andere documenten, zoals de kadernota en de begroting. 

Hierdoor zijn de kosten van wat we doen duidelijker in beeld. En 

laten we beter zien wat we doen.  

Relatie collegeprogramma met kadernota 
en meerjarenbegroting
Kadernota 2023 - 2026

In een kadernota staat welke plannen er zijn. En hoe we deze 

plannen betalen. In de raadsvergadering van 15 september 

2022 is de kadernota voor 2023 - 2026 besproken. We hebben 

afgesproken dat we alleen de plannen uitvoeren die echt 

moeten. Bijvoorbeeld omdat het juridisch moet, of omdat we al 

hadden afgesproken om het te doen. 

Nieuwe plannen staan dus nog niet in de kadernota. De 

keuzes voor nieuwe plannen hebben we gemaakt in dit 

collegeprogramma. Een deel van de nieuwe plannen hebben 

we hierin opgenomen. Soms weten we nog niet hoeveel geld 

een plan kost. Of hebben we nog geen geld om het plan uit 

te voeren. Deze plannen bespreken we later met de raad. 

Bijvoorbeeld bij een andere kadernota. Of via een los voorstel. 

Meerjarenbegroting 2023 - 2026

In de meerjarenbegroting staat waar we ons geld aan uitgeven. 

Dit zijn de plannen uit de kadernota en de gewone taken die we 

uitvoeren. De nieuwe plannen uit het collegeprogramma komen 

hier bij. Met een wijziging in de begroting vragen we de raad 

om geld. De raad overlegt hierover en besluit of de begroting 

gewijzigd wordt. Het collegeprogramma en de begroting vullen 

elkaar aan.

Collegeprogramma

Van de meeste nieuwe activiteiten in het collegeprogramma 

weten we wat het kost. Alle kosten samen zijn de basis voor de 

wijziging van de begroting 2023. Voor sommige activiteiten 

moeten we meer onderzoek naar de kosten doen. Deze plannen 

bespreken we met de raad wanneer we meer weten over de 

kosten. Dit doen we bijvoorbeeld bij een andere Kadernota, of 

via een los voorstel.

 

Oplegger Financiële positie

Er zijn nu verschillende stukken waarin geldzaken staan. En 

in september hebben we gehoord hoeveel geld we van de 

landelijke overheid krijgen. We maken alle financiële gevolgen 

duidelijk in een document. Zodat we precies weten hoeveel geld 

we de volgende jaren hebben.

Relatie met strategische raadsagenda
We omarmen de voorgestelde onderwerpen en gaan hiermee 

aan de slag. De onderwerpen zijn in dit collegeprogramma 

opgenomen. Eventuele kosten nemen wij mee in de kadernota 

2024 – 2027. De onderwerpen zijn: 

 ͂ Mobiliteit en bereikbaarheid (hoofdstuk Verkeer en vervoer)

 ͂ Onderwijs en de relatie met (regionale) arbeidsmarkt 

(hoofdstuk Onderwijs)

 ͂ Hoe blijft Harderwijk een aantrekkelijke stad om te 

bezoeken en als gast te verblijven? (hoofdstuk Sport, cultuur 

en recreatie)

 ͂ Harderwijk in 2050 (hoofdstuk Ruimte en wonen)
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Bestuur en ondersteuning

Meer vertrouwen in de 
gemeente Harderwijk

Doel: Inwoners voelen zich betrokken bij de stad. 
En hebben vertrouwen in het collegebestuur. 

Vertrouwen moeten we verdienen. Dit staat of valt met de 

manier waarop we met elkaar omgaan. We respecteren elkaar 

en maken geen verschil. Dit geldt voor inwoners met elkaar, 

maar ook met het gemeentebestuur en ambtenaren. We meten 

met een vragenlijst of onze inwoners tevreden zijn over het 

gemeentebestuur. En we vragen inwoners naar hun ervaringen 

met de gemeente. We willen een 7,0 halen bij de meting in 2024.

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We werken op verschillende onderdelen aan 

vertrouwen: Samenwerking, Integriteit (eerlijkheid),  

Meedoen en Dienstverlening (service aan inwoners)

 ͂ We gebruiken de ideeën van inwoners en ondernemers 

bij de plannen die we uitvoeren.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We meten één keer in de twee jaar wat inwoners van 

het bestuur van de stad vinden. En we geven uitleg 

over de resultaten. De eerste meting is in 2024.

 ͂ Vanaf 2024 hebben we een systeem waarin informatie 

over elke wijk in Harderwijk en Hierden staat.

Afspraken 2022-2026 

Het gemeentebestuur is voor en van 

iedereen! We respecteren elkaar en 

maken geen verschil
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Beter samenwerken

Samenwerken bestaat uit drie onderdelen:

1. Samenwerken met inwoners

2. Samenwerken in de (EHZ-)regio

3. Samenwerken in het gemeentehuis

Samenwerken met inwoners

Doel: Samenwerking met inwoners versterken

Samen met inwoners willen we plannen maken en uitvoeren. 

We lossen samen problemen op. En we zorgen voor een betere 

samenwerking tussen de gemeente en inwoners die iets willen 

en kunnen doen. We werken mee aan nieuwe ideeën die een 

positieve invloed hebben op de straat, wijk, stad of dorp.

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We maken meedenken, meepraten en meedoen 

mogelijk.

 ͂ We laten goede samenwerkingen tussen inwoners 

en gemeente meer zien. Ook om andere mensen 

enthousiast te maken.

 ͂ We weten wat er in Harderwijk en Hierden speelt.

 ͂ In 2023 maken we een vragenlijst over het bestuur van 

de stad.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ De wethouders houden een keer in de maand een 

spreekuur in de wijk.

 ͂ Een keer in de week is er een inloopspreekuur in het 

Stadhuis. Mensen kunnen hier vragen stellen aan een 

medewerker. Maar ook nieuwe ideeën neerleggen bij 

de gemeente.

 ͂ We kijken of we ‘het stadsidee’ en ‘right to challenge’ 

kunnen samenvoegen.

 ͂ We meten één keer in de twee jaar wat inwoners van 

het bestuur van de stad vinden. In 2024 is de eerste 

meting.

 ͂ Een keer in het jaar organiseren we de maand van 

burgerschap.

 ͂ We vragen aan jongeren om mee te denken bij onze 

plannen.

 ͂ We vragen inwoners om mee te denken over 

onderwerpen waar zij veel verstand van hebben.
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Samenwerken in de (EHZ-)regio

Doel: De (EHZ-)regio sterker, steviger en completer 
maken

Harderwijk (H) werkt op veel gebieden samen met Ermelo 

(E) en Zeewolde (Z). Als (EHZ-)regio hebben we samen een 

gebiedsagenda gemaakt. Hierin staat welke grote problemen 

we aanpakken. We hebben afgesproken dat we deze problemen 

samen oplossen. Hiervoor hebben we geld nodig. Misschien 

kunnen we geld ontvangen van provincie(s), de overheid of 

Europa. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We gaan aan de slag met de onderwerpen uit de 

gebiedsagenda. Dit doen we samen met Ermelo 

en Zeewolde en met de provincies Gelderland en 

Flevoland. We gaan aan de slag met de volgende 

onderwerpen, waarbij duurzaamheid een voorwaarde is:

 ͂ Ruimte

 ͂ Wonen

 ͂ Werklocaties

 ͂ Verkeer

 ͂ Recreatie en toerisme

 ͂ We werken samen als we daardoor betere resultaten 

halen. We kijken eerst bij welke onderwerpen dit het 

geval is.

 ͂ We professionaliseren het binnenhalen van geld.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Begin 2023 komen we met een plan voor de 

Gebiedsagenda. Bij dit plan zit ook de planning.

 ͂ In 2023 kijken we naar de organisatie van het bestuur. 

Hierbij kijken we ook naar de plaats van de raad.

 ͂ In 2023 start de regisseur Gebiedsagenda.

 ͂ We starten met de onderwerpen waar we snel resultaat 

halen. We kiezen voor een handige aanpak.

 ͂ Samen met Ermelo en Zeewolde stemmen we de 

regiodeals af. Bij regiodeals werken we samen met de 

overheid om belangrijke vragen op te pakken.

 ͂ We starten een open proces over de ontwikkeling van 

de samenwerking.

 ͂ In 2024 stellen we iemand aan om geld binnen te 

halen. Dit gaat om geld voor de regio, maar ook voor 

Harderwijk en Hierden in het bijzonder.
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Samenwerken in het gemeentehuis

Doel: Meer waardering van inwoners voor onze 
medewerkers

Medewerkers zijn er voor de inwoners. Een goede relatie tussen 

bestuur en ambtenaren is een voorwaarde om onze doelen 

en resultaten te halen. We verwachten dat onze medewerkers 

professioneel zijn. We zorgen dat de werkplek veilig en 

aantrekkelijk is. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We staan voor onze mensen (medewerkers gemeente 

en Meerinzicht) en zijn een goed werkgever.

 ͂ We geven het goede voorbeeld met een interne 

organisatie waar iedereen erbij hoort.

 ͂ We geven ruimte aan talent door middel van een 

trainee-programma.

 ͂ We willen medewerkers binden, boeien en laten 

bloeien.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We vragen inwoners via een meting om onze 

medewerkers een cijfer te geven.

 ͂ We maken een lerende organisatie mogelijk.

 ͂ We verhogen de kennis en het kunnen van 

medewerkers. Hier stoppen we tijd en energie in. 

De Harderwijk Academie verbreden we in 2023 naar 

een academie voor de vier organisaties (Harderwijk, 

Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht).

 ͂ We hebben zo weinig mogelijk inhuur.

 ͂ In 2023 houden we een onderzoek om te kijken hoe 

tevreden medewerkers zijn.

 ͂ We starten met een project ‘inclusieve organisatie’. Zo 

zorgen we ervoor dat iedereen erbij hoort.
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Integriteit verbeteren

Doel: een eerlijk college

Integriteit is voor ons heel belangrijk. Met integriteit bedoelen 

we dat we eerlijk zijn en dat we te vertrouwen zijn. Ook als dat 

soms moeilijk is. Eigenschappen van de gemeente zijn: Open, 

Ondernemend en Ontspannen. We doen wat goed is voor de 

stad. Niet alleen voor nu, maar ook voor later.

We schrijven en praten in begrijpelijke taal. En we leveren zorg 

die goed bij de persoon past. Hierbij gaan we ervan uit dat de 

personen zelf ook moeite doen. Hierbij heeft iedereen zijn eigen 

taak. We behandelen iedereen met respect en we verwachten dit 

ook terug. We kijken goed naar het aantal regels. Regels moeten 

toegevoegde waarde hebben. Ook voor de manier waarop we in 

de samenleving met elkaar omgaan.  

