Jaarplan 2020

‘In alle opzichten
waardevol groen
draagt de fysieke
leefomgeving’

100 jaar toekomst!
We r k e n a a n d e o p e n b a r e r u i m t e m e t t o e k o m s t

Willem Hofkamp, directeur der gemeentewerken gemeente Leeuwarden,
nam in 1898 het initiatief om met vakgenoten praktijkkennis en ervaring
uit te wisselen. Op 27 januari 1920 ontstond zo de Vereniging Bouw
technische Hoofdambtenaren, later bekend als NIDIG. Om in 1992 met de
Vereniging Hoofden Beplantingen te fuseren tot Vereniging Stadswerk
Nederland. Zo werkt Stadswerk al meer dan 100 jaar aan een openbare
ruimte met toekomst!
Was de komst van de auto aanleiding voor Hofkamps initiatief? Wie zal
het zeggen. Voor 2020 zien onze leden Druk(te) op de openbare ruimte
in ieder geval als urgent thema. Een diversiteit aan (nieuwe) stedelijke
functies strijdt met elkaar, boven- en ondergronds, om ruimte. Dat vraagt
om het delen van praktijkinformatie.
Samen werken we aan een netwerk van duurzaam en adaptief ontworpen
en ingerichte steden en dorpen. De Future Green City; klaar voor de
uitdagingen van vandaag en in staat zich snel aan te passen aan ver
anderende omstandigheden. Welke keuzes zijn de meest toekomst
bestendige, welke de meest urgente? Hoe geven we duurzaam ontwerp,
inrichting en beheer vorm, samen met betrokken burgers? Het zijn
vraagstukken die alle gemeenten en ketenpartners bezig houden.

Stadswerk thema’s 2020
Ingrediënten voor een sociaal vitale leefomgeving
Druk(te) op de openbare ruimte
De voortgaande verstedelijking en verdichting van onze woongebieden vergroot
de druk op de openbare ruimte. Een diversiteit aan (nieuwe) stedelijke functies
en gebruikers strijden met elkaar om ruimte. Zowel boven- als ondergronds.

Waardevol groen
Waardevol groen is voor ons middel én doel; het draagt de fysieke leefomgeving.
Biodiversiteit en de aanpak invasieve exoten krijgen binnen dit thema in 2020 de hoofdrol.

Klimaatadaptatie
Klimaatverandering leidt tot extreem weer. De afgelopen zomers hebben ons bewust
gemaakt van hitte- en droogtevraagstukken. Welke consequenties heeft dit voor de
openbare ruimte? We leren van elkaar en bekijken in de praktijk wat werkt.

Circulaire economie
Circulair denken én werken is noodzakelijk voor een duurzame toekomst.
In het Grond-, Weg- en Waterwerk is enorme winst te behalen. Stadswerk deelt
als Community of Practice praktijkervaringen en inspiratie.

Connectiviteit
Hoe kunnen slim verbonden systemen inrichting en gebruik van de fysieke leefomgeving
verbeteren? En hoe slagen we erin om de ‘systeemwereld’ van de (overheids)professional
te blijven verbinden met de (belevings)wereld van de inwoner?
Binnen al onze thema’s schenken we nadrukkelijk aandacht aan de energietransitie, de
Omgevingswet, assetmanagement en de daarbij behorende organisatieontwikkeling.

Stadswerk in de regio
Als netwerkvereniging is Stadswerk met zes regionale afdelingen
erg actief in de regio. Contact tussen Stadswerkers in de eigen
regio is sneller en eenvoudiger te leggen, mede door de gemeen
schappelijke (regionale) thema’s.

Stadswerk kent de volgende regionale afdelingen
• Regio Noord 		
• Regio Randstad 		
• Regio Zuidoost 		

• Regio Overijssel
• Regio Gelderland-Utrecht
• Regio Zuidwest

Binnen de regio’s willen we dit jaar meer aandacht schenken
aan management en besturingsvraagstukken die ondersteunend
zijn aan onze hoofdthema’s.

‘ Ve r e n i g i n g v a n
actieve gemeenten,
betrokken bedrijven
en gedreven
professionals
in de fysieke
leefomgeving’

Stadswerk
ontmoet & verbindt
We behartigen in 45 netwerken en commissies de belangen
van onze leden. Stadswerk verbindt mensen en partijen door
het organiseren van regionale en thematische bijeenkomsten
en excursies.

We willen het bereik
en de impact vergroten door:
• Binnen de redactionele formule,
verder te bouwen aan Stadswerk magazine.
• De verjonging van het ledenbestand.
• De zichtbaarheid en vindbaarheid van
onze activiteiten te vergroten.

Wij zijn
Stadswerk
Vereniging Stadswerk Nederland is het platform voor
Nederlandse gemeenten waar alle disciplines samen
komen om kennis en ervaring op dit brede terrein uit
te wisselen. Het levert leden inspiratie en praktische
handvatten op, waarmee ze hun werk (verder) kunnen
verbeteren. Daar profiteren alle ruim 17 miljoen ge
bruikers van de openbare ruimte dagelijks van! De
kennis de we actief toevoegen vanuit internationale
contacten maakt ons netwerk aantrekkelijker en be
tekenisvoller. We spelen onder andere een actieve rol
in internationale vakverenigingen International
Federation of Municipal Engineering en World Urban
Parks Association. Ook stimuleren we onze leden actief
inhoudelijke bijdragen te leveren aan internationale
conferenties. Stadswerk is een netwerk van ruim
3.500 gedreven vakgenoten. Via Stadswerk magazine
bereiken we een nog veel grotere groep.

Meer weten over Stadswerk, Stads
werk magazine of onze activiteiten
op thema’s of in de regio’s?
Ga naar www.stadswerk.nl.

