Acht maatschappelijke
vraagstukken oplossen
in de openbare ruimte
Alles wat u als raadslid moet weten in 8 webinars

In 2022 gaat u campagne voeren voor de ge
meenteraadsverkiezingen. Vast en zeker gaat u
in gesprek met uw inwoners over de grote maat
schappelijke vraagstukken die in uw gemeente
spelen. Veel van die vraagstukken komen zichtbaar
samen in de openbare ruimte.
Eerder dit jaar boden Koninklijke Vereniging Stadswerk
Nederland en haar leden u een handreiking aan. Voor acht
maatschappelijke thema’s benoemden we vier punten om actie
op te ondernemen in de openbare ruimte. Punten om als bouw
stenen te gebruiken voor uw eigen verkiezingsprogramma
of omgevingsvisie. Klik hier voor de 32 actiepunten uit
onze handreiking.
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Meer weten?
Mooi natuurlijk, 32 actiepunten voor 8 maatschappelijke
vraagstukken – maar misschien heeft u voor een goed gesprek
tijdens uw campagne meer achtergrondkennis nodig?
Koninklijke Vereniging Stadswerk Nederland nodigt u van harte
uit om mee te doen aan onze webinarreeks ‘Maatschappelijke
thema’s in de openbare ruimte’, gericht op u als raadslid.
Vanaf 11 november, elke donderdag van 11:00 tot 12:00 uur. Kijk
welk webinar past in uw portefeuille of bekijk ze allemaal. Komt
het tijdstip u niet uit? Meld u dan toch aan. U krijgt na afloop
van de live-uitzending een terugkijklinkje zodat u de webinars
kunt bekijken op ieder gewenst moment.

PROGRAMMA (meer informatie op de laatste pagina)
11 november

9 december

De beste gemeente

Als uw openbare ruimte
versleten raakt

Met dr. Jornt Mandemakers
(Atlas Research) en Jan Janse (NVTL).
18 november

Het klimaat de baas
in uw gemeente
Met Janette Bessembinder (KNMI)
en Wiebke Klemm (Den Haag).
25 november

Met Arie Bleijenberg (TNO)
en Marc de Jong (Antea Group).
16 december

Hogerop de duurzame ladder
Met Maarten van Ginkel
en Eef Neienhuijsen (Nijmegen)
en ingenieursbureau Witteveen+Bos.

Lost slimme mobiliteit
uw klimaatvraagstuk op?

13 januari

Met Joof Tummers (Movares)
en gemeente Goes.

Met Peter Westerink (Arcadis)
en Marieke Zwaving (Groningen).

2 december

20 januari

Denk eens ondergronds

De toekomst van groen

Met André Doree (Universiteit Twente)
en Joyce van den Berg (Amsterdam.

Met Raymond Landegent (Groenemorgen),
Dagmar Keim (Amsterdam) en Monique
van der Plas (Almere).

De gezonde stad

Op 27 januari volgt een afsluitend webinar.

Waarom de openbare ruimte?
Nog nooit was het belang van de
openbare ruimte zó zichtbaar als
tijdens het afgelopen anderhalf jaar.
Massaal waren we aangewezen op de
buitenruimte. Voor beweging in een
dagelijks ommetje, maar ook de ont
moeting met buurtgenoten.
Ondertussen krijgen we te maken met
extremere weersomstandigheden, de
energietransitie, toenemende ruimte
claims en infrastructuur die vervangen
moet worden: stuk voor stuk uitdagin
gen die niet op ons wachten. Het is
tijd om de mouwen op te stropen.
Meld u gratis aan voor de webinars
via www.stadswerk.nl/agenda, zodat
u ze terug kunt kijken als u niet live
aanwezig kunt zijn!

Programma uitgelicht (1/2)
Acht maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte
11 november

De beste gemeente

1

Met dr. Jornt Mandemakers (Atlas Research) en Jan Janse (NVTL).
U kent ze vast wel, die lijstjes. De beste gemeente, de meest leefbare gemeente. Jornt
Mandemakers van Atlas Research, die onder andere de Leefbarometer opstelt, laat u zien
welke factoren bepalend zijn voor de aantrekkingskracht van uw gemeente. Jan Janse,
landschapsarchitect NVTL, toont vervolgens welke ingrepen u kunt doen in de inrichting van
uw gemeente om de aantrekkingskracht verder te vergroten.

Schrijf u hier in
voor dit webinar

18 november

Het klimaat de baas in uw gemeente

2

Met Janette Bessembinder (KNMI) en Wiebke Klemm (Den Haag).
Een veranderend klimaat met meer hevige regenval afgewisseld met mogelijk langere droge
perioden stelt extra eisen aan onze openbare ruimte. Tijdens dit webinar vertelt Janette
Bessembinder van het KNMI u meer over het veranderende klimaat aan de hand van onder
meer het laatste IPCC-rapport en de nieuwe Bosatlas voor het Weer en Klimaat. Daarna
neemt onderzoekster Wiebke Klemm van de gemeente Den Haag u mee in het project
Nature Smart Cities en het Wijkpark Cromvliet (ook wel de Urban Waterbuffer genoemd).