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We gaan uit van collegiaal bestuur.

 ͂ Integriteit is een onderwerp dat vaker terugkomt, in de 

gesprekken met bestuurders en met ambtenaren.

 ͂ We zijn duidelijk in onze keuzes. Ja is ja en nee is nee. 

We delen hierbij ook onze redenen.

 ͂ We staan open voor verbeterpunten en leren daarvan.

 ͂ We zijn duidelijk in onze keuzes en we delen ook onze 

redenen.

 ͂ Een onafhankelijke pers is belangrijk. En dat steunen 

we.

 ͂ We maken alleen nieuwe regels als dat echt nodig is.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Tussen de bestuurders is er ruimte voor discussie. 

Hierna maken we samen een keuze. En we staan samen 

achter deze keuze. Dat laten we ook zien. 

 ͂ We spreken elkaar aan op ons gedrag.

 ͂ We informeren de gemeenteraad actief.

 ͂ Samen met de pers kijken we naar verbetering van 

onze berichten.

 ͂ Samen met de pers bekijken we de afspraken opnieuw. 

In 2024 onderzoeken we of de journalistiek in 

Harderwijk of in de regio extra geld nodig heeft.

 ͂ We bekijken of nieuwe regels echt nodig zijn. En of we 

kunnen controleren of mensen zich aan deze regels 

houden. Dit doen we ook voor bestaande regels.
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Meedoen stimuleren

Doel: Iedereen is zichzelf en doet mee

We willen dat iedereen veilig en in vrijheid zichzelf kan zijn 

en meedoet. Plannen willen we samen met inwoners maken. 

Daarom halen we inwoners er al bij de voorbereiding bij. Dit 

doen we bij alles wat we in onze stad voor inwoners doen. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We zorgen ervoor dat iedereen in Harderwijk veilig 

zichzelf kan zijn.

 ͂ We proberen ervoor te zorgen dat iedereen zonder 

voorwaarden en onbeperkt mee kan doen.

 ͂ Inwoners denken mee bij onze plannen.

 ͂ Iedere inwoner voelt zich gehoord.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ In alle plannen van de gemeente denken we ook na 

over hoe iedereen mee kan doen.

 ͂ We steunen de groep Kleurrijk Harderwijk. We zorgen 

dat culturele verschillen meer aandacht krijgen. 

Bijvoorbeeld bij ondernemers.

 ͂ We geven invulling aan Harderwijk als 

Regenbooggemeente. En we zijn een veilige haven 

voor LHBTIQ+ inwoners.

 ͂ We gaan nog meer doen om ervoor te zorgen dat 

iedereen meedoet. Hierbij hebben we extra aandacht 

voor jongeren.
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Dienstverlening verbeteren

Doel: De inwoner geeft ons een 7,0 voor onze 
dienstverlening

Wij zijn er voor de inwoners. Daarom kijken we vanuit de blik 

van onze inwoners. En wat zij van ons verwachten. We geven 

duidelijk aan wat inwoners van ons mogen verwachten. 

Inwoners weten waarvoor ze naar de gemeente kunnen en welke 

regels er zijn. We willen een hogere kwaliteit en snellere service. 

We ontwikkelen dit samen met Ermelo en Zeewolde. En we 

voeren dit ook samen uit. 

 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We willen korte wachttijden, goede bereikbaarheid en 

heldere informatie.

 ͂ We zetten in op tevreden inwoners over onze service.

 ͂ We zetten in op makkelijke, duidelijke en veilige 

service. En die onze inwoners ervaren als compleet.

 ͂ We helpen de inwoners zo goed mogelijk waar zij dat 

willen. Hierbij geldt: “online waar het kan en persoonlijk 

waar nodig”.

 ͂ We zetten in op bereikbare service. Dus we praten en 

schrijven in gewone taal. We kijken of de informatie op 

onze website en in onze brieven leesbaar is. Dit doen 

we samen met de inwoners.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We zijn duidelijk over onze regels en wachttijden.

 ͂ We zijn duidelijk in onze keuzes en besluiten, ook als 

iets niet kan. We delen onze redenen en zijn hier open 

over.

 ͂ Hoe we iets vertellen stemmen we af op de personen.

 ͂ We zorgen dat meer producten digitaal bereikbaar zijn. 

Dit is fijn voor de mensen die digitaal handig zijn. En 

hierdoor hebben we meer tijd voor de mensen die het 

niet digitaal kunnen. Deze mensen kunnen we aan de 

telefoon of persoonlijk helpen.

 ͂ Een keer in het jaar kunnen inwoners bij ons komen 

kijken om te zien hoe wij werken. En een keer in de 

twee jaar organiseren we een gemeentedag.

 ͂ We meten hoe tevreden inwoners zijn over onze 

digitale service. In 2022 maken we hiervoor een 

meting.

 ͂ De service van Ermelo, Harderwijk, Zeewolde en 

Meerinzicht stemmen we zoveel mogelijk op elkaar af.

 ͂ We meten hoe, wanneer en waarover de inwoners 

contact met ons willen.

 ͂ We willen dat inwoners zo min mogelijk 

contactmomenten nodig hebben. Daarom maken we 

meer producten digitaal.

 ͂ We werken zoveel mogelijk op afspraak om de 

wachttijden zo kort mogelijk te houden. Natuurlijk 

blijft iedereen welkom in ons Huis van de Stad.

 ͂ We werken samen met Ermelo, Zeewolde en 

Meerinzicht om onze service zo compleet mogelijk te 

maken. Als het kan willen we dat inwoners maar één 

keer hun gegevens hoeven te geven.
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Veiligheid

Minder criminaliteit

Doel: minder (drugs)criminaliteit en minder 
huiselijk geweld

We hebben het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 afgesproken. 

Dit is het belangrijkste document met regels voor het gedrag van 

mensen in het openbaar. En voor de veiligheid in Harderwijk. In 

dit plan staat dat we minder misdaden willen. Daar hebben we 

hard aan gewerkt. We hebben meer mensen gevangen genomen 

voor misdaden die met drugs te maken hebben. Daar gaan we 

mee door: we willen 10% meer mensen die drugs verkopen 

gevangen nemen. Zo willen we deze misdaden stoppen. 

Ook werken we hard om gewelddadige en seksuele misdaden 

tegen te gaan. Hierdoor hebben we meer misdaden in beeld. 

We gaan verder met onze aanpak. We  willen nog minder 

gewelddadige en seksuele misdaden. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We geven voorrang aan de aanpak van misdaden die 

met drugs te maken hebben. Maar ook aan de aanpak 

van geweld thuis en aan kindermishandeling.

 ͂ We pakken ondermijnende criminaliteit aan. Dit 

zijn misdaden waarbij criminelen voor verboden 

activiteiten gebruik maken van niet verboden 

bedrijven. Ook pakken we zorgfraude, internetfraude 

en mensenhandel aan.

 ͂ We gaan completer samenwerken met ‘Zorg en 

Veiligheid’.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We geven (ondermijnende) misdaden minder kans. 

Hiervoor maken we betere regels. En we controleren 

beter.

 ͂ We ontwikkelen een beter beeld van risico’s, 

dadergroepen en slachtoffers om meer te voorkomen.

 ͂ Met het project ‘Geldezels’ zorgen we dat minder 

jongeren hun bankrekening laten misbruiken voor 

witwassen.

 ͂ Georganiseerde zorgfraude pakken we sterker aan.

 ͂ Via voorlichting over internetfraude weten inwoners en 

ondernemers meer over de risico’s. En wat ze moeten 

doen om zulke fraude te voorkomen.

 ͂ We helpen slachtoffers van mensenhandel en geven 

ze opvang. De daders pakken we hard aan. Ook 

voorkomen we mensenhandel volgens het plan van 

aanpak Mensenhandel 2022-2024.

 ͂ We zoeken de samenwerking met politie, inwoners, 

ondernemers en maatschappelijke organisaties. We 

werken nauw samen met de gemeenten in de buurt. 

Binnen de gemeente Harderwijk hebben we aandacht 

voor veiligheid op verschillende terreinen. Op deze 

manier kunnen we problemen sneller zien.
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Minder overlast

Doel: 80% van onze inwoners hebben een positieve 
veiligheidsbeleving

In de wijk kunnen inwoners last hebben van geluid, of 

bijvoorbeeld van groepen mensen die op straat rondhangen. 

Dit noemen we overlast. Het bepaalt voor een deel hoe veilig 

inwoners zich voelen in de wijk. Daarom pakken we de overlast 

aan. En we stimuleren de sociale verbinding in de wijken. Dit 

doen we door mensen meer met elkaar in contact te laten 

komen. Onbekend maakt namelijk onbemind. Hierbij geven we 

aandacht aan de verschillen tussen jongeren en ouderen. En aan 

de verschillen in cultuur. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We zorgen voor veilige buurten. En dat inwoners 

kunnen meedoen en meepraten.

 ͂ We zorgen dat er minder overlast is.

 ͂ ‘Jeugd en Veiligheid’ werken vaker en sterker samen. 

 

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We zorgen dat inwoners Burgernet en 

WhatsAppgroepen meer gebruiken.

 ͂ In wijkbijeenkomsten geven we aandacht aan 

veiligheid.

 ͂ We zetten vaker de groepsscan in. We gebruiken 

de nieuwste ideeën in de aanpak van vervelend 

groepsgedrag. Zo zorgen we voor minder vervelende, 

lastige en criminele groepen jeugd. En pakken we 

misbruik van alcohol en drugs aan.

 ͂ We zorgen dat boa’s en politie nauwer samenwerken. 

Dit geldt ook voor opbouwwerk, wijkmanagers en hulp 

aan jongeren.

 ͂ Met scholen maken we afspraken over 

schoolveiligheid.

 ͂ We zorgen dat mensen met GGZ-problemen helpende 

mensen om zich heen hebben.
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Verkeer en vervoer

Betere veiligheid in het 
verkeer
Doel: In 2026 zijn er in Harderwijk 20% minder 
ongevallen waarbij iemand naar het ziekenhuis 
moet

‘Harderwijk en Hierden duurzaam veilig’, dat is ons plan. We 

zorgen dat het verkeer in de gemeente Harderwijk veiliger is. 

Kinderen en ouderen zijn het meest kwetsbaar in het verkeer. 

Deze groepen geven we extra aandacht. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We richten wegen veilig in. Dit doen we zo dat ze ook 

voor de toekomst goed zijn.

 ͂ We werken de wegencategorisering bij. In de 

wegencategorisering staat bij elke weg in Harderwijk 

en Hierden wat voor soort weg het is. Bijvoorbeeld een 

snelweg of een weg in een woonwijk.

