
 
 

 

   

 

Waarom? 

 "Waarom?" Dat is denk ik de meest gestelde vraag die ik krijg als Ateliermeester. 

Waarom een omgevingsvisie en waarom doet de provincie Flevoland het op deze 

manier. Uiteraard is het in eerste instantie niet aan mij om die vraag te beantwoorden, 

maar aan het college van Gedeputeerde Staten. Zij hebben immers die keuze - met 

brede steun in Provinciale Staten - gemaakt. In de eerste aflevering van 

"FlevolandStraks" verwoordde Gedeputeerde Lodders het op een heel eigen wijze: het 

gaat om de toekomst van onze kinderen. Lees verder. 

  

 

Op de agenda 

Pieter Tordoir is hoogleraar economische 

geografie en planologie aan de 

Universiteit van Amsterdam en heeft 

daarnaast een praktijk voor onderzoek en 

strategische beleidsadvisering in 

Amsterdam. We gaan met hem in 

gesprek over de bewegingen en relaties 

die hij ziet tussen Flevoland en haar 

omgeving. 

  

 29-01-2016 

 Amsterdam 

 

 

 

 

 

Heb je de eerste aflevering van 

FlevolandStraks al gezien? Bekijk 

de aflevering hier. 

 

 

 

 

Schakelen tussen 

http://visieopflevoland.us12.list-manage2.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=35f16cf75f&e=46e871f064
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=d16e79f6a2&e=46e871f064
http://visieopflevoland.us12.list-manage.com/track/click?u=8af738f423d83a032d9583dc1&id=825be11260&e=46e871f064


 

Poll 

 

De komende tijd neemt het aantal 

ouderen op de woningmarkt toe; 'de 

babyboomers' gaan dan met pensioen. 

Dit grote aantal ouderen leidt op korte 

temijn tot een toenemende 'verstopping' 

op de woningmarkt, maar op lange 

termijn komt er juist een groot aantal 

woningen vrij. 

Wat betekent dit voor onze woonvorm? 

Gaan we ons aanpassen of verandert er 

niet veel ten opzichte van nu? Laat hier je 

stem achter! 

  

  

 

schalen 

Wouter Jan Verheul, onderzoeker en 

docent aan de TU Delft en 

bestuurskundig adviseur, is niet vreemd 

met het vraagstuk ‘identiteit’ van een 

stad of regio. In 2012 opende hij zijn 

proefschrift met de volgende woorden 

“Plaatsen doen ertoe. Ondanks alle 

mogelijkheden die de virtuele wereld van 

internet ons biedt, voelen we ons met 

fysieke plaatsen verbonden.” Lees 

verder. 

 

 

 

 

Schrijf mee  
 

 

 

 

Nieuwe artikelen: 

 Het belang van een gezond Flevoland 

 Smart Highways 

 Er is leven na de pionier! 
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Rotscheid, Shasta; Schotman, Chris; Siepel, Roelof; Simonse, Sjaak; Slooten, J. van; Smeels-Zechner, Mirjam; 
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Onderwerp: Nieuwsbrief Atelier Flevo-perspectieven 28 januari 

 
 
Geachte statenleden, 
 
Bijgaand treft u de nieuwsbrief Atelier Flevo-perspectieven aan. 
Met ingang van vandaag vervangt deze het reguliere 14-daagse  atelierbericht. 
 
Indien er specifiek nieuws voor Provinciale Staten is, wordt dat in de nieuwsbrief vermeld. 
U bent dan degene die dat kunt zien. De nieuwsbrief wordt namelijk breder verspreid. 
 
Voortaan zal de nieuwsbrief meegaan op de LIS die op de donderdag door u wordt 
ontvangen. 
De nieuwsbrief zal daarnaast aan de stukken van de eerstvolgende commissie Ruimte 
worden toegevoegd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Renzo Kalk 
Statengriffie  

 


