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Crowdfunding Gemeente Haarlemmermeer succes
‘Groenste ideeën’ halen gezamenlijk ruim 23.000 euro op via Oneplanetcrowd.nl
Gemeente Haarlemmermeer startte afgelopen december voor het eerst een crowdfundingactie in
samenwerking met burgers. Inwoners van Gemeente Haarlemmermeer konden ideeën inzenden voor de
wedstrijd ‘het Groenste idee van Haarlemmermeer.’ De winnende concepten lanceerden onder
begeleiding van de gemeente en Oneplanetcrowd een crowdfundingcampagne, waarmee ze zelf
financiering ophaalden bij hun mede-Haarlemmermeerders om hun ideeën daadwerkelijk te gaan
realiseren. Vier van de projecten hebben inmiddels succesvol gecrowdfund. Daarmee haalden de
initiatieven gezamenlijk ruim 23.000 euro op.
Groenste ideeën
De projecten die succes boekten met crowdfunding, zijn de Stint, een elektrische bolderkar voor een
buitenschoolse opvang, Kipster, een concept voor kippenhouden in de stad, de Groenste Tuin, een
biologische buurtmoestuin in Nieuw-Vennep en het Zonnekracht laadstation Boshoeve, een laadstation op
zonne-energie voor de elektrische fiets of bolderkar. Naast de financiering die de projecten zelf
realiseerden, legt de gemeente aanvullende subsidies en leningen toe.
Crowdfunding vergroot betrokkenheid
Crowdfunding blijkt als nieuwe vorm van financiering ook aan te slaan bij gemeentes en haar inwoners.
Het vergroot betrokkenheid van de burgers, bedrijven en instellingen. Wethouder John Nederstigt
(Duurzaamheid, Werk, Jeugd en Onderwijs) vertelt: “Dit zijn echt koplopers in duurzaamheid. Zij hebben
allemaal goede ideeën, maar zijn ook bereid die extra mijl te lopen om dat idee voor elkaar te krijgen. Echt
een voorbeeld voor iedereen in onze gemeente." Donja Maerten, initiatiefnemer van de Stint zegt: "Wat een
goed idee om naast de subsidie ook de mogelijkheid tot crowdfunden te geven… Er blijken zoveel mensen te
willen investeren in een groen idee. Wat een mooie gemeente hebben we toch! Heel veel betrokkenheid in
de Haarlemmermeer.”
Oneplanetcrowd
Voor het Groenste Idee werkt de gemeente samen met Oneplanetcrowd, hét platform voor duurzame
crowdfunding in Nederland. Maarten de Jong, initiatiefnemer van Oneplanetcrowd: “Met crowdfunding
activeert de gemeente haar bewoners en bedrijven, ontvangt ze nieuwe ideeën voor het verbeteren van de
leefbaarheid van de gemeente en leert ze wat haar bewoners belangrijk vinden. Tegelijkertijd stimuleert ze
dat bewoners ook zelf initiatief nemen en ideeën tot uitvoering brengen. Dat andere bewoners investeren
om een crowdfundingcampagne succesvol te maken, laat zien dat er draagvlak is. Daarnaast is financiering
vanuit de samenleving zelf een welkome ontwikkeling in een tijd waarin subsidies steeds meer opdrogen.”
Crowdfunding voor gemeentes
Gemeentes die ook geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van crowdfunding, kunnen contact opnemen
met Oneplanetcrowd via info@oneplanetcrowd.nl of 020 568 20 70. Voor meer informatie over het
crowdfundingplatform Oneplanetcrowd ga naar www.oneplanetcrowd.nl.
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