 ͂ We maken fiets- en voetpaden veiliger. Ook worden ze 

prettiger om overheen te lopen of fietsen.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We zorgen dat de lijnen en pijlen op de weg beter zijn 

en dat ze kloppen.

 ͂ We verlichten donkere plekken op fiets- en voetpaden 

beter.

 ͂ We kijken welke wegen we moeten veranderen zodat 

ze in de toekomst beter zijn.

 ͂ We verhogen de kwaliteit van de fietspaden. 

Bijvoorbeeld het wegdek of de breedte van het 

fietspad.

 ͂ We maken nieuwe afspraken met de horeca over veilig 

bezorgen.

 ͂ We halen paaltjes die niet nodig zijn op fietspaden 

weg.

 ͂ We moedigen het gebruik van de cursus ‘veilig 

elektrisch fietsen’ aan. Dit doen we samen met Veilig 

Verkeer Nederland en de vereniging die opkomt voor 

fietsers. 
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Afspraken 2022-2026 

We geven voorrang aan lopen en 

fietsen. We zorgen dat je op meer 

plaatsen je fiets kunt parkeren

Duurzamere verplaatsing

Doel: In 2026 kiest 15% van de inwoners voor 
ander vervoer dat beter is voor het milieu

We zetten in op Harderwijk als loop- en fietsstad volgens het 

STOMP idee. STOMP staat voor: Stappen, Trappen, OV, Mobility 

as a Service, Privéauto. We gaan voor een gezonde omgeving, 

waarin de gezonde keuze - zelf bewegen - de makkelijkste 

is. Een voorbeeld van Mobility as a Service zijn hubs. Dit zijn 

knooppunten waar reizigers makkelijk kunnen overstappen 

om verder te reizen. Op deze knooppunten zijn deelfietsen, 

deelscooters, bussen en (elektrische) deelauto’s. Zo kan de 

reiziger zelf bepalen wat de handigste manier is om te reizen. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We spelen in op kansen 

en gebruiken deze voor het verder ontwikkelen van 

Harderwijk en Hierden.

 ͂ Bij nieuwe ontwikkelingen denken we eerst aan het 

voordeel voor voetgangers en fietsers.

 ͂ We moedigen deelauto’s, deelscooters en het gebruik 

van knooppunten aan.

 ͂ We zorgen voor voldoende fietsenstalling en 

oplaadplekken voor elektrische fietsen.

 ͂ We zetten meer laadpalen voor auto’s neer.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We doen een onderzoek 

naar de ontwikkelingen van mobiliteit. In dit 

onderzoek kijken we naar wat er nu nodig is en wat er 

in de toekomst nodig is. We onderzoeken ook welke 

kansen er zijn. 

 ͂ We zorgen dat reizigers op meer plaatsen de fiets 

veilig kunnen parkeren. Op een aantal plekken in de 

stad combineren we deze fietsparkeerplekken met 

laadpalen.

 ͂ We moedigen fietsgebruik onder scholieren aan. Dit 

doen we met een actie.

 ͂ We ontwikkelen een knooppunt bij station Harderwijk.

 ͂ We voeren project Duurzame bevoorrading binnenstad 

uit. Dit is de eerste stap naar het helemaal duurzaam 

leveren van spullen in de binnenstad in 2030.

 ͂ We zorgen voor meer pakketwanden op belangrijke 

plekken. Alle bezorgdiensten kunnen deze 

pakketwanden gebruiken.

 ͂ We zorgen voor snelladers voor auto’s bij gebieden 

waar winkels zijn en op andere belangrijke plekken.

 ͂ Samen met de provincie onderzoeken we hoe het 

zit met opladers voor auto’s en vrachtwagens bij de 

bedrijven.
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Betere bereikbaarheid

Doel: In 2026 is Harderwijk en zijn de wijken en 
industrieterreinen makkelijker bereikbaar

We proberen al jaren mensen te overtuigen om vaker de trein 

te nemen van en naar Harderwijk. Hier gaan we nog meer ons 

best voor doen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken met NS en 

Prorail. Vanaf het station moet ook de rest van Harderwijk goed 

bereikbaar zijn. Daarom verbeteren we de bereikbaarheid van 

onze wijken en de industrieterreinen.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We blijven ons best doen voor sneller en vaker een 

trein van en naar Harderwijk.

 ͂ We verbeteren de bereikbaarheid van onze wijken en 

industrieterreinen met de fiets en OV.

 ͂ We werken met de regio samen om de bereikbaarheid 

te verbeteren.

 ͂ We maken een snelle fietsroute richting Ermelo, 

Nunspeet en Zeewolde.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We willen dat bussen vaker rijden om onze 

bereikbaarheid te verbeteren.

 ͂ We onderzoeken de mogelijkheid voor toeristisch 

vervoer over het water vanaf P8.

 ͂ We doen een onderzoek naar verkeerscapaciteit en 

doorstroming van verkeer in de stad. En of het voor de 

toekomst ook goed is. We kijken ook naar betere aan- 

en afvoer van het verkeer vanaf de A28 en N302.

 ͂ We onderzoeken waar missende verbindingen zijn op 

fietsroutes. Bijvoorbeeld waar een tunnel nodig is.

 ͂ We verbeteren de bereikbaarheid over het water, zoals 

via een kabelbaan.

 ͂ We kijken waar we de straten geschikter voor fietsen 

kunnen maken. Een fietsstraat kan een oplossing zijn.

 ͂ We blijven geld betalen aan het mobiliteitsfonds 

van de regio. Dit geld blijven we ook in de toekomst 

betalen.
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Slimmer parkeren

Doel: In 2026 parkeren we auto’s zoveel mogelijk 
aan de rand van de binnenstad  

In de binnenstad rijden nu nog regelmatig auto’s rond. Als 

wandelaar of fietser moet je ruimte maken voor de auto’s. We 

kijken hoe we kunnen zorgen voor minder autoverkeer in de 

binnenstad. Zo moedigen we wandelen en fietsen nog meer 

aan. Daarvoor is nodig dat we ook anders naar parkeren kijken. 

Zoals parkeren aan de rand van de binnenstad, in ondergrondse 

garages en groenere parkeerplaatsen. Dan kunnen we onze 

leefruimte ook echt gebruiken als leefruimte.  

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Parkeren doen we aan de rand van de binnenstad.

 ͂ Parkeren bij hoog(nieuw)bouw doen we meestal 

ondergronds.

 ͂ We stellen een parkeervisie op. Deze is in 2023 klaar.

 ͂ We zorgen voor bovengrondse groene 

parkeerplaatsen.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Onderzoeken hoe we parkeren naar de rand van de 

binnenstad kunnen brengen.

 ͂ De parkeerplaatsen op de boulevard gaan weg.

 ͂ De binnenstad en de boulevard worden autoluw. Er 

rijden daar dus minder of geen auto’s meer.

 ͂ We zorgen voor meer parkeerplekken voor fietsen in 

de binnenstad en op de boulevard.

 ͂ We onderzoeken waar een parkeerplaats voor taxi’s in 

de binnenstad kan komen.

 ͂ We maken ‘korte parkeerplekken’ voor de 

aanlegplekken in de haven.
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Economie

Levendige en aantrekkelijke 
gebieden met winkels
Doel: De binnenstad en de wijkcentra zijn voor de 
toekomst ingericht

We willen een sterke binnenstad die klaar is voor de toekomst. 

De binnenstad van Harderwijk heeft nu al veel te bieden aan 

inwoners en toeristen. Dit willen we ook in de toekomst zo 

houden. Daarom schrijven we een nieuwe complete visie. Hierin 

staat hoe we kijken naar de binnenstad. We hebben aandacht 

voor de opdrachten die er nu zijn, maar ook voor de toekomstige 

ontwikkelingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de andere 

gebieden waar winkels in de wijk zijn sterker worden. Zij vormen 

namelijk het hart van de wijk.  

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We maken de binnenstad kleiner, completer en 

prettiger.

 ͂ De samenwerking in de binnenstad maken we sterker.

 ͂ De binnenstad en de winkels in de wijk hebben 

verschillende functies. We maken een plan over hoe we 

met deze verschillende functies omgaan. 

 ͂ We houden vast aan de keuzes uit ons plan voor de 

binnenstad. We zorgen ervoor dat het gebied met 

winkels in de wijk sterker wordt.

 ͂ We willen we liever geen nieuwe winkels buiten de 

binnenstad en de winkels in de wijk.

 ͂ We willen dat de gebieden met winkels druk zijn en 

van goede kwaliteit. Samen met de vereniging voor 

winkeliers kijken we wat we hiervoor moeten doen.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We houden de basis op orde: schoon, heel, veilig en 

vindbaar.

 ͂ We maken een plan voor de binnenstad. En we geven 

aan hoe we dit uitvoeren. Hierbij kijken we naar 

lege winkels, hoe bereikbaar het is en of er genoeg 

planten en bomen zijn. En we kijken naar plekken die 

extra aandacht nodig hebben, zoals de Vuldersbrink, 

Donkerstraat/Klooster en de Boulevard.

 ͂ We beoordelen of nieuwe ideeën voor winkels buiten 

de binnenstad ook in de binnenstad kunnen.

 ͂ We willen dat de samenwerking in de binnenstad 

professioneler wordt. Dit kan bijvoorbeeld met extra 

geld. Ook kijken we naar de toekomst van Heerlijk 

Harderwijk.

 ͂ We steunen nieuwe ideeën van de vereniging voor 

ondernemers in de binnenstad.

 ͂ We willen ruimte goed gebruiken en veel lege winkels 

voorkomen.

 ͂ We zetten de eerste stap voor regelmatig overleg met 

winkeliers en ondernemers. Dit is voor de binnenstad, 

maar ook voor andere gebieden met winkels.

 ͂ We breiden de markt in Drielanden uit.

Afspraken 2022-2026 

We willen een sterke binnenstad die 

klaar is voor de toekomst. 

We schrijven een nieuwe integrale visie 

met aandacht voor de huidige opgaven 

en de toekomstige ontwikkelingen

Collegeprogramma 2022 - 2026, Vandaag bouwen aan morgen 19



Harderwijk aantrekkelijker 
voor ondernemers 
Doel: In 2026 hoort Harderwijk bij de top 20 van 
economische toplocaties

Wij vinden een sterke economie belangrijk voor Harderwijk 

en Hierden. Nu en in de toekomst. We geven de ruimte om te 

ondernemen, vooral als het gaat om duurzaam ondernemen. 

Ook bij nieuwe ideeën. We hebben oog voor onze ondernemers. 

Ook daarom hebben we één contactpersoon voor ondernemers. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We maken onze terreinen met bedrijven duurzamer en 

van goede kwaliteit.