Schrijf u hier in
voor dit webinar

25 november

Lost slimme mobiliteit uw klimaatvraagstuk op?
Met Joof Tummers (Movares) & gemeente Goes
Smart Mobility en klimaatadaptatie: tijdens dit webinar hoort u meer over deze kansrijke
combinatie. Joof Tummers van adviesbureau Movares schetst de uitdagingen én
mogelijkheden die de openbare ruimte biedt om beide vraagstukken te combineren. Het een
hoeft het ander namelijk niet uit te sluiten, en bovendien wordt het combineren van
budgetten en daarmee het creëren van kansen gemakkelijk. Daarbij is specifiek aandacht
voor een project in de binnenstad van Goes, waar de aanleg van parkeerterreinen integraal
is aangepakt, met extra meerwaarde voor de opdrachtgever.

3
Schrijf u hier in
voor dit webinar

2 december

Denk eens ondergronds
Met André Doree (Universiteit Twente) en Joyce van den Berg (Amsterdam).
De opgaves voor klimaatadaptatie, energietransitie, elektrificatie van mobiliteit,
leerbaarheid en vergroening nopen tot (grootschalige) aanpassingen aan infra en
netwerken. André Doree van de Universiteit Twente vertelt u meer over de over
gang van beleid naar uitvoering als het gaat om de ondergrond en kijkt daarbij
naar kosten, hinder en beschikbare capaciteit. Joyce van den Berg gemeente
Amsterdam, auteur van BiodiverCity laat u zien hoe belangrijk biodiversiteit in de
bodem is. Niet alleen voor het behoud van natuur in de stad maar ook voor de
sponswerking van de bodem voor klimaatadaptatie.”

4
Schrijf u hier in
voor dit webinar

9 december

Als uw openbare ruimte versleten raakt

5

Met Arie Bleijenberg (TNO) en Marc de Jong (Antea Group).
Er is in de naoorlogse jaren heel wat gebouwd in ons land. Arie Bleijenberg bracht voor TNO
in beeld hoe onze infrastructuur er voor staat en wat er nodig is voor noodzakelijk
onderhoud en/of vervanging. Daarbij heeft hij ook aanbevelingen voor een betere aanpak.
Marc de Jong (Antea Group) gaat specifiek in op de jaren ‘70-wijken - de ‘bloemkoolwijken’ en de vraagstukken die daar om aandacht vragen.

Schrijf u hier in
voor dit webinar
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Acht maatschappelijke vraagstukken oplossen in de openbare ruimte
16 december

Hogerop de duurzame ladder
Met Maarten van Ginkel en Eef Neienhuijsen (Nijmegen)
en ingenieursbureau Witteveen+Bos.
In dit laatste webinar voor de vakantieperiode nemen we u mee in de wereld van circulariteit en
duurzaamheid. Adviesbureau Witteveen & Bos vertelt over de uitdagingen in de openbare ruimte
als het gaat om materiaal(her)gebruik en waar de grootste kansen liggen. Maarten van Ginkel en
Eef Neienhuijsen, beiden van de gemeente Nijmegen, vertellen u daarna meer over onder meer het
project Herinrichting Malderburchtstraat, bekroond met een Duurzame Parel namens de Green
Deal Duurzaam GWW 2.0.

6
Schrijf u hier in
voor dit webinar

13 januari

De gezonde stad

7

Met Peter Westerink (Arcadis) en Marieke Zwaving (Groningen).
Het thema gezondheid in relatie tot de openbare ruimte en gebouwde omgeving wordt in steeds
meer gemeenten opgenomen als volwaardig thema. Peter Westerink van adviesbureau Arcadis zal
een totaaloverzicht geven: hoe staat het ervoor met het thema gezondheid binnen de Nederlandse
gemeenten? En hoe kunnen wij (en u!) daarop acteren? In 2020 is de gemeente Groningen
uitgeroepen tot de gezondste stad van Nederland. Marieke Zwaving vertelt u meer over deze
verkiezing en hoe de gemeente zo vooruitstrevend is geworden.

Schrijf u hier in
voor dit webinar

20 januari

De toekomst van groen
Met Raymond Landegent (Groenemorgen), Dagmar Keim (Amsterdam)
en Monique van der Plas (Almere)
Last but not least: groen! We willen allemaal meer groen dat een positieve bijdrage
levert aan onze leefomgeving, maar in stedelijk gebied kan dit voor enorme uitdagingen
zorgen. Raymond Landegent van creatief bureau Groenemorgen vertelt over de
campagne 1000 Geveltuinen in Rotterdam. In 4,5 maand tijd zijn er in de havenstad
bijna 1.000 geveltuinen bijgekomen. Amsterdam en Almere hebben samen ‘WeMakeThe.
City Green’ in het leven geroepen. Een programma en online platform dat gericht is op
iedereen die wil bijdragen aan het vergroenen van de eigen leefomgeving. Dagmar Keim
(Amsterdam) en Monique van der Plas(Almere) vertellen samen wat u als gemeente
kunt ondernemen om groen initiatief aan te wakkeren.

8
Schrijf u hier in
voor dit webinar

27 januari

Afsluiting
Op 27 januari volgt tenslotte een afsluitend,
samenvattend webinar.
Schrijf u hier in
voor dit webinar

Meer weten over Stadswerk, 
de regiogroepen of onze 
activiteiten rondom de thema’s?

www.stadswerk.nl

