Foto: Henri Cormont

u i tnod i g i n g

08-06
2017

HOE ONTSTENEN WE DE STAD?
Het ontstenen van de stad. Het is gemakkelijker gezegd dan

Een aantal gemeentes waaronder Venray, Ede en Leiden lichten

gedaan. Want daarvoor moeten bewoners zelf aan de slag.

toe hoe ze burgers bij dit onderwerp betrekken, via verschillende

Tijdens deze studiedag verkennen wij de mogelijkheden voor

strategieën. Ook de aanpak in Duitsland en België wordt toege-

gemeenten en waterschappen om burgers te stimuleren hun

licht. Daarnaast is er op deze dag een markt waar verschillende

tuin te vergroenen en hen daarbij te helpen. Er komen

partijen hun tools en strategieën presenteren. Na de lunch komt

sprekers aan het woord die hier al de nodige ervaring mee

onderzoek aan bod naar gedragsbeïnvloeding van tuinenbezitters,

hebben opgedaan.

zodat ze hun tuinen en daken klimaatbestendiger gaan inrichten.

Gemeenten en waterschappen zijn op zoek naar strategieën en

De studiedag vindt plaats in de ecowijk EVA-Lanxmeer in Culem-

tools om burgers te betrekken bij het klimaatbestendig inrichten

borg. In een rondleiding kunt u ervaren hoe de aanpak tot een

van de stad. Een groot deel van het stedelijk gebied bestaat

klimaatbestendige wijk heeft geleid.

namelijk uit privé-tuinen. De verstening in bestaande wijken en
in nieuwbouwwijken neemt alleen maar toe. Hoe keren we deze

Tijdens de lunch is er een markt. Mocht u zich willen presen-

trend? Welke partners, bedrijven en maatschappelijke organisaties

teren dan kunt u zich aanmelden via stowa@stowa.nl.

kunnen een bijdrage leveren aan het ontstenen van de stad?

U bent van harte welkom!

Donderdag 8 juni 2017 | De UNIE | Multatulilaan 12 in Culemborg (5 minuten lopen van station)

p r o g r amma
Programma
Dagvoorzitter Charles Rijsbosch | adviseur Strategie & beleid Gemeente Amersfoort
09:30 	Inloop
10:00
10:10
10:40

heemraad Arie Bassa | Waterschap Rivierenland

U kunt zich HIER inschrijven.

Naar gedifferentieerd belastingstelsel voor regenwater?

Voor deelname aan de markt kunt u een

Herman Havekes | Unie van Waterschappen

e-mail sturen aan stowa@stowa.nl.

Hoe pakken ze het aan in Duitsland en België?
Hiltrud Pötz | Atelier GROENBLAUW

11.00

Presentatie cases: burgers en bedrijven stimuleren om te vergroenen
en anders met water om te gaan
- Casus gemeente Venray | Erik Weijzen
- Casus gemeente Ede | Koen Claassen
- Casus Land van Cuijk | Arthur Hofstad
- Casus gemeente Leiden | Wessel Tiessens
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Inschrijven

Opening door wethouder Joost Reus | gemeente Culemborg en

12:20

Discussie onder leiding van Charles Rijsbosch

12:40

Pitches door deelnemers van de markt

13:00 	

Lunch en markt

14:00

Rondleiding door de wijk EVA-Lanxmeer

15:30

Onderzoek naar gedragsbeïnvloeding van tuinenbezitters.
Jesanne Mastop | ECN

15:50

Discussie onder leiding van Charles Rijsbosch

16:15

Afsluiting en borrel