 ͂ We maken de kansen voor nieuwe, lokale en kleine 

ondernemers groter.

 ͂ We maken een nieuwe kijk op economie en op de 

banenmarkt. Hierin staat waar we aandacht voor 

hebben in de volgende jaren.

 ͂ We bepalen opnieuw welke samenwerkingen we 

nodig hebben.

 ͂ We zijn er voor ondernemers. We hebben aandacht 

voor de verbinding. We luisteren en brengen partijen 

bij elkaar.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We doen onderzoek naar de kansen en ontwikkelingen 

op economie voor Harderwijk.

 ͂ We geven een nieuwe vorm aan het economisch 

platform. Dit is een groep waarin ondernemers, 

winkeliers en de gemeente vergaderen.

 ͂ We organiseren elk jaar een bijeenkomst nieuwe 

ondernemers. We luisteren en geven duidelijkheid over 

wat de gemeente voor ondernemers kan betekenen.

 ͂ We werken er naar toe dat Lorentz in 2030 meer 

energie opwekt dan het gebruikt

 ͂ We voeren toekomstgericht grondbeleid.

 ͂ Circulaire ondernemers geven we een podium. 

Circulair betekent dat bestaande materialen en 

producten zo lang mogelijk en opnieuw worden 

gebruikt.

 ͂ We doen mee aan een onderzoek naar het sterker 

maken van Lorentz 1. Dit doen we samen met de 

provincie.

 ͂ We zorgen voor een programma waar nieuwe 

bedrijven zich kunnen ontwikkelen.

 ͂ De gemeente gebruikt, waar het kan, de producten van 

nieuwe bedrijven.

 ͂ We hebben duidelijke teksten op onze website. We zijn 

bij bijeenkomsten en we zijn actief in de media.

 ͂ We kopen zoveel mogelijk in bij ondernemers en 

winkels uit de gemeente.
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Onderwijs

Samenleving waarin iedereen 
gelijk opgroeit 
Doel: Gelijke kansen voor ieder kind

Ieder kind moet zich helemaal kunnen ontwikkelen. Los van 

achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of de financiële 

situatie. We gaan scheiding van groepen tegen. We voorkomen 

schooluitval en we willen dat iedereen mee kan doen. We 

maken het onderwijs breed mogelijk. Van toestroom en 

schoolgebouwen tot het vinden van werk. Zodat kinderen zich 

maximaal ontwikkelen voor hun rol in de samenleving. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We dragen bij aan gelijke 

kansen in het onderwijs.

 ͂ We steunen het onderwijs breed.

 ͂ We hebben aandacht voor 16 - 27 jarigen zonder een 

basis diploma.

 ͂ We zetten in op verzuimbegeleiding.

 ͂ We willen dat meer kinderen zelfstandig naar school 

gaan.

 ͂ We willen dat mensen goed kunnen lezen en schrijven. 

We hebben aandacht voor het hele gezin als het gaat 

om taalontwikkeling van het kind.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ Strategische Raadsagenda: We willen dat onze 

plannen bijdragen aan een kansrijke opleiding van alle 

jonge inwoners. We maken hiervoor een startnotitie, 

bijvoorbeeld over werk in de regio en persoonlijke 

ontwikkeling.  

 ͂ We zorgen voor naschoolse activiteiten in heel 

Harderwijk.

 ͂ We subsidiëren programma’s die extra steun geven aan 

kinderen die dat nodig hebben.

 ͂ We kijken of we leerlingen die achterlopen met leren 

gelijk over de scholen kunnen verdelen.

 ͂ We starten het proefproject ‘partnerschap met 

opvoeders’ bij basisscholen en kinderopvang en we 

bouwen dit uit.

 ͂ We hebben een jeugdarts voor de middelbare school 

en het MBO.

 ͂ Het CJG denkt mee over mogelijkheden voor school 

wanneer dit nodig is.

 ͂ Meer kinderen reizen zelf naar school, in plaats van met 

leerlingenvervoer.

 ͂ We zorgen dat er voldoende begeleiding is en 

activiteiten zijn om (terug) naar school of werk te gaan.

Afspraken 2022-2026 

Gelijke kansen voor ieder kind is belangrijk. 

Daarom voert de gemeente het gesprek 

over de niet-wettelijke taken. Bijvoorbeeld: 

segregatie (afstand tussen bevolkingsgroepen), 

lerarentekort, leefbaarheid en de 

samenwerking tussen scholen

Collegeprogramma 2022 - 2026, Vandaag bouwen aan morgen 21



Toekomstbestendiger 
onderwijs
Doel: Kinderen uit de gemeente Harderwijk gaan 
hier naar school

We hebben in Harderwijk verschillende soorten scholen. Dit 

geldt voor basisscholen, maar ook voor middelbare scholen. We 

helpen de samenwerking tussen onderwijs en bedrijven. Zodat 

de inhoud van het onderwijs aansluit bij wat er in de bedrijven 

nodig is. 

We hebben de onderwijsvisie 2030 gemaakt. Dit is het plan 

om het onderwijs voor de toekomst nog beter te maken. Voor 

het (speciaal) basisonderwijs voeren we de onderwijsvisie de 

volgende jaren uit. Dit doen we in de volgorde zoals dat staat in 

het Integraal Huisvestingsplan. Daarin staat wat er nodig is voor 

de schoolgebouwen. Middelbare scholen krijgen elk jaar geld 

van de overheid voor hun schoolgebouw. Wij helpen mee door 

extra geld te geven. Zo maken we verschillende scholen die ook 

geschikt zijn voor de toekomst.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We houden het verschillende aanbod van scholen.

 ͂ De onderwijsvisie 2030 is onze handleiding voor de 

keuzes die we maken over schoolgebouwen.

 ͂ We organiseren een flexibeler scholenbestand.

 ͂ We maken de schoolgebouwen beter voor het 

milieu. Ook verbeteren we de temperatuur in de 

schoolgebouwen.

 ͂ We steunen de samenwerking tussen onderwijs en 

bedrijven. Zodat er een goede overgang van school 

naar werk is.

 ͂ We helpen de (taal)ontwikkeling van mensen die werk 

zoeken. En ook van mensen die al werk hebben.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We voeren de uitvoeringsagenda van het integraal 

huisvestingsplan uit.

 ͂ We helpen de temperatuur van scholen binnen te 

verbeteren. Vooral van scholen die nog jong zijn, maar 

wel een oude ventilatie hebben.

 ͂ We geven middelbare scholen extra geld voor het 

onderhoud van schoolgebouwen.

 ͂ We geven geld aan nieuwe ideeën die de 

samenwerking tussen onderwijs en bedrijven helpen.

 ͂ We zorgen voor een Onderwijsboulevard vlakbij het 

station. In de Onderwijsboulevard zitten onderwijs en 

bedrijven dicht bij elkaar.

 ͂ In Harderwijk zijn er organisaties die mensen helpen 

die lezen en schrijven moeilijk vinden. Wij steunen deze 

organisaties. Zodat zij deze mensen nog beter kunnen 

helpen.
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Sport, cultuur en recreatie

Gezondere inwoners

Doel: In 2026 zijn er meer mensen in Harderwijk en 
Hierden die sporten of bewegen

Harderwijk is een sportstad. Hier geven we al jaren geld aan 

uit. We hebben veel voorzieningen, zoals een zwembad en 

sportzalen. Deze houden we in stand. We maken gezond 

gewoon. In ons plan staat dat we willen dat iedereen een leven 

lang kan sporten en bewegen. We maken de lokale omgeving 

van kinderen en jongeren gezond(er).

Er is meer ruimte om te bewegen. We kiezen vaker voor een 

appel dan voor een kroket. We zorgen voor een ruimer aanbod 

om te bewegen voor ouderen. Zodat zij zo lang mogelijk zichzelf 

kunnen redden en voor zichzelf kunnen zorgen. Harderwijk zet 

zich in voor sport voor iedereen. Maar we hebben ook oog voor 

talent en moedigen dit ook aan.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We maken een gewoonte van een gezonde manier van 

leven.

 ͂ We maken de verbinding tussen zorg en bewegen.

 ͂ We zorgen voor een goede kwaliteit van onze 

sportaccommodaties.

 ͂ We willen dat iedereen mee kan doen in de sport. En 

we willen dat mensen zich hier bewust van zijn.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We helpen jongeren en volwassenen bij overgewicht. 

Hierbij kijken we naar de manier waarop mensen leven.

 ͂ Vanaf 2023 gaan we door met JOGG en de ouderen 

beweegcoach.

 ͂ We gaan door met de coach voor (jong)volwassenen 

met meer beperkingen. En we hebben meer aandacht 

voor Uniek Sporten.

 ͂ We moedigen verenigingen aan om meer aangepast 

sporten aan te bieden.

 ͂ We zorgen dat sportruimtes goed zijn voor de 

toekomst. Dit geldt voor de binnenkant en voor de 

sportvelden.

 ͂ We openen het nieuwe zwembad en de nieuwe 

sporthal Sypel III.

 ͂ De moedigen een beweegvriendelijke omgeving aan.

 ͂ De regenboogambassadeur adviseert ons 

over wat er leeft in de gemeente. Dit gaat over 

verschillen in geslacht en seksuele verschillen. De 

regenboogambassadeur adviseert ook over de 

verschillen in de sport.
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Kunst- en cultuuraanbod voor 
iedereen
Doel: In 2026 maken meer inwoners en bezoekers 
gebruik van het kunst- en cultuuraanbod  

Kunst en cultuur helpt de ontwikkeling van economie in de 

gemeente. Cultuur en de gebouwen uit het verleden vormen de 

identiteit van Harderwijk. Ook dragen ze bij aan de levendigheid 

van de stad. Kunst en cultuur zorgen ervoor dat mensen graag 

in onze gemeente willen wonen. Cultuur heeft ook een goede 

invloed op gezondheid, onderwijs en veiligheid. Het heeft ook 

andere sociale voordelen. Daarom willen we kunst en cultuur 

compleet maken in alle wijken van Harderwijk en Hierden.  

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ In 2025 nemen we een besluit over wel of geen nieuw 

binnenpodium en over de plek daarvan.

 ͂ We doen een voorstel over hoe de Mess zich het beste 

kan ontwikkelen.

 ͂ We ontwikkelen Estrado voor de toekomst.

 ͂ We staan open voor meer nieuwe ideeën van 

kunstenaars voor kunst buiten.

 ͂ We houden de gebouwen, boten en werken uit 

het verleden. In 2031 heeft Harderwijk 800 jaar 

stadsrechten. We zorgen dat de gebouwen, boten en 

werken uit het verleden er dan goed bij staan.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We onderzoeken de extra waarde van een theater 

binnen. We maken een plan over de wens, inhoud en 

plaats. Over dit plan neemt de raad in 2025 een besluit.

