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De dilemma‘s van Almere

Onder de titel De Deltametropool: Oploop
organiseert de Vereniging Deltametropool
periodiek laagdrempelige bijeenkomsten.
‘De dilemma’s van Almere’ is de eerste in
een reeks oplopen.
Deze bijeenkomsten zijn voor iedereen vrij
toegankelijk.
U kunt zich aanmelden per e-mail:
communicatie@deltametropool.nl onder
vermelding van uw naam, organisatie,
functie en adresgegevens.
Kijk voor een routebeschrijving en meer
informatie op www.deltametropool.nl

Stel je bent een stad met 180.000 inwoners en je
moet gaan uitgroeien naar 350.000. Dan wil je wel

Het Gemeentebestuur van Almere heeft begin dit jaar
Joost Schrijnen (Rotterdam, Zuid Holland, TU Delft)
aangetrokken om zo'n Structuurvisie te maken, althans het
proces daarheen te organiseren.

even nadenken over hoe dat zou kunnen en wat
dan de voorwaarden moeten zijn. Je hebt dus
een Structuurvisie nodig, een visie op de lange
termijn die een voldoende kader biedt voor de op
kortere termijn te kiezen inzet.

Dat proces is breed aangepakt en heeft inmiddels een zeer
grote hoeveelheid materiaal opgeleverd: een groot aantal
aspecten is op diverse schaalniveaus onderzocht.
Het gaat immers niet alleen om het ontwikkelen van een
visie op Almere op zichzelf, maar ook op zijn positie binnen
de Noordvleugel en binnen het geheel van de Randstad.
Daarbij tekenen zich inmiddels enkele fundamentele vraagpunten en dilemma's af die óók interessant kunnen zijn voor
de leden en vrienden van de Vereniging Deltametropool. Het
bestuur van de vereniging is verheugd dat Joost Schrijnen
bereid is die dilemma's in een korte bijeenkomst met leden
en vrienden te presenteren en daarover van gedachten te
wisselen.
Graag nodigen wij u voor deze bijeenkomst uit. Wie
Joost Schrijnen als spreker kent, weet bij voorbaat dat hij
kan rekenen op een leerzame en spannende presentatie.
Datum en tijd:
woensdag 14 november 2007, 16:15 – 17:30 uur
Locatie:
World Meeting Centre | BIMS op Schiphol
Na afloop netwerkborrel.
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