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Onderwerp Nieuwe website over initiatieven en duurzaamheid 

Aanleiding Livegang eind 2019 

Portefeuillehouder Astrid Nienhuis, Annelies van der Have en Nicole Mulder 

 
 
Met dit collegebericht informeren wij u over de livegang van de nieuwe website ‘Wij maken 
Heemstede’ en de daaraan gekoppelde online nieuwsbrief.  
 
Aanleiding 
Tijdens de begrotingsbehandeling van vorig jaar is de volgende motie ingediend:  
Digitaal platform voor snelle en eenvoudige informatie voor duurzaamheid.  
Hier is toegezegd dat dit eind van 2019 jaar is opgeleverd.   
Daarnaast kwam vanuit de samenleving de vraag om meer inzicht in welke initiatieven  in 
Heemstede al spelen en hoe de samenhang is. Los van inwoners die bij projecten betrokken 
zijn, weten inwoners namelijk niet altijd waar men terecht kan voor informatie over 
initiatieven en participatie. De nieuwe site “Wij maken Heemstede” geeft dit inzicht.  
 
Doorontwikkeling 
In de loop van 2020 wordt de site stapsgewijs uitgebouwd met informatie over de andere 
thema’s/onderwerpen. Ook wordt de interactiviteit vergroot waarbij inwoners onder andere 
zelf initiatieven op de site kunnen toevoegen.  
 
Relatie met www.heemstede.nl 
De gemeentelijke website www.heemstede.nl is vooral gericht op de dienstverlening van de 
gemeente. Bijvoorbeeld voor het maken van een afspraak met de publieksbalie of voor het 
raadplegen van informatie of direct online bestellen van gemeentelijke producten en 
diensten. Vanuit www.heemstede.nl wordt waar relevant gelinkt naar de nieuwe site (en 
andersom). Ook de zoekmachines op beide sites zijn aan elkaar gekoppeld.  
 
Relatie met naamgeving ontwikkeltraject participatie 
Het zal u wellicht opvallen dat de nieuwe site dezelfde naam heeft als het ontwikkeltraject 
voor de gemeentelijke participatie: ‘Wij maken Heemstede’. Hoewel de nieuwe site 
participatie tussen inwoners en organisaties stimuleert, is de site voor meer onderwerpen 
ingericht dan alleen het ontwikkeltraject participatie.  
Omdat deze naam dermate goed de lading dekt, hebben wij er toch bewust voor gekozen 
om voor de website dezelfde naamgeving  te hanteren. Wij hopen met bovenstaande uitleg 
verwarring bij u te voorkomen. 
 
Website ‘Wij maken Heemstede’ 
 
www.wijmakenheemstede.nl  
 
Veel projecten en initiatieven in Heemstede hebben een verband met elkaar. Er gebeurt veel 
en er is ook al veel informatie beschikbaar. Dit willen we via de nieuwe site ‘Wij maken 
Heemstede’ op één plek bij elkaar brengen en zichtbaar maken. De nieuwe website geeft 
inzicht in de initiatieven en projecten die spelen in Heemstede en hoe je mee kan doen. Het 
gaat daarbij om (buurt)initiatieven van inwoners en ondernemers die bijdragen aan meer 
cohesie, duurzaamheid, veiligheid, maatschappelijke betrokkenheid en leefbaarheid in de 
wijk. Samen ‘maken’ zij Heemstede.  
 

http://www.wijmakenheemstede.nl/
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Voor dit moment ligt het accent op het thema duurzaamheid en geeft het informatie en 
inspiratie rondom de energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en ecologisch 
beleid.  
 
Online nieuwsbrief 
Uit het digipanelonderzoek (2018) kwam naar voren dat inwoners het liefst op de hoogte 
worden gehouden via een nieuwsbrief. Daarom is er een online nieuwsbrief gekoppeld aan 
de site waarmee abonnees op een makkelijke manier kunnen volgen wat er speelt en hoe ze 
mee kunnen doen. De berichten in de nieuwsbrief verwijzen door naar de nieuwe site. U 
kunt zich hiervoor aanmelden.  
 
Klik hier om naar de aanmeldpagina te gaan.  
 
 
Tot slot 
De site is geen statisch geheel maar wordt continu geactualiseerd. Hoewel uitgebreid getest, 
bestaat de kans dat er hier en daar wat kinderziektes naar boven komen. Door nu live te 
gaan kunnen we die fouten snel herstellen. Daarna gaan we de nieuwe site en nieuwsbrief 
breed promoten binnen Heemstede.  
 
 
 
 
 
 

https://www.wijmakenheemstede.nl/nieuwsbrief