 ͂ We maken een voorstel over de ontwikkeling van de 

Mess. En hoe de Mess kan zorgen voor meer cultuur in 

Harderwijk. Het voorstel leggen we in 2023 voor aan 

de raad.

 ͂ We maken in 2024 een plan voor de ontwikkeling van 

Estrado.

 ͂ We onderhouden de beelden en andere kunstwerken 

buiten beter.

 ͂ We maken een plan voor de gebouwen, boten en 

werken uit het verleden. Dit doen we samen met 

organisaties die hier veel vanaf weten. 

 ͂ We maken de samenwerking tussen cultuur 

organisaties sterker. Dit geldt ook voor organisaties die 

veel weten van oude gebouwen, boten en werken. We 

zorgen dat er in onze organisatie een contactpersoon 

voor is. 

 ͂ We doen een onderzoek en maken een plan voor het 

vieren van 800 jaar stadsrechten in 2031. Afspraken 2022-2026 

We nemen een besluit over 

een binnenpodium
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Toeristischer Harderwijk

Doel: Vanaf 2026 is Harderwijk het hele jaar 
aantrekkelijk voor toeristen  

Harderwijk is een plek waar veel mensen komen. Met de 

vernieuwde Boulevard is ook het watertoerisme flink gestegen. 

Graag ontvangen we het hele jaar toeristen. We willen dat 

Harderwijk 365 dagen in het jaar druk en aantrekkelijk is voor 

bewoners en bezoekers. En dat onze economie bloeit. Hierbij 

hebben we oog voor het evenwicht tussen het groen en 

ontspanning. En het evenwicht tussen de hoeveelheid en de 

kwaliteit van het toerisme. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We blijven een 

aantrekkelijke stad om te bezoeken en als gast te zijn.

 ͂ We maken een plan waarin we zeggen wat we van 

toerisme vinden. En wat we ervoor gaan doen in de 

volgende jaren.

 ͂ We zetten in op het waterprofiel van Harderwijk, zoals 

visserij en havens. Maar ook watersport. 

 ͂ We maken alle verschillende gebruikers duidelijk wat 

de regels zijn voor het gebruik van de havens van 

Harderwijk.

 ͂ Het onderwerp ‘Hanze in Harderwijk’ maken we sterker. 

De Hanze is een oude samenwerking tussen steden in 

de Middeleeuwen.

 ͂ We breiden de plekken waar mensen in Harderwijk 

kunnen overnachten uit.

 ͂ We steunen ideeën voor evenementen en maken deze 

mogelijk.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We denken na over de 

toekomst van Harderwijk als toeristische bestemming. 

We maken hiervoor een discussienota. 

 ͂ We maken Heerlijk Harderwijk en het Toeristisch 

Informatie Punt professioneler

 ͂ We verbinden het Dolfinarium en de binnenstad beter.

 ͂ We ontwikkelen meer strandlocaties.

 ͂ In 2023 maken we nieuwe regels voor de haven. 

Daarna neemt de raad hierover een besluit. Ook maken 

we makkelijke afspraken die helpen bij de dagelijkse 

vragen. Ieder jaar kijken we of we de afspraken moeten 

aanpassen.

 ͂ We verlengen het toeristisch seizoen door een beter 

aanbod voor het hele jaar.

 ͂ We zorgen voor goede routes zodat mensen hier graag 

komen.

 ͂ We maken een aantrekkelijke ontvangstlocatie. Daar 

bieden we duurzaam vervoer aan.

 ͂ We doen mee aan Hanzejaar 2023.

 ͂ We doen onderzoek naar hoeveel meer hotelkamers er 

nodig zijn.

 ͂ We onderzoeken of er een stadscamping kan komen.

 ͂ We maken nieuwe plannen voor overnachtingen 

mogelijk.

 ͂ We stellen een coördinator voor evenementen aan. De 

coördinator zorgt ervoor dat het proces samen met de 

gemeente goed loopt. De coördinator houdt ook het 

overzicht. 

 ͂ We dagen de organisatoren van evenementen uit om 

tijdens evenementen meer aan het milieu te denken.

 ͂ We steunen nieuwe plannen voor evenementen op het 

water.
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Sociaal Domein

Meer aansluiten in de wijk

Doel: In 2024 weten we per wijk welke 
voorzieningen er nodig zijn

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. 

Wij geloven dat we dit doel eerder halen als er een goede 

wijkaanpak is. In de wijk woon je namelijk. Je doet er de 

boodschappen en kinderen gaan er naar de opvang of naar 

school. Je sport, wandelt en leeft in jouw wijk. De wijkaanpak 

waar we aan werken is ván en mét de wijk gemaakt. De 

ervaringen en agenda van de inwoners zijn daarbij het meest 

belangrijk. En de inzet van experts helpen hierbij. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We zetten in op een wijkaanpak van en met inwoners. 

 ͂ We maken het gevoel van een gedeelde taak met 

inwoners van de wijk groter.

 ͂ We kunnen besluiten om ongelijk geld uit te geven. 

Om ervoor te zorgen dat het meer gelijk is.

 ͂ We stellen wijkwethouders aan. Zij zijn als bestuurder 

contactpersoon in de wijk.

 ͂ We schrijven een plan over de ontwikkelingen van de 

bevolking.

 ͂ We blijven tijd en geld steken in de verbinding tussen 

zorg en kunst en cultuur.

 ͂ We willen meer kunst en cultuur dichtbij huis. Zodat 

het bereikbaar is voor iedereen.

 ͂ We kijken naar een betere plek voor de coffeeshop. 

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We stellen een beschrijving van eigenschappen op 

voor elke wijk. We starten met een meting en kijken 

wat er al in elke wijk gebeurt. Inwoners krijgen ruimte 

voor nieuwe plannen in de wijk. We ontwikkelen een 

plan voor iedere wijk.

 ͂ We moedigen wijkplatforms aan. Dit is een groep met 

mensen die voor de wijk werkt.

 ͂ De wijkwethouder is regelmatig in de wijk. De 

wethouder houdt er één keer in de in de maand een 

spreekuur.

 ͂ We blijven culturele partijen steunen. Dit doen we door 

tijd en geld te steken in meedoen in de samenleving.

 ͂ We willen dat de bibliotheek en andere culturele 

plekken goed bereikbaar zijn. Dit is voor alle inwoners 

die in de verschillende wijken wonen.

 ͂ Wij onderzoeken in 2024 binnen de wettelijke 

mogelijkheden of er een betere plek is voor de 

coffeeshop.

Afspraken 2022-2026 

We vinden het belangrijk dat elke wijk de voorzieningen heeft die nodig zijn 

voor de inwoners. Dit gaat bijvoorbeeld over scholen, speeltuinen, zorg en 

buurthuizen. Voorzieningen moeten passen bij de samenstelling van de wijk. 

Maatwerk is het uitgangspunt
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Gezondere wijken 

Doel: Vanaf 2024 passen we de kernwaarden van 
een gezonde leefomgeving toe. Wijken, straten en 
buurten met gezondheidsachterstanden krijgen 
daarbij voorrang. 

Het onderwerp ‘gezonde wijken’ heeft twee onderdelen: de 

natuur en dat het goed gaat met de inwoners. Een groene 

omgeving is belangrijk voor het geluksgevoel, minder stress en 

minder ziekte. Ook zet het aan tot meer bewegen. Dit zorgt bij 

mensen voor minder overgewicht, een betere lichamelijke en 

geestelijke gezondheid. 

Ook zorgt het voor meer ontmoeting in de wijk. We geven 

aandacht aan samenleven in de buurt. We gaan uit van 

eigenaarschap van bewoners. Denk bijvoorbeeld aan burenhulp 

of samen problemen aanpakken. Hierbij moedigen we de 

ontmoeting tussen inwoners aan. Dit zorgt voor minder 

eenzaamheid en een gezonde ruimtelijke en sociale omgeving. 

Zo wordt het meer gewoon om af en toe wat extra moeite voor 

elkaar te doen.

  

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We zorgen dat de wijken groener worden, met meer 

bomen en planten.

 ͂ We zorgen dat de ruimte buiten mensen uitnodigt om 

te bewegen en naar buiten te gaan.

 ͂ We moedigen ontmoeting tussen wijkbewoners aan.

 ͂ We zorgen voor een rookvrije omgeving.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We zijn zuinig op gezonde bomen. En zorgen voor 

verschillende bomen in soort en leeftijd.

 ͂ We maken een plan om ervoor te zorgen dat mensen 

graag buiten bewegen.

 ͂ We wachten op de resultaten van de proef ‘positieve 

gezondheid’. We kijken of we deze aanpak op meer 

plekken in de stad kunnen invoeren.

 ͂ We zetten in op activiteiten die zorgen voor meer 

ontmoeting en minder eenzaamheid.

 ͂ We leren samen met inwoners over het gedrag van 

mensen. En zij maken ons bewust van ons gedrag naar 

anderen.

 ͂ We maken het netwerk van experts in de wijk sterker.

 ͂ In 2023 maken we de persoonsgerichte aanpak voor 

zorg en veiligheid steviger.

 ͂ We starten met de aanpak ‘Stoppen met Roken’ en 

zorgen voor meer rookvrije plekken in de wijken.
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Meer gelijke kansen om mee 
te doen
Doel: Meer inwoners ervaren ze met ondersteuning 
meer of vaker meedoen in de samenleving. 

Sommige kenmerken, beperkingen of situaties  van inwoners 

verminderen de kans om mee te doen. Deze kans om mee te 

doen willen we groter maken, samen met de inwoners. We 

steunen lichte vormen van zorg, zoals het welzijnswerk. Maar 

ook persoonlijke hulp door de Wmo, Participatiewet en Wet 

Inburgering. Door samen na te denken over wat er nodig is, 

maken we de afstand tot meedoen kleiner.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Verschillende inwoners denken en praten mee over 

nieuwe ideeën.

 ͂ We verbeteren de bestaanszekerheid.

 ͂ We maken hulp beter bereikbaar en makkelijker.

 ͂ Informatie over hulp is makkelijker te vinden.

 ͂ We organiseren met inwoners mogelijkheden voor 

ontmoeting en activiteiten voor iedereen

 ͂ We bieden een veilige plek voor mensen met 

geheugenproblemen. Bijvoorbeeld voor mensen met 

dementie. Dit is een ziekte waardoor je snel dingen 

vergeet. 

 ͂ We hebben aandacht voor bereikbaarheid op 

straat. Daarom passen we de regels uit het voorstel 

‘toegankelijkheid’ toe als we op straat aanpassingen 

doen.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We zorgen dat wát we doen voor iedereen is. Samen 

met veel verschillende inwoners werken we hieraan.

