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Gebiedsontwikkeling tijdens WeMakeThe.City
Op vrijdag 22 juni staat gebiedsontwikkeling centraal
Op welke manier ontwikkelt de
Metropoolregio Amsterdam zich
de komende jaren? Neem deel aan
co-creatie-sessie stadsexpedities,
placemaking games en workshops.
De crisis lijkt alweer ver achter
ons en met de toenemende vraag
naar woningen en werklocaties
domineren hijskranen de skyline
van de Metropoolregio Amsterdam.
In de komende jaren verrijzen door
de gehele regio nieuwe stukken
stad, van wolkenkrabbers aan het IJ
tot Tiny Houses in Almere. Talloze

stadmakers werken samen aan het
ontwikkelen van deze gebieden.
Vrijdag 22 juni staat in het teken van
de ontwikkelopgaves.
9:30 – 12:30
In de ochtend ‘Making Places’,
een groot plenair programma met
gebiedsontwikkeling c.q. placemaking
als uitgangspunt. Bijzonder aan
de line-up is dat elke spreker
innovatieve proces tools toepast
binnen gebiedsontwikkeling en we
nu al deze vormen op één ochtend
samenbrengen. Om elkaar te

inspireren en van elkaar te leren zodat
we nog beter stad kunnen maken.
Ca. 13:30 – 17:00
In de middag, onder het motto
‘Geen toeschouwers, alleen maar
participanten’ nodigen wij je uit om
naar één van de 19 Gebiedsmeetups
te gaan en samen met ons te werken
aan de uitdagingen van deze tijd.
Neem deel aan co-creatie-sessies,
stadsexpedities, placemaking games
en workshops en verken het gebied
doormiddel van wandel-, fiets- of
bustours.

Making Places

Ochtendprogramma
In de snel groeiende stad met hoge woonbehoeften
wordt succes vaak gemeten in woningaantallen en
duurzaamheidsdoelstellingen. Maar deze doelen
doen er niet toe als mensen, gebouwen, organisaties,
activiteiten, kleur en meer niet in overeenstemming
zijn met elkaar en de belanghebbenden zich niet
betrokken voelen bij het besluitvormingsproces.
Huizen bouwen is één ding, maar het bouwen van
een buurt is geheel iets anders. Hoe kunnen mensen
van alle leeftijden, met verschillende capaciteiten
en sociaal-economische achtergronden, genieten

van een plek en tegelijkertijd een sleutelrol spelen
in de creatie, identiteit en onderhoud ervan?
Welke innovatieve benaderingen van integrale
gebiedsontwikkeling zijn er? Hoe kunnen meer
traditionele partijen de kansen benutten die cocreatieprocessen bieden? Tijdens deze ochtend
gaan we op zoek naar innovatieve benaderingen
van gebiedsontwikkeling. Onder het motto ‘Geen
toeschouwers, alleen maar participanten’ leggen
we de bodem voor de meetups die in de middag
plaatsvinden.
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