Nieuwsbrief
winter 2018

VOORTVARENDE Met een feestelijk afscheid van Jan Laan als voorzitter van de Raad van Advies en een vooruitblik op het nieuwe jaar
START 2018 sloot de Levende Stad 2017 af. Enkele weken later kwam een tiental netwerkdeelnemers bij elkaar voor een
voortvarende aftrap van het nieuwe jaar. 2018 wordt een jaar van verdieping in de nieuwe publicatie, inspiratie dankzij
de excursies, debat en ontmoeting.

Feestelijke bijeenkomst bij One Planet…

en ambities voor 2018 bij IMOSS (foto’s Wil Groenhuijsen)

0-METING ‘Waar staan we nu en wat wordt de agenda voor de toekomst?’ Dat is het motto van de 0-meting voor de omgevingsvisie
OMGEVINGSVISIE van de gemeente Almelo. Met inzet van het meetsysteem van de Levende Stad kreeg de gemeente overzicht en inzicht
ALMELO in de stand van zaken en formuleerde ze aandachtspunten voor de toekomst. Tijdens een workshop presenteerden we
de resultaten aan de ambtelijke organisatie. Net als tijdens het proces gingen de aanwezigen van verschillende
afdelingen met elkaar in gesprek over de situatie in de gemeente.
Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn van het Levende Stad-meetsysteem?
Neem dan contact met ons op: info@delevendestad.nl.

EXCURSIE BILBAO Met veel plezier kijken de deelnemers terug op de excursie naar Bilbao die eind oktober plaatsvond. We zagen hoe een
sterke integrale visie vanuit de overheid niet alleen de situatie in een stad, maar ook het imago van een hele regio naar
een hoger niveau kan tillen en leidt tot trotse bewoners. De combinatie van het grote gebaar en de aandacht voor de
fijne speelplekken in de buurten is essentieel. Lees het verslag van deze interessante en vooral ook gezellige reis.

De excursie startte met een toelichting op het
‘Bilbao-effect’ van de councillor for Urban Planning.

De kabelbaanbrug over de Rivera Nervion is een unieke
bezienswaardigheid.

De puppy voor het Guggenheim museum vormt
een natuurlijk hoogtepunt.

De Zubizuri brug leidt naar de ‘poort van de binnenstad’
van Arata Isozaki.

Co-ReUS ARENA Sinds anderhalf jaar participeert de Levende Stad in het onderzoek van de Hogeschool van Amsterdam naar verbetering
BOULEVARD van de kwaliteit van de publieke ruimte door artificiële ingrepen en digitale middelen. Locatie van het onderzoek is de
Arena Boulevard. De publieke ruimte kan veel meer zijn dan een passief decor waartegen het stedelijk leven zich
afspeelt. Die ruimte kan ook uitnodigen tot sport en spel, ontmoeting en langer verblijf. Voor de Levende Stad leidde
dit project tot nieuwe contacten en kennis op het gebied van virtuele kunst voor interactie in een responsieve openbare
ruimte. Een belangrijke potentiële bron van informatie en inspiratie!

AGENDA
6 maart Het Netwerk Groene Bureaus organiseert een themadag Natuurinclusief Bouwen. Architecten, stedenbouwkundigen,
landschapsarchitecten en ecologen werken aan natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp. Op deze dag wisselen zij
ervaringen uit en nemen zij elkaar mee in hun eigen belevingswereld. Met als doel de kwaliteit van het gezamenlijk
product te verhogen. Klik hier voor meer informatie en aanmelden.
13 maart ‘Wat doet de plek met jou?’ Tijdens deze netwerkbijeenkomst verkennen we met het netwerk van de Levende Stad wat
de identiteit van een plek kan betekenen voor de gebruikers. Onmisbaar voor netwerkdeelnemers, maar ook wie nog
niet bij het netwerk hoort is van harte welkom. Klik hier voor de uitnodiging en meld je snel aan.
29 maart Hoe kunnen gebouwen een bijdrage leveren aan het voeden van de stad in de toekomst? Deze vraag staat centraal
tijdens de inspiratiesessie bij het World Food Center. Het grootste deel van de wereldbevolking woont in steden, terwijl
we de voedselproductie er buiten organiseren. Het is tijd om de stad als serieuze plek voor voedselproductie te
beschouwen. Klik hier voor meer informatie.
31 mei t/m 3 juni

Ook dit jaar organiseert de Levende Stad in samenwerking met de BNSP
weer een buitenland-excursie. In de afgelopen jaren hebben we diverse
steden bezocht. Ook nu leggen we de lat hoog; we gaan naar De
‘Gelukkigste Stad ter Wereld’! Deze bevindt zich ergens in Scandinavië.
Ter plaatse proberen we te achterhalen waarom deze stad zo hoog
scoort.
Om optimaal van het daglicht te kunnen genieten vindt de excursie
plaats van donderdag 31 mei t/m zondag 3 juni 2018. Benieuwd waar
we heen gaan? Klik dan hier en lees de vooraankondiging.
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