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Lidmaatschapsinformatie

Over Vereniging Deltametropool
Vereniging Deltametropool (VDM) is een onafhankelijk netwerk en denktank voor
metropoolvorming in Nederland. We doen onderzoek, dragen de resultaten uit, zijn
internationaal actief, entameren debatten met onze leden en dragen bij aan debatten van
andere instellingen. Steun ons en word lid via: http://deltametropool.nl/nl/word_lid
De vereniging schept de ruimte om, buiten de gebruikelijke kaders, nieuwe ideeën te
ontwikkelen en een scherpe discussie over de Deltametropool te voeren. Het is een
laboratorium voor het agenderen van vernieuwende onderwerpen en een platform voor het
aanjagen van de discussie over de toekomstige Nederlandse metropool. De vereniging stelt
zich daarmee ten doel de discussie over de ontwikkeling van de Deltametropool voort te
stuwen en ideeën op te werken tot toepassing in de praktijk.

Onafhankelijk netwerk voor metropolitane ontwikkeling
In de vereniging komen het bedrijfsleven, publieke belangengroepen, onderzoeksinstellingen en overheden samen. De vereniging maakt het mogelijk te werken aan een
maatschappelijk gedragen ontwerp van het grootstedelijke gebied van Nederland, gericht
op welzijn, welvaart en de versterking van de internationale concurrentiepositie.
Voor wie?
Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor iedereen die zich betrokken voelt bij
de ontwikkeling van de Deltametropool. Naast een individueel lidmaatschap is er een
institutioneel lidmaatschap voor zowel overheden, het bedrijfsleven als maatschappelijke
organisaties die de activiteiten van de vereniging zowel inhoudelijk als financieel steunen.
Hoe en wat?
De activiteiten van Vereniging Deltametropool worden mogelijk gemaakt door de leden,
sponsoren en via projectbijdragen - zowel financieel als inhoudelijk - door derde partijen.
Veel verenigingsactiviteiten worden ondernomen op initiatief van de leden, die ook actief
participeren in voorbereidende projectgroepen. De activiteiten variëren van congressen,
debatten en ledenbijeenkomsten over actuele onderwerpen tot studies, onderzoeken,
ontwerpateliers en workshops. De resultaten worden verwerkt in publicaties en onder de
aandacht gebracht van overheden, professionals en het publiek.

Actuele thema’s
De actuele hoofdthema’s van de vereniging zijn Ruimte & Mobiliteit, Metropolitane
Strategieën en Landschap.
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Enkele jaren geleden is de vereniging als pionier gestart om de koppeling tussen Ruimte
& Mobiliteit inzichtelijk te maken, en om deze koppeling te agenderen. Dit heeft ertoe
geleid dat de kennis over de wisselwerking tussen mobiliteit en ruimte steeds verder is
gegroeid en TOD, oftewel knooppuntontwikkeling, inmiddels een ingeburgerd begrip is
geworden. Het thema Metropolitane Strategieën toont inspirerende internationale
voorbeelden, vergelijkt de Deltametropool op Europese schaal en onderzoekt mogelijkheden
en opgaven als opmaat naar een metropolitane strategie voor Nederland. In het thema
Landschap wordt op dit moment onder meer ingezet op conflictgebieden in het stedelijk
landschap en gekeken naar het landschap als vestigingsfactor in een internationaal
vergelijkend onderzoek van tien metropolitane regio’s. Een overzicht van verenigingspublicaties vindt u online op onze ISSUU webpagina: http://issuu.com/deltametropool.

Waarom lid worden?
Als lid van de vereniging wordt u onderdeel van een netwerk van organisaties en mensen
die zich betrokken voelen bij de Nederlandse metropool (Deltametropool) als geheel en de
ontwikkelingen die gaande zijn. Tevens is de vereniging een unieke ontmoetingsplaats voor
iedereen die graag over de grenzen van het eigen vakgebied, de eigen beroepsgroep of het
eigen bestuurlijke territorium heen kijkt.
 Vind de juiste mensen - u wordt deel van het netwerk, bestaande uit
organisaties, professionals en geïnteresseerden die bezig zijn met stedelijke en
metropolitane ontwikkelingen;
 Gezamenlijk doel – samen leveren we een actieve bijdrage en werken we aan
de ontwikkeling van de Nederlandse metropool;
 Ontmoet, discussieer en inspireer - de vereniging organiseert (leden)bijeenkomsten, evenementen, workshops, nieuwsbrieven en werkgroepen, die
(met voorrang) toegankelijk zijn voor alle leden;
 Belastingvoordeel - de vereniging is een Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) en dus zijn uw giften aftrekbaar;
 Ontvang publicaties - onder meer de nieuwsbrief Private Picks, FactSheets,
project Updates, ledenmailingen en eindpublicaties;
 Project deelname/kosten - u kunt onderwerpen op de kaart zetten, projecten
initiëren of er in deelnemen, voor opdrachten bestaan speciale ledentarieven;
 Inspraak - u krijgt een stem over onder meer de koers van de vereniging.

Aanmelden en contributie
U kunt zich aanmelden als lid via http://deltametropool.nl/nl/word_lid. Een informatiepakket wordt u kosteloos toegezonden. De vereniging is sinds 2013 ANBI geaccrediteerd.
Institutionele leden
Professionals
Particuliere leden
Studenten

In overleg, naar draagkracht
EUR 200,- p/jaar
EUR 55,- p/jaar
EUR 25,- p/jaar

Vereniging Deltametropool
Postbus 600, 3000AP Rotterdam
+31 (0)10 737 0340

secretariaat@deltametropool.nl
www.deltametropool.nl
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