 ͂ We vragen mensen naar hun ervaringen, om zo te 

zorgen dat er meer mensen meedoen.

 ͂ We werken mensgericht. Wat heeft iemand nodig om 

weer mee te kunnen doen? Hiervoor schrijven we een 

voorstel.

 ͂ We onderzoeken wat er nodig is om hulp van de 

gemeente beter te vinden.

 ͂ We kijken of we extra geld kunnen geven aan mensen 

die het echt nodig hebben.

 ͂ We willen in onze organisatie beter hulp geven aan 

mensen. Dit leren we onze medewerkers door hen een 

cursus te laten doen.

 ͂ Het Odensehuis gaat vijf dagen in de week 

open. Dit is een inloophuis voor mensen met 

geheugenproblemen.

 ͂ Bij veranderingen buiten passen we de regels uit het 

voorstel ‘toegankelijkheid’ toe.

 ͂ Bij het vernieuwen van de plannen voor speelruimtes 

denken we ook na over bereikbaarheid.

Afspraken 2022-2026 

We willen een samenleving waarin iedereen meedoet. Het 

maakt niet uit wat je afkomst, geloof of seksuele voorkeur is. 

Jezelf durven zijn en dit te laten zien. Hier staan we voor en we 

bewaken dit met elkaar. Mensen zijn het middelpunt
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Kansrijker opgroeien

Doel: In 2026 hoeven minder jongeren gebruik te 
maken van maatwerkvoorzieningen

Jongeren zijn onze toekomst. Elk kind en elke jongere heeft het 

recht om in een veilige omgeving te leren. En te ontdekken en te 

groeien. We willen een positieve omgeving waarin dit mogelijk 

is. Hierbij zetten we in op het voorkomen van problemen. Dat 

begint al tijdens de zwangerschap. Als er extra steun nodig is, 

dan stemmen we dit altijd af op de inwoner.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We hebben een pakket van 20 maatregelen voor 

jongeren. Deze maatregelen maken de basis voor 

de jongere zo goed mogelijk, en voorkomen (meer) 

problemen. We steunen ouders en kinderen hierdoor 

beter en sneller.

 ͂ We zorgen dat organisaties alleen nog hulp geven 

binnen de gemaakte afspraken met de gemeente.

 ͂ We zorgen dat ouders en jongeren worden gesteund. 

Daardoor kunnen jongeren beter voor zichzelf 

opkomen.

 ͂ We willen dat meer jongeren meedoen.

 ͂ We zorgen dat meer kinderen thuis wonen.

 ͂ We verbeteren onze service door anders naar de regels 

te kijken.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We gaan aan het werk met de aanpak Opgroeien in 

een kansrijke omgeving.

 ͂ Op de middelbare school krijgen jongeren les in voor 

jezelf opkomen.

 ͂ We zorgen dat de zwangerschapsgroepen voor alle 

zwangeren geschikt zijn.

 ͂ We zetten een jongerencoach in voor bewegen en 

gezond zijn.

 ͂ We organiseren dat ouders met kinderen met autisme 

of meer beperkingen nieuwe mensen kunnen 

ontmoeten.

 ͂ We houden het project ‘nu niet zwanger’. En we zorgen 

dat hiervoor geld is.

 ͂ We zorgen dat het centrum voor het voorkomen van 

zelfmoord te herkennen is. En dat de juiste mensen dit 

centrum weten te vinden. 

 ͂ Pleeg- en steungezinnen zijn echt nodig. Hier geven 

we meer aandacht aan.

 ͂ Door een betere samenwerking tussen organisaties 

en het CJG voorkomen we dat kinderen ergens anders 

moeten wonen.

 ͂ Door de inzet van CJG bij de huisarts voorkomen we 

dat er extra zorg nodig is.

 ͂ We zorgen dat alle medewerkers van de gemeente 

anders naar regels gaan kijken.
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Duurzaamheid en milieu

Iedereen kan meedoen

Doel: Iedereen kan meedoen met verduurzamen

Duurzaamheid is een belangrijke bouwsteen van onze plannen 

in de volgende jaren. Met duurzaamheid bedoelen we dat het 

goed is voor de natuur. Bijvoorbeeld dat we minder energie 

gebruiken. Of meer bomen planten. Alles wat we doen moet het 

milieu zo min mogelijk beschadigen.

We maken duidelijke keuzes bij moeilijke vragen. Bijvoorbeeld 

bij het probleem dat er te weinig ruimte is. We werken op een 

flexibele manier aan projecten. Zo kunnen we inspelen op 

nieuwe ideeën en plannen. En op technische ontwikkelingen. 

We maken inwoners, ondernemers en onze eigen medewerkers 

enthousiast om ook duurzamer te worden.  

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We maken inwoners en ondernemers enthousiast om 

ook duurzamer te worden. We helpen mensen die hulp 

van de overheid of provincie missen. Iedereen moet 

mee kunnen doen met verduurzamen.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We stellen veel geld beschikbaar voor het 

duurzaamheidsfonds.

 ͂ Vanaf 2023 organiseren we ieder jaar een 

evenement over duurzaamheid. En we sluiten aan bij  

georganiseerde activiteiten.

 ͂ We maken duidelijk hoe inwoners en ondernemers 

kunnen meedoen aan energieprojecten.

 ͂ Het bestaande loket voor duurzaamheid (Veluwe 

Duurzaam) breiden we uit. Dit wordt een loket waar 

inwoners en organisatie informatie krijgen over 

duurzamer worden. Inwoners kunnen hier bijvoorbeeld 

vragen stellen over het groener maken van hun tuin.

Duurzaamheidsfonds
We willen dat iedereen in Harderwijk duurzamer kan worden. 

En we willen dat we sneller duurzamer worden. Daarom zorgen 

we ervoor dat mensen geld kunnen krijgen en lenen. We willen 

van verenigingen van eigenaren weten hoe we ze beter kunnen 

helpen. Daarom gaan we met ze in gesprek. De informatie 

gebruiken we voor het duurzaamheidsfonds. 

Daarnaast gebruiken we het geld voor nieuwe ideeën en 

plannen voor buiten. En om ervaring op te doen met deze 

nieuwe ideeën. Een deel van het geld gebruiken we om alle 

duurzame plannen uit te voeren. 
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Minder gebruik van energie 
en fossiele brandstoffen
Doel: We verminderen de CO₂-uitstoot elk jaar met 
7 kton

Samen zorgen we ervoor dat we minder CO₂ uitstoten. We 

gebruiken minder gas en aardolie. We gebruiken energie beter. 

En we wekken in Harderwijk schonere energie op. In 2020 was de 

uitstoot van CO₂ 168,4 kiloton. We willen dat dit elk jaar 7 kiloton 

minder is. Als gemeente pakken we onze rol. Dit doen we samen 

met de inwoners en ondernemers. Samen voor Harderwijk. We 

geven zelf het goede voorbeeld. 

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We zetten vol in op zonnepanelen op daken. Elk jaar 

willen we 15.000 vierkante meter zonnepanelen op 

daken erbij.

 ͂ We gaan verder met het aardgasvrij maken van de 

eerste buurten.

 ͂ We zetten in op het aanleggen van het open 

warmtenet.

 ͂ We werken toe naar het bouwen van huizen zonder 

uitstoot.

 ͂ We gaan hard aan de slag met vernieuwende 

projecten. Om hiermee de markt enthousiast te maken 

om met duurzamere oplossingen te komen.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We moedigen bedrijven aan om hun bedrijfsdaken vol 

te leggen met zonnepanelen. En in 2023 onderzoeken 

we de mogelijkheden om ruimte beter te gebruiken. 

Zoals geluidswallen met zonnepanelen erop. Na het 

onderzoek zorgen we dat er minimaal één plek op zo’n 

manier wordt gebruikt.

 ͂ Met de woningstichtingen maken we afspraken over 

maatregelen voor gebruik van energie. En over andere 

duurzame maatregelen.

 ͂ Er komt een parkeerplaats bij de Sypel met 

zonnepanelen op het dak en een geluidscherm met 

zonnepanelen in Harderweide.

 ͂ We stellen in 2023, 2024 en 2025 plannen vast voor de 

eerste aardgasvrije buurten.

 ͂ De nieuwbouw in Waterfront sluiten we aan op het 

open warmtenet. En we onderzoeken waar dit nog 

meer kan. 

 ͂ We voeren proeven uit voor het bouwen zonder 

uitstoot van gassen. En ontwikkelaars van 

bouwprojecten moeten aan strengere eisen voldoen.

 ͂ We geven het goede voorbeeld door gebouwen en 

auto’s van de gemeente te verduurzamen.
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Minder grondstoffen 
gebruiken
Doel: Minder grondstoffen gebruiken en minder 
afval

We willen minder grondstoffen gebruiken. Grondstoffen zijn 

stoffen die we gebruiken om iets te maken. Bijvoorbeeld hout of 

metaal. We zorgen ervoor dat we niet onnodig spullen maken. 

Als we wel producten maken, dan zorgen we dat deze niet 

zomaar bij het afval komen.

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We zetten in op het opnieuw gebruiken van 

materialen. En we moedigen bedrijven aan om dat ook 

te doen.

 ͂ We informeren en overtuigen inwoners om voor 

minder afval te zorgen.

 ͂ We bekijken de manier van afval inzamelen opnieuw. 

En we onderzoeken de manier waarop we voor afval 

betalen.

 ͂ We gaan zwerfafval tegen.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We scannen bedrijven in 2023 om te kijken of zij 

materialen opnieuw gebruiken. Een keer in de twee 

jaar houden we een bijeenkomst om mensen op 

ideeën te brengen.

 ͂ We zoeken een plek voor een magazijn voor 

bouwmateriaal. Op deze manier stimuleren we het 

opnieuw gebruiken van materiaal. We zoeken ook 

naar een plek voor nieuwe, jonge bedrijven die 

grondstoffen opnieuw gebruiken.

 ͂ We starten in 2023 een actie tegen verspilling van eten 

en water. Elk jaar doen we mee aan de landelijke actie 

over het scheiden en opnieuw gebruiken van afval. 

 ͂ In 2023 en 2024 voeren we een proef uit met 

inzamelen van afval. Hierna kiezen we hoe we afval 

gaan inzamelen. We zorgen dat we goed en duidelijk 

vertellen wat we doen en wat we van inwoners vragen.

 ͂ We onderzoeken de manier waarop we voor afval 

betalen. En we maken slimme keuzes.

 ͂ We zetten de afvalcoach en medewerkers in om 

zwerfafval op te ruimen.

