
 

PERSBERICHT Haarlem, 17 oktober 2022 

Samen de Stad maken. Oók met klimaatadaptatie. Tijdens de landelijke Klimaatweek. 

De stad Haarlem maken we samen! Dat is steeds meer het motto in de hedendaagse 

stadsontwikkeling. Of het nu gaat om klimaatadaptatie en groenonderhoud, ontwikkelen van 

woningen, zorgen voor elkaar, de energietransitie of onze voedselvoorziening.  

Stadmakers zijn initiatiefrijke bewoners, sociaal ondernemers, maatschappelijk betrokken 

ontwikkelaars, welzijnsorganisaties, betrokken ambtenaren en andere organisaties die 

samenwerken aan een toekomstbestendige, inclusieve en fijne leefomgeving/stad. Op 10 en 

11 juni j.l. vond het eerste stadmakerscongres plaats om de vele initiatieven zichtbaar te 

maken.  

Maar ‘stad maken’ vindt natuurlijk het hele jaar door plaats! Vandaar graag aandacht voor 

deze groene meedenk avond voor Haarlemmers.  

Doel Een groep van vijf Haarlemse Groene Stadmakers organiseren een avond over 

Klimaatadaptatie om zo de wensen van Haarlemmers boven water te krijgen. En dit daarna 

mee te nemen naar de gemeente Haarlem voor groenere inrichting van de openbare ruimte.  

De ene zomer is er teveel water. De andere zomer is het te droog en wordt het in de stad 

veel te heet. En overal is eigenlijk te weinig groen. Onze straten en pleinen zijn niet klaar 

voor klimaatverandering. Haarlem zeker niet, als meest versteende stad van Nederland!  

 
Programma  

 
Een avond over Klimaatadaptatie op 1 nov. om 20:00 in De Pletterij Debat en Cultuur.  
Voor Haarlemmers die samen met buren hun buurt actief willen vergroenen. 

Doe inspiratie op van experts en maak samen een plan voor jouw buurt.  

 

Doe mee op dinsdag 1 november vanaf 20.00. Locatie: de Pletterij.  

 

Met stedenbouwkundige Nanda Sluijsmans over klimaatkansen in de buurt. En volop 

Haarlemse inspiratie van al succesvolle initiatieven zoals de Buurttuin Indische Buurt, Droste 

Groen, Struikroven en Tegelwippen. 

 

Bekijk het gehele programma op https://www.pletterij.nl/event/01-nov-22-stadmakersdebat-

klimaatadaptatie/. Graag vooraf aanmelden. Kosten slechts € 3,00.   

 

Het wordt super interessant! Jouw mening telt. We kijken ernaar uit zoveel mogelijk 

buurtbewoners en Haarlemmers te treffen.  

Of kom 4 november inspiratie opdoen bij een Groene Stadmakersmeetup! Lezing Het 

Belang van Ecologisch Beheer door Peter Bulsing. Met pitches van Ton Belderok over 

https://www.pletterij.nl/event/01-nov-22-stadmakersdebat-klimaatadaptatie/
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vergroenen Waarderpolder en Carin Sievers over Watermakers. Welkom van 16:30 - 18 uur 

bij Kweekcafé, Kleverlaan 9, Haarlem Noord.  

NOTE VOOR DE REDACTIE 

 

Het Stadmakerscongres Haarlem op 10 en 11 juni 2022 was een cocreatie van stadmakers 

uit Haarlem die vanuit eigen initiatief dit congres waren gestart en daarvoor financiering 

hadden gezocht bij partners. Met vereende krachten werd dit programma opgezet door 

stadmakers en lokale partijen die belangeloos meewerken. 

Gemeente Haarlem, Haarlem Food Future, Haarlem Effect, AM, BPD en HBB, Vrijwilligers 

Centrum/BUUV,  In Holland, Architectuur museum ABC, Stadsgarage, Floor Ziegler 

(Stadmakers Coöperatie), Charlotte Schans (Stadmakersfonds) en vele anderen. 

 

Inmiddels wordt er gewerkt aan de organisatie van een nieuw Stadmakerscongres Haarlem 
in 2023. 
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