Oproep tot bijdrage

Metropool Forum 2016
Op donderdagmiddag 2 juni organiseren Vereniging Deltametropool en provincie Flevoland het
jaarlijkse Metropool Forum, het vijfde publieke forum over de metropolitane ontwikkeling in
Nederland. Ook dit jaar draait het Metropool Forum om de bijdrages van u, als betrokkene,
deskundige of verenigingslid. Daarom nodigen we u van harte uit tot het inzenden van een 2-pager
met een onderbouwd pleidooi ter versterking van de metropolitane ontwikkeling van Nederland.
In de afgelopen jaren heeft de vereniging, door middel van projecten en studies met verschillende
partners, haar stempel gedrukt op de actuele metropolitane vraagstukken voor Nederland. Over de
vorig jaar gepresenteerde Oproep | Fast-Forward naar Deltametropool Nederland | is met tal van
bestuurders en experts gesproken en in het verlengde hiervan is | de Agenda voor Metropoolvorming
in Nederland |, met vier opgaven voor de toekomst van onze steden en stedelijke regio’s, opgesteld.
Tijdens het Metropool Forum bespreken we hoe de Agenda voor Metropoolvorming in NL versterkt
kan worden door deze te koppelen met externe agenda’s en lopende trajecten van zowel private als
publieke organisaties om gezamenlijk te komen tot een breed gedragen Agenda Metropoolvorming
voor het kabinet.

Onderstaand de 4 opgaven (sessies) die dienen als leidraad, u kunt hier in uw bijdrage van afwijken:

1. Positioneer de stedelijke regio’s als de economische motoren van
Nederland.
De kenniseconomie vraagt om een ander stedelijk programma in termen van interacties, werkruimten, expositieruimten, ruimte voor digitale voorzieningen etc. Veel daarvan kan gerealiseerd
worden in herbestemming en hergebruik van al aanwezige ruimte. Dat geldt ook voor een simultane
economische transitie, die van de huidige naar de circulaire economie. Beide transities hebben een
sterk internationaal karakter en vragen om interactie, uitwisseling, podia en andere faciliteiten die
bijdragen aan versnelling op beide fronten.

2. Verdicht de (kern)steden.
De dichtheden in onze steden zijn verhoudingsgewijs laag. De vraag naar stedelijke milieus neemt toe
en kan vaak alleen worden gehonoreerd door meer massa. Hogere dichtheden dragen ook bij aan
het beter functioneren van de kenniseconomie.

3. Verbeter en versnel de regionale en (inter)nationale verbindingen.
Nederland heeft een prima (weg) infrastructuur en een goed functionerend OV, vooral tussen
steden. De schaal van stad en regio wordt echter minder goed bediend. Idem, de internationale
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connecties. De opgaven betreffen vooral de faciliteiten voor de fiets (ruimte, regionaal netwerk, fiets
naar spoor), de zogenaamde “last mile” in de stad en regio, het (rail-)OV in de regio en de
internationale railverbindingen.

4. Verbeter de levenskwaliteit in steden.
Nederlandse steden zijn relatief goed uitgerust. Maar de nieuwe positie vraagt om een “upgrade”,
om uitbreiding van centrum stedelijke milieus, in het algemeen om aanpassing aan nieuwe eisen
(economie, ecologie, moderne wereldburger, veiligheid, expats etc).

Bijdrage: Wat vragen we van u?
Een kort discussiestuk van maximaal 1000 woorden (ongeveer 2x A4) over een onderwerp dat de
metropolitane ontwikkeling in Nederland versterkt. Als opening voor de discussie en uw bijdrage,
vindt u bijgevoegd het | de Agenda voor Metropoolvorming in Nederland |, met daarin een
uitgebreidere context van de 4 opgaven (deelsessies). De meest aansprekende bijdragen vormen de
opmaat voor de debatten tijdens de deelsessies. Bij selectie van uw stuk, wordt u ook gevraagd uw
bijdrage kort te presenteren en toe te lichten tijdens het Metropool Forum. Daarnaast worden de
bijdragen gebundeld gepubliceerd op de website van Vereniging Deltametropool en wordt een
selectie van de bijdragen opgenomen in het programmaboekje.

Deadlines en indienen bijdrage
De deadline voor insturen van uw discussiestuk is maandag 16 mei 2016. Gebruik hiervoor het
online | Inzendformulier Bijdrages |. U ontvangt uiterlijk maandag 23 mei bericht terug omtrent de
selectie voor presentaties.

Informatievragen of aanmelden
Heeft u vragen, opmerkingen of meer informatie nodig omtrent de opzet van uw bijdrage? Of wilt u
niet presenteren maar wel het Forum bezoeken en discussiëren? Neem dan contact op met het
agentschap van de vereniging via | oploop@deltametropool.nl | dan wel 010 – 737 0340. Aanmelden
als bezoeker kan via www.metropoolforum.nl.

Meer informatie, documenten en aanmelden via

www.metropoolforum.nl
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