01-07-2008

15:25

Pagina 1

BREEDTEMAAT = HB!AD= 297MM

AMSTERDAM

NAARDERMEER

SCHIPHOL

UTRECHT

DEN HAAG

GROENE HART

MIDDEN DELFLAND

ROTTERDAM

MAATHOOGTE = GEVOUWEN HB!AD=135MM

LIGGEND_DEF2:Opmaak 1

LIGGEND_DEF2:Opmaak 1

01-07-2008

15:25

Pagina 2

De Vereniging Deltametropool beschouwt de Randstad als een metropool in

lange termijn de economische positie van Nederland. Tegelijk biedt het

ontwikkeling en wil die ontwikkeling stimuleren. De steden en het platteland

inspiratie bij het zoeken naar oplossingen voor actuele problemen.

zieningen beperken bewoners zich niet tot hun eigen woonplaats, maar

De vereniging ontwikkelde de afgelopen tien jaar inspirerende visies en

bewegen zij zich over het hele gebied. Zo ontstaat een netwerk, waarvan de

nieuwe concepten voor cruciale thema’s die nauw verbonden zijn met de lig-

potenties nog onvoldoende worden benut. De vitaliteit van de steden kan

ging in de delta van de Rijn en Maas, zoals waterhuishouding, leefkwaliteit en

verbeteren, de culturele en historische waarden van het gebied kunnen

bereikbaarheid. Het denken op het schaalniveau van de Randstad vond in

nadrukkelijker worden geprofileerd en in economisch opzicht zou de Randstad

brede kring ingang en de samenwerking nam toe. Het kabinet presenteerde

rijker en gedifferentieerder kunnen zijn.

eind 2007 Randstad Urgent, een programma dat zich richt op de uitvoering
van concrete projecten en het ontwikkelen van een toekomstvisie voor de

De schaal van de Randstad biedt zicht op oplossingen die anders verborgen

Randstad en de VROM-raad en de SER anticipeerden in hun jongste adviezen

blijven. Dit geldt ondermeer voor problemen rond de waterhuishouding en

op de visies en concepten van de Vereniging Deltametropool.

mobiliteit. Het verbeteren van de samenhang van het gebied versterkt op de

Word
lid van de
vereniging
Deltametropool
Thema’s die in
de afgelopen
jaren door de
vereniging zijn
uitgewerkt.

Waterrijk
water,
waterhuishouding,
recreatie

Deltawonen
wonen,
leefkwaliteit,
cultuur

Deltanet
vervoer,
verbinding,
bereikbaarheid

Door een regionaal
parksysteem te
verbinden met de
wateropgave, en dit
systeem een essentieel onderdeel te
laten zijn van de
Deltametropool,
ontstaat een nieuw
perspectief op de
ontwikkeling van de
open ruimte en de
blauwe en groene
functies.

Een inspiratiebron
voor het realiseren
van een passende
differentiatie van
woonmilieus in de
Deltametropool.

Het verkorten van
de reistijden binnen
de Randstad èn
meer samenhang
tussen de verschillende vervoerssystemen ter ondersteuning van het
functioneren van de
Deltametropool.

Platform

Activiteiten

De Vereniging Deltametropool is een
netwerk van mensen en organisaties die
zich betrokken voelen bij de Randstad als
geheel en bij de ontwikkelingen die
gaande zijn. De netwerkstructuur
bevordert een brede betrokkenheid en
garandeert een gelijkwaardige inbreng.
Actuele en strategische vraagstukken
kunnen in gezamenlijkheid en naast de
formele overlegstructuren worden onderzocht. De vereniging is het platform bij
uitstek om ervaringen uit te wisselen
omtrent overheidsprojecten en om
nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden op te zetten. De vereniging wil
de beleidsvorming voor de Randstad kritisch volgen en meedenken over het vervolg, door reeds ontwikkelde concepten
te verdiepen en nieuwe thema’s en
ideeën te introduceren en in plannen uit
te werken.

Het open en brede karakter van de
vereniging resulteert in verschillende
activiteiten, waar mogelijk in samenwerking met andere partijen. Veel activiteiten
van de vereniging worden ondernomen
op initiatief van de leden, die ook actief
participeren in voorbereidende projectgroepen. De activiteiten variëren van
congressen en ledenbijeenkomsten over
actuele onderwerpen tot studies, onderzoeken, ontwerpateliers, workshops en
debatten. De resultaten worden verwerkt
in publicaties en op passende wijze
onder de aandacht gebracht van overheden en publiek. Het Hollandblad en de
digitale nieuwsbrief houden de leden op
de hoogte van actuele ontwikkelingen.

Ideeënfabriek

Lidmaatschap

De Vereniging Deltametropool is een
unieke ontmoetingsplaats voor iedereen
die graag over de grenzen van het eigen
vakgebied, de eigen beroepsgroep of
het eigen bestuurlijk territorium
heenkijkt. Het is een vrijplaats, waar
bevlogen bestuurders, creatieve professionals, betrokken ondernemers, geïnteresseerde burgers en gedreven
vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen
inspirerende ideeën over de Randstad
kunnen delen en afstemmen. De vereniging ontwikkelt als enige langetermijnstrategieën voor de Randstad als geheel,
die ook direct en op kleine schaal toepasbaar zijn.

Het lidmaatschap staat open voor
iedereen die zich betrokken voelt bij de
ontwikkeling van de Deltametropool.
Naast een individueel lidmaatschap is er
een institutioneel lidmaatschap voor
organisaties en bedrijven die de
activiteiten van de vereniging zowel inhoudelijk als financieel steunen.

VUL DEZE BON IN EN VERSTUUR DEZE IN EEN ENVELOP OF GA NAAR WWW.DELTAMETROPOOL.NL

 ik wil graag lid worden
 ik ontvang graag meer informatie over het lidmaatschap
 institutioneel

 particulier

 student

Contributie
Individuele leden

€ 50 per jaar

naam

Studenten

€ 25 per jaar

voornaam

Institutionele leden naar draagkracht in overleg

titel

initialen

organisatie
functie
Contactgegevens
Vereniging Deltametropool

adres
postcode

plaats

Postbus 2885
2601 CW Delft
T: 015-2153011

telefoon

F: 015-2153018

e-mail

E: secretariaat@deltametropool.nl
W: www.deltametropool.nl

datum

handtekening
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in de Randstad zijn onderling sterk verbonden. Voor werk, scholing en voor-

