
 
 

Ontmoet het netwerk van  
de Levende Stad  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
Nieuwsgierig? Ontmoet ons nu al op www.delevendestad.nl of op  

 
Ieder werkt op zijn eigen manier aan innovatie, verduurzaming en een visie op de 
toekomst. Bedrijven, overheden, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, maar ook u en 
ik. Het netwerk van de Levende Stad brengt al deze partijen bij elkaar. Door onze 
kennis te delen kunnen we elkaar inspireren èn aan nieuwe kansen en inzichten 
helpen. Daarom nodigen we u van harte uit voor onze elfde netwerkbijeenkomst op 
dinsdag 13 maart 2018 vanaf 15.00 uur. 
 

De vorige bijeenkomst had als thema ’Kleinschalige burgerinitiatieven en lokale 
overheid’: Hoe draagt de leefomgeving bij aan onze basisbehoeften? We hebben ons 
verdiept in de behoeften van de burger en hoe behoeften kunnen leiden tot 
initiatieven. Dit keer is het thema van de middag: 
   

Wat doet de plek met je? 
 

Wat verleent een stad, wijk, buurt, straat, dorp of streek, een PLEK dus, zijn specifieke 
eigenschappen? Hoe is de eigen identiteit ontstaan, behouden gebleven en gegroeid? 
Wat is daar de rol van de diverse generaties en bewoners in geweest? 
En hoe zijn al deze mensen ook juist weer door hun leefomgeving gevormd? 
Hoe goed kijken overheden en beleidmakers, stedenbouwkundigen en architecten in 
beleid en uitvoering naar dat eigene, dat DNA van de plek? 
Deze en andere vragen bespreken we vanmiddag. Het programma is als volgt: 
 

15.00 Inloop met koffie en thee 
15.15  Welkom en inleiding op het thema door dagvoorzitter Eva de Ruiter 
15.20  Toelichting bij deze plek – Marij Nielen 
15.40  ‘Ruimtelijke Identiteit’ - Herman Dekkers, architect 
16.00  Pauze wandeling  
16.30 ‘DNA van de plek’ - Gerard Jan Hellinga, stedenbouwkundige 
16.50 Discussie en gedachtewisseling onder leiding van de dagvoorzitter 
17.15 Stand van zaken ‘de Levende Stad’ – Elma van Beek 
17.30 Afsluiting door de dagvoorzitter, dan borrelen en netwerken 
 

U bent welkom bij Paviljoen pOp, Westplein 1001 in Utrecht, 5 minuten 
lopen van station Utrecht Centraal.  
Bent u al netwerkdeelnemer of wilt u graag komen kennismaken, in beide 
gevallen bent u van harte welkom. Als deelnemer is deze bijeenkomst vrij 
toegankelijk voor u. U hoeft zich alleen nog aan te melden. Neemt u nog 
niet deel aan het netwerk, maar wilt u de bijeenkomst bijwonen? Dan betaalt u per 
persoon slechts € 10 als tegemoetkoming in de kosten.  
Meld u aan vóór 7 maart via een e-mail met het aantal personen naar: 
info@delevendestad.nl.    

Op 13 maart 2018 komt de 
stad nog meer tot leven! 
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