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Introductie
Onze openbare ruimte, de fysieke leefomgeving, is een heel kost
baar bezit. Daar gebeurt het, daar krijgt de cultuur van de samen
leving vorm en ontwikkelt een gemeente identiteit. Wat hebben
we nodig om onze fysieke leefomgeving goed te ontwerpen en,
samen met betrokken burgers, in te richten en beheren? Vraag
stukken waar alle gemeenten en ketenpartners mee bezig zijn.
Vereniging Stadswerk Nederland biedt aan alle Nederlandse
gemeenten een forum om kennis en ervaring op dit brede terrein
uit te wisselen. Daarbij kijken we nadrukkelijk voorbij onze lands
grenzen. Kennis toevoegen vanuit internationale bronnen maakt
ons netwerk aantrekkelijker en betekenisvoller. Daarom spelen we
onder andere een actieve rol in de internationale vakvereniging
IFME en stimuleren we onze leden actief om inhoudelijke bij
dragen te leveren aan internationale conferenties. Stadswerk is
een netwerk van ruim drieduizend gedreven vakgenoten. Via ons
Stadswerk magazine bereiken we een nog veel grotere groep.

Stadswerk thema’s 2017
vijf ingrediënten voor een sociaal vitale leefomgeving
Overheidsparticipatie
Bij Stadswerk leert u van elkaar hoe burgerparticipatie zich steeds meer ontwikkelt
richting overheidsparticipatie.

Groen werkt!
Groen is beeldbepalend, belangrijk voor onze gezondheid, duurzaamheid en klimaat
vraagstukken. Het nodigt uit tot bewegen en draagt bij aan sociale cohesie en
leefbaarheid in de wijk. Samen ontwikkelen we de kracht van groen.

Circulaire economie in de fysieke leefomgeving
Werken aan een circulaire economie en het ontwikkelen van duurzame oplossingen is
de komende jaren een belangrijk thema. Stadswerk wil samen met u toekomstgericht
denken.

Klimaatadaptatie
Klimaatverandering leidt tot extreem weer; temperaturen stijgen, de hoeveelheid
neerslag en het aantal extreme buien neemt toe en we krijgen te maken met perioden
van droogte. We leren van elkaar en bekijken in de praktijk wat werkt.

Smart Cities
Onze fysieke leefomgeving wordt steeds slimmer door toepassing van nieuwe
technologieën. Dat biedt kansen om de leefomgeving aantrekkelijker, duurzamer
en leefbaarder te maken.
Binnen deze thema’s geven we specifiek aandacht aan de omgevingswet, asset
management en de daarbij behorende organisatieontwikkeling.

Stadswerk in de regio
Als netwerkvereniging is Stadswerk met zes regionale afdelingen,
waarvan één in oprichting, erg actief in de regio. Daarmee heeft
Stadswerk een dekkend, landelijk netwerk. Contact tussen
Stadswerkers in de eigen regio is sneller en eenvoudiger te
leggen mede door de gemeenschappelijke (regionale) thema’s.

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

• Regio Overijssel
• Regio Gelderland-Utrecht
• Regio Zuidwest (i.o.)

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

beeld: 2XPO, Future Green City 2015

Op weg naar
Future Green City
Nederland in 2040, een groene, veilige, welvarende en circulaire
metropool. Een netwerk van steden en dorpen die zich snel
kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, aan
wisselingen van krimp en groei. Dat is onze stip op de horizon:
Future Green City. Die groene metropool met toekomst begint
vandaag! Vanuit onze vijf thema’s werken we samen aan deze
ontwikkeling zodat ook onze kinderen gezond kunnen blijven
samenleven en –werken.

Stadswerk
ontmoet
& verbindt
Stadswerk is actief in 45 netwerken en
commissies, waar we de belangen van onze
leden vertegenwoordigen. We verbinden
mensen en partijen door het organiseren
van regionale en thematische bijeenkomsten
en excursies.

Meer weten over Stadswerk en
de activiteiten rondom de thema’s
en/of de regio’s?
Ga naar www.stadswerk.nl

