Stadswerk thema’s:

Vijf ingrediënten voor
een sociaal vitale leefomgeving
Privatisering openbare ruimte

Ontmoetingsgericht ontwerpen

Plaagdieren

Meekoppelkansen

Bewonerstevredenheid

Woonopgave

Omgevingswet
en -waarden

Zelfrijdende voertuigen

Kunst in
de openbare
ruimte

Rampen

Bereikbaarheid

2050
Verjonging organisatie

Pfas

Deelmobiliteit

Participatie

Stikstof

Vergrijzing

Nieuwe ruimteverdeling
Noisescapes & soundscapes

Gezonde openbare ruimte

Samenwerking onderwijs

Vervangingsopgave
Klimaatadaptatie
C
 irculaire economie
Druk(te) openbare ruimte
Connectiviteit
Waardevol groen

Waar wilt u mee aan de slag?
Ook voor 2020 kozen de Stadswerkleden weer vijf hoofdthema’s. Maar als je moet kiezen blijft
er ook wat liggen. Voor volgend jaar? Of voor adoptie door een Stadswerkregio? De regio’s
bepalen immers zelf hun jaarlijkse agenda. We dagen u uit om (via uw regio) aan te geven of er
een onderwerp is dat buiten de vijf gekozen hoofdthema’s ligt en toch aandacht behoeft voor
uw werk. De gekozen hoofdthema’s ziet u in “onze schijf van vijf” op de voorkant. Met
daarbinnen verschillende onderwerpen.
Om u te helpen hebben we een groot aantal onderwerpen, genoemd door onze leden, ook
vermeld op de voorkant. Ze “zwermen” om de hoofdthema’s heen. Uiteraard staan daar pfas
en stikstof tussen, maar ook een flink aantal andere onderwerpen. Sommige laten zich
bundelen tot grotere thema’s als mobiliteit, gezondheid of energietransitie. Maar andere
blijven op zichzelf staan. We zijn benieuwd. Wat komt er nog tevoorschijn uit de schaduw van
de hoofdthema’s? Zijn het juist die kleinere onderwerpen die een ander licht werpen op de
grotere thema’s? Of zorgen ze voor een verrassende invalshoek?
U mag natuurlijk ook een onderwerp bepleiten dat niet op onze ‘staalkaart’ voorkomt of een
praktijkvoorbeeld noemen (misschien uit uw eigen gemeente) dat een werkbezoek meer dan
waard is. Daar doen we het immers voor: Leren uit elkaars praktijk. Dat kan op verschillende
manieren. Door een artikel te schrijven of een onderwerp of project aan te leveren voor Stads
werk magazine. Door een kleinere besloten expertsessie, met een beperkt aantal genodigden,
een regiobijeenkomst met open inschrijving of een grote bijeenkomst, bij voorkeur in samen
werking met een andere netwerkorganisatie. In 2020 hebben we, door ons jubileumjaar ‘100
jaar toekomst!’, wat meer armslag voor de invulling van deze bijeenkomsten. Groot of klein.
Dus heeft u ideeën, plannen of een mooi project te tonen? Mail ons via info@Stadswerk.nl
of bel met Louise Kok 0318-692721.

Meer weten over Stadswerk, de activiteiten rondom de thema’s
en in ons jubileumjaar? Ga naar www.stadswerk.nl.