 ͂ Vanaf 2024 kan iedereen vier keer in het jaar gratis 

grofvuil wegbrengen.
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Meer groen

Doel: Meer groen en het versterken van de natuur

Harderwijk kan groener! Daarbij willen we een groter verschil in 

plant- en diersoorten. Bij plannen voor de buitenruimte kijken 

wij als eerst naar wat de natuur nodig heeft. Ons uitgangspunt 

bij het groener worden van Harderwijk is de 3-30-300 regel:

 ͂ 3 bomen kunnen zien vanuit huis

 ͂ 30 procent bladerdek in elke buurt

 ͂ Maximaal 300 meter tot een park of andere groene ruimte

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We maken de buitenruimte groener en natuurlijker.

 ͂ We willen meer bomen in het stedelijke gebied van 

Harderwijk.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We stellen een plan op voor natuur en groen. In 2023 

doen gaan we dit voor het eerst meten. Hierdoor zien 

we hoe het nu met de natuur en het groen gaat. 

 ͂ We blijven inwoners aanmoedigen om hun tuinen en 

daken groener te maken. Elk jaar organiseren we een 

korte cursus hierover.

 ͂ In 2023 en 2024 helpen we scholen om groene 

schoolpleinen aan te leggen. En in 2025 stellen we een 

nieuw plan op over groenere speelruimtes.

 ͂ In 2024 starten we met het groener maken van pleinen 

en parkeerplaatsen. We richten deze zo in dat ze zijn 

aangepast aan verandering van het klimaat.

 ͂ We denken meteen aan maatregelen voor 

duurzaamheid als we dingen buiten veranderen. Voor 

in de stad en woonwijken gebruiken we de landelijke 

afspraken.

 ͂ Bij nieuwe ontwikkelingen zorgen we dat we goed zijn 

voor de dieren. We zorgen bijvoorbeeld dat er genoeg 

voedsel is voor vogels, insecten en andere dieren.

 ͂ We planten meer bomen in het centrum en in de 

woonwijken.

 ͂ We kappen bomen alleen als dit niet anders kan. En 

als we een boom moeten kappen, dan planten we 

ook nieuwe bomen. We zorgen voor goede en ruime 

plekken voor bomen. Vanaf 2023 vertellen we inwoners 

over de bomen die we planten.

Afspraken 2022-2026 

Groen is ook belangrijk. We zetten in 

op meer groene daken, regentonnen 

en meer groen in de buitenruimte
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Minder overlast van 
klimaatverandering
Doel: Minder last van het veranderende klimaat

We richten Harderwijk beter in voor de toekomst. We bereiden 

ons voor op het veranderende klimaat. De veranderingen 

van het klimaat merken we steeds vaker. Bijvoorbeeld droge 

periodes, hittegolven en extreme regenbuien. Hiervoor pakken 

we plekken aan waar problemen zijn. En in projecten denken 

we ook na over klimaatverandering. En wat we hiervoor in het 

project anders moeten doen.

Wat gaan we ervoor doen?

 ͂ We moedigen inwoners en ondernemers aan om hun 

tuin en daken groener te maken.

 ͂ De buitenruimte passen we aan aan 

klimaatverandering. Bijvoorbeeld door water vast te 

houden en meer bomen te planten. En stenen weg te 

halen waar dat kan.

Hoe gaan we dat doen?

 ͂ We maken meer geld vrij om mensen te helpen te 

verduurzamen. Bijvoorbeeld voor mensen die een 

zonnescherm voor hun huis willen kopen.

 ͂ We doen mee aan het NK tegelwippen. Hiervoor stellen 

we de tegeltaxi beschikbaar.

 ͂ We maken in 2023 een toekomstplan om Harderwijk 

aan te passen aan klimaatverandering. Hiervoor 

gebruiken we de afspraken die gemaakt zijn. We 

voeren dit vanaf 2024 uit.

 ͂ We ontwerpen in 2023 een groener Triasplein.
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Ruimte en wonen

Sneller en meer geschikte 
woningen  
Doel: Meer geschikte woningen 

Iedereen kent wel iemand die al lang op zoek is naar een huis. 

Ook in Harderwijk. Voor al deze mensen is het belangrijk dat we 

snel veel woningen bijbouwen. Natuurlijk houden we daarbij 

zoveel mogelijk rekening met verschillen in wensen. Op die 

manier proberen we voor zoveel mogelijk mensen een geschikte 

plek te bieden.

Daarnaast zijn er een aantal kleinere groepen woningszoekers 

die we extra helpen. Voor de volgende jaren zijn dat 

woonwagenbewoners en mensen die met spoed een huis nodig 

hebben. En ook jongeren en mensen met een handicap.  

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We stellen geld beschikbaar als lening. Dit versnelt de 

bouw van woningen.

 ͂ We zoeken naar meer plekken om te bouwen.

 ͂ We willen ook graag andere soort huizen bouwen. 

Bijvoorbeeld voor huizen voor ouderen of woon-

zorghuizen. We kijken wat hier mogelijk is.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Eind 2023 is er geld beschikbaar voor leningen.

 ͂ We houden de verhuiscoach en we leren hiervan. Zo 

weten we de wensen van ouderen.

 ͂ We stellen een plan van aanpak op over de vragen over 

stikstof.

 ͂ We willen 65 tot 85 plekken voor 

woonwagenbewoners. In 2026 hebben we de eerste 

plekken gemaakt.

 ͂ We maken acht maatwerkwoningen.

 ͂ We willen flexibele huizen maken voor mensen die met 

spoed een huis zoeken.

 ͂ We maken een plan voor wonen met zorg. Ook maken 

we afspraken over hoeveel zorgwoningen er komen.

 ͂ Als het kan werken we mee aan nieuwe ideeën over 

huizen. Bijvoorbeeld huizen voor ouderen vlakbij 

elkaar of woon-zorghuizen.

Woonfonds
We zorgen dat er geld is voor het bouwen van huizen. Hierdoor 

kunnen we sneller meer huizen bouwen. We kijken ook naar 

andere oplossingen en nieuwe plannen. En we willen alvast 

voorbereid zijn op mogelijkheden die er misschien gaan komen. 

In dit collegeprogramma doen we een aantal voorstellen. Deze 

worden betaald uit het fonds. Zo kunnen we snel beginnen. We 

denken nog na over hoe we het geld verder uitgeven. En wat 

dan de voorwaarden zijn. We kijken hierbij ook of het geld steeds 

weer terug in het fonds kan komen. Hierdoor houden we het 

geld beschikbaar voor het doel. 
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Aantrekkelijker Harderwijk  
en Hierden
Doel: Harderwijk, Hierden en het buitengebied zijn 
aantrekkelijker om te wonen en te leven

Harderwijk is een prachtige stad om te wonen, te werken en 

te leven. Het heeft het karakter van een stad, maar we hebben 

natuurlijk ook een dorp: Hierden. We willen dit karakter bewaren 

en de identiteit sterker maken. Hierbij kijken we ook naar de 

gebouwen en het landschap. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We maken een doorkijk 

naar Harderwijk in 2050.

 ͂ We houden de cultuur van Hierden. En de boerenerven 

die hierbij horen.

 ͂ We maken plannen voor de kwaliteit van Hierden en 

het buitengebied. Hierbij hebben we aandacht voor 

het landschap en de gebouwen.

 ͂ We zetten ons meer in voor de sloop van lege (asbest)

schuren in het Eendengebied.

 ͂ We laten duidelijker weten wat we vinden van de 

verandering van functie van het buitengebied.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ Strategische Raadsagenda: We starten een traject 

waarin we met inwoners praten over de toekomst 

van Harderwijk (kijk op 2050). We maken hiervoor een 

startnotitie.

 ͂ We maken een nieuw plan voor de boerenerven. Het 

plan zorgt voor meer mogelijkheden. Hierdoor is er 

geld om het boerenerf te herstellen te verbeteren en te 

bewaren.

 ͂ We maken een plan voor Hierden. In dit plan staat 

of er in Hierden ruimte is om meer te bouwen. En of 

er ruimte is om boerenschuren te slopen in ruil voor 

huizen.

 ͂ We stellen de verdiepingsslag vast en voeren dit uit.

 ͂ We zorgen dat eigenaren gebruik willen maken van de 

sloopbank. En we maken de sloopbank meer bekend.
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Woningen makkelijker 
bereikbaar en betaalbaar
Doel: Meer mogelijkheden voor het bereikbaar 
maken en betaalbaar houden van woningen  

We vinden dat we woningen moeten gebruiken om in te wonen. 

Mensen met een band met Harderwijk geven we meer kans 

op een woning. Dit kan als de wet aangenomen is. Wonen in 

Harderwijk moet betaalbaar en bereikbaar zijn. 

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ Mensen met een band met Harderwijk geven we meer 

kans op een woning.

 ͂ Soms lukt het partijen niet om betaalbare woningen 

te bouwen. We zorgen dat zij op een andere manier 

meehelpen.

 ͂ We starten proeven om woningen betaalbaar te 

houden.

 ͂ We zetten ons in om de sociale huurwoningen eerlijker 

te verdelen.

 ͂ We blijven de starterslening van het Stimuleringsfonds 

Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten gebruiken.

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ We stellen een plan op voor hoogbouw. En we 

gebruiken dit voor nieuwe flats.

 ͂ We voeren actief grondbeleid. En we zetten 

bij ontwikkelingen in op betaalbaarheid en 

bereikbaarheid van woningen.

 ͂ We vernieuwen de afspraken over huizen. Zodat we 

woningen geven aan mensen die dat nodig hebben.

 ͂ Als we zelf grond verkopen, dan vinden we dat de 

koper hier moet wonen. Voor nieuwbouw huizen 

maken we dit verplicht. De koper krijgt een boete als 

hij zich niet aan de afspraak houdt.

 ͂ Soms hebben we al afgesproken dat de koper zelf 

in het huis moet wonen. We maken een plan en 

controleren hierop.

 ͂ In 2023 kijken we of erfpacht zorgt voor betaalbare 

huizen. Bij erfpacht blijft de grond voor nieuwe 

woningen van de gemeente.

 ͂ We onderzoeken of de starterslening in Harderwijk 

helpt. Als dat zo is dan gaan we hiermee door. We 

zorgen dat daar geld voor is.

 ͂ In 2024 willen we sommige problemen bij woningen 

oplossen. Bijvoorbeeld het probleem dat één persoon 

meerdere woningen opkoopt. We nemen een besluit 

hierover.

 ͂ We willen dat een huis ook voor de toekomst gebouwd 

wordt. In 2023 onderzoeken we welke kwaliteit een 

huis hiervoor moet hebben.

 ͂ In 2023 bepalen we hoe we omgaan met het splitsen 

van woningen.

