Buiten de gebaande banen
Als Atelier hebben we de opdracht, wellicht zelfs de verplichting, om buiten de gebaande paden
te treden. Niet dat we daar continu mee bezig zijn, want de gebaande paden zijn niet voor niets
platgetreden. Daar valt – of viel – blijkbaar iets te halen. Thema’s als water, landschap,
leefbaarheid, wonen, et cetera komen dus ook allemaal aan bod in de Ateliersessies. Lees
verder.

Op de agenda

Weg van de trends

Op woensdag 20 april wordt de eerste editie
van de Flevo-perspectieven gepresenteerd.
Deze zijn gebaseerd op de vele gesprekken
die de afgelopen weken zijn gevoerd met
een groot aantal topexperts over de toekomt
van
Flevoland.
Welke
belangrijke
ontdekkingen, trends en ontwikkelingen zijn
er uit de gesprekken naar voren gekomen?
Meld
je
aan.

20-04-2016
Provinciehuis Flevoland

Typisch Flevoland

Kris Peeters kwam als spreker naar de
Ateliersessie Mobiliteit van de toekomst.
Over zijn bevindingen schreef hij een
gastartikel: 'Trends zijn vaak niet relevant,
hebben de neiging te breken, hebben nooit
alleen de verwachte gevolgen en maken ons
blind voor wat hetzelfde blijft. Lees verder.

Atelierverslag: Trek naar de
stad

Flevoland, een land van oude pioniers die
de eerste schop in de aarde staken. Die uit
het niets iets bouwden. En wat voor iets!
…Tja, wat voor iets eigenlijk? Want wat is
Flevoland nou precies? Wat is Typisch
Flevoland? Lees hier het verslag van de
Ateliersessie.

Is de stad nog in trek? En hoe definiëren we
een 'stad'? Hoe pakt de trek naar de stad in
Flevoland uit? Over deze en andere vragen
spraken we tijdens de Ateliersessie 'Trek
naar de Stad'. Lees verder.

Schrijf mee

Bekijk hier in een korte video impressie hoe
de Ateliersessie Trek naar de stad verliep.
Wil
je
ook
graag
een
sessie
bijwonen? Bekijk de agenda en meld je aan!

Nieuwe artikelen

Op de agenda

•

In gesprek met Harke Plas over de
Regio Zwolle

•

11 april - Adjiedj Bakas

•

13 april - Regio Zwolle

•
•

Keuzes maken
In gesprek met Elleke Leijten

•

18 april - Bodem, productiefactor
onder druk

•

18 april - Vitale Kusten van
Flevoland
20 april - Perspectieven op
Flevoland

•