 ͂ Mensen met een band met Harderwijk geven we meer 

kans op een woning. Hiervoor moet eerst een wet 

veranderen. Daarna gaan we hiermee aan de slag.
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Meer regie op de 
woningbouwopgave en de 
kwaliteit van de stad 
Doel: Meer leiding op de woningbouwopgave en 
de kwaliteit van de stad  

Om sneller en goede woningen te bouwen pakken wij als 

gemeente de leiding. Dit geldt ook voor onze eigen gebouwen. 

Hierdoor houden we de kwaliteit van onze mooie stad hoog. 

Voor een duurzame ontwikkeling houden we rekening met de 

woningbehoefte voor een korte en langere periode.

Wat gaan we ervoor doen? 

 ͂ We sturen meer en pakken de leiding op de 

woningbouwopgave.

 ͂ We weten hoeveel woningen we moeten bouwen. En 

we houden bij of we dit halen.

 ͂ In het plan over wonen zetten we de landelijke en 

regionale afspraken. 

 ͂ We maken afspraken met woningstichtingen over 

hoeveel woningen we moeten bouwen.

 ͂ We bekijken voor iedere wijk wat er nodig is voor de 

toekomst. We grijpen in als dat nodig is.

 ͂ We hebben inzicht in onze eigen gebouwen.

 ͂ We denken goed na bij de aankoop en verkoop van 

onze eigen gebouwen.

 ͂ We geven het goede voorbeeld als het gaat om 

duurzaamheid

 ͂ Het bestuur van onze gebouwen gebruiken de 

gebouwen. Wij zorgen zelf voor het onderhoud.

 ͂ We gebruiken onze gebouwen om de doelen van onze 

plannen te halen.

 ͂ We zijn open over onze geldzaken. We kopen samen in 

om het zo goedkoper te houden

Hoe gaan we dat doen? 

 ͂ In ons nieuwe plan over wonen leggen we uit hoe we 

de leiding pakken. We geven voorrang aan sociale huur 

en betaalbare koopwoningen. We houden rekening 

met de woningbehoefte.

 ͂ We maken nieuwe afspraken in 2023. W sturen op een 

goede kwaliteit van nieuwe woningen.

 ͂ Om te weten hoeveel woningen we moeten bouwen, 

gebruiken we bestaande onderzoeken. De wensen van 

mensen die een woning zoeken zijn hierbij belangrijk.

 ͂ Elk half jaar laten we zien hoeveel woningen we 

gebouwd hebben. En hoe de woningen verdeeld zijn.

 ͂ In 2024 onderzoeken we of we we onze plannen halen, 

of dat we moeten bijsturen.

 ͂ In het plan over wonen zeggen we hoe we ons aan de 

afspraken houden.

 ͂ We leggen vast wat we nodig hebben om voldoende 

woningen te bouwen. Dit laten we aan de provincie 

zien.

 ͂ Met de woningstichtingen houden we ons aan 

de afspraak: we bouwen tot 2030 1.000 sociale 

huurwoningen.

 ͂ In 2023 laten we voor iedere wijk zien wat er in de 

toekomst nodig is. Bijvoorbeeld aan woningen, maar 

ook aan voorzieningen zoals scholen, parken en 

speeltuinen.

 ͂ We stellen een plan op voor gebouwen van de 

gemeente.

 ͂ We stellen een plan op voor onderhoud van de 

gebouwen van de gemeente.

Afspraken 2022-2026 

Een geschikt huis is voor iedereen belangrijk. 

Ouderen, jongeren, alleenstaanden en gezinnen 

hebben eigen woonwensen. Wij nemen de

leiding over de bouw van woningen en gaan 

samen met inwoners aan de slag.
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Wat mag het kosten?

We hebben grote plannen! Het is belangrijk dat we daarbij ook ons huishoudboekje op orde te houden. We zien 
dat er minder geld is dan we de afgelopen jaren gewend waren. Dat vraagt om keuzes. We hebben daarom nog 
niet het hele collegeprogramma uitgewerkt in geld. We starten met de acties die het belangrijkste zijn. En gaan aan 
de slag met ons huishoudboekje om ook onze andere plannen mogelijk te maken.  

Voor de twee fondsen, het duurzaamheidsfonds en het 

woonfonds, gaan we meteen aan de slag. We kunnen hierdoor 

een aantal projecten al meteen starten. Daarnaast doen we 

onderzoek naar de beste mix van vergoedingen, leningen en 

andere maatregelen. Daarmee willen we de doelen van de 

fondsen zo goed mogelijk te halen. Door de fondsen kunnen we 

ook snel inspelen op wat er nodig is in de samenleving. 

Hieronder staan de acties die we nu al starten en wat deze acties 

kosten. Voor de andere plannen doen we in de volgende jaren 

voorstellen aan de raad.
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Incidentele effecten collegeprogramma

Onderwerp Activiteit 2023 2024 2025 2026

Bestuur en 

ondersteuning

Doorontwikkeling communicatie € 43.000 € 43.000 € 22.000 

Doorontwikkeling Strategisch HRM € 43.000 € 43.000 € 22.000 

Regisseur Gebiedsagenda € 43.329 € 43.329 € 43.329 

ICT dienstverlening in digitale samenleving € 32.000 € 32.000 € 32.000 

Uitwisselen van gegevens € 32.000 € 32.000 € 32.000 

Subsidie expert (verwerver) € 48.750 € 97.500 € 97.500 

Veiligheid Aanpak complexe casuïstiek zorg en veiligheid FTE € 30.000 

Deelname Veiligheidsmonitor 2023 € 29.000 

Nalevingsonderzoek verstrekking alcohol <18 € 15.000 € 15.000 € 15.000 

Versterking Openbare Orde & Veiligheid € 97.200 € 97.200 € 97.200 

Verkeer en 

vervoer

Regionaal Mobiliteitsfonds € 100.000 € 100.000 

Onderzoek fietspaden en verkeerstellingen € 20.000 € 40.000 

Onderzoek toekomstbestendig wegennet € 65.000 

Uitvoering verkeersveiligheidsplan € 175.000 € 175.000 € 175.000 

Economie Integrale economische visie € 70.000 

Voorstudie behoefte Lorentz en andere werklocaties € 35.000 

Uitvoeringsagenda binnenstadvisie € 200.000 € 200.000 € 200.000 

Onderwijs Brede school € 57.000 € 57.000 

Sport, cultuur 

en recreatie

Continuering Heerlijk Harderwijk 2023 € 150.000 

Hanzejaar 2023 € 100.000 

Kunst Na Arbeid subsidie € 7.000 € 7.000 € 7.000 

Poezieroute € 8.000 

Popschool: toekomstbestendig maken en houden € 225.000 € 225.000 € 225.000 

Stichting Joods Erfgoed Harderwijk € 6.000 € 6.000 € 6.000 

Subsidie MESS: culturele activiteiten € 25.000 € 25.000 € 25.000 

Toekomstperspectief Heerlijk Harderwijk € 35.000 

Verhoging Herderewich subsidie € 1.410 € 1.410 € 1.410 

Beweegcoach € 65.000 € 65.000 € 65.000 

JOGG € 38.000 € 38.000 € 38.000 

Continuering TIP € 48.000 

Sociaal domein Praktijkhuis € 200.000 € 200.000 € 200.000

Speelruimtebeleid € -   € 50.000 

Inzet op pleeg- en steungezinnen € 10.000 € 10.000 € 10.000

MDT Jongeren € 13.000 

Odensehuis € 165.000 € 165.000 € 165.000

Preventieaanpak OKO € 50.000 € 50.000 € 50.000 

Verduurzamen netwerken ouders met kind autisme of 

meervoudig beperkt

€ 5.000 € 5.000 € 5.000 

Lokale inclusie agenda € 50.000 € 45.000 € 45.000 

Totaal € 2.088.689 € 2.008.439 € 1.685.439   
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Structurele effecten collegeprogramma
Onderwerp Activiteit Krediet 2023 2024 2025 2026

Veiligheid Camera Strandeiland € 14.175 € 990 € 990 € 990 

Verkeer en 

vervoer

Beeldkwaliteit wegen verhogen* € 80.000 € 160.000 € 240.000 

Aanpak fietspaden westermeenweg en 

westeinde

€ 252.000 € 5.040 

Overgang HVO 

(hernieuwbare brandstof ) 

€ 35.000 € 3.500 € 3.500 € 3.500 

Overgang HVO 

(hernieuwbare brandstof ) 

€ 8.500 € 17.000 € 17.000 € 17.000 

Economie Completeren visie binnenstad 

projecten

€ 1.329.000 € 20.360 € 25.640 € 53.160 

Sport, cultuur 

en recreatie

Beter onderhoud van kunstwerken in 

openbare ruimte

€ 19.000 € 19.000 € 19.000 € 19.000 

Duurzaamheid 

en milieu

Aanvullend krediet zonnecarport De 

Sypel

€ 200.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 

Ruimte en 

wonen

Vraaggestuurde 

Woningbouwprogrammering

€ 10.000 € 10.000 € 10.000 

Totaal € 1.816.000 € 41.675 € 160.850 € 246.130 € 358.690 

                                   *oplopend tot €320.000,- in 2027
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Woonfonds
Onderwerp Activiteit 2023 2024 2025 2026

Ruimte en 

wonen

Tijdelijke inzet programma Wonen  € 163.000  € 163.000  € 163.000  € 163.000 

Werkbudget Ruimtelijk Projectenbureau  € 75.000  € 75.000  € 75.000 

Accommodatie- en vastgoedbeleid  € 50.000 

Actualisatie woonvisie en uitvoering  € 125.000 

Vraaggestuurde Woningbouwprogrammering  € 30.000 

Onderzoek woningbouw irt Milieucategorieeen 

Lorentz

 € 100.000 

Opstellen en uitwerken woonfonds  € 100.000  € 30.000  € 30.000  € 30.000 

Opstellen woonzorgvisie  € 35.000 

Plan van aanpak Stikstof  € 30.000 

Verhuiscoach en bewustwordings-campagne  € 35.000 

Instrumentarium betaalbaarheid  € 75.000 

Restant Reserve € 3.453.000

Duurzaamheidsfonds

Onderwerp Activiteit 2023 2024 2025 2026

Duurzaamheid 

en milieu

Uitvoering Duurzaamheid  € 250.000  € 250.000  € 250.000  € 250.000 

Groen- en natuurbeleid  € 100.000 

Klimaatbestendig Triasplein  € 30.000 

Restant Reserve  € 3.870.000
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Kom in contact Gemeente Harderwijk

Havendam 56

3841 AA Harderwijk

Postbus 149

3840 AC Harderwijk

Telefoon

0341 411 911

E-mail

info@harderwijk.nl

Website

www.harderwijk.nl
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