
ANGSAW-AVOND

BURGER + RUIMTE = DEMOCRACTIE?

Tijd:  Woensdag 9 maart 19:30
Locatie:  Tolhuistuin, IJ-zaal.
Adres:   IJpromenade 2, 1031 KT Amsterdam

20.00 uur
Opening en introductie door voorzitter Bart Stuart.

20.10 uur
Hoofdspreker Frans Soeterbroek, de Ruimtemaker.
Hoe kunnen we in Amsterdam de stads-, gebieds- en 
buurtontwikkeling democratiseren en hoe kun je daar 
als burgerinitiatief grip op krijgen? Frans is adviseur 
en activist die zich heeft gespecialiseerd in het de-
mocratiseren van ruimtelijke ontwikkeling en hoe je 
je burgerinitiatief daarbij de wind in de rug geeft. De 
laatste jaren heeft hij vooral gewerkt aan het ‘hacken’ 
van de omgevingswet om daar een meer democra-
tisch instrument van te maken. In Amsterdam heeft 
hij meegewerkt aan de omgevingsvisie 2050. Op 
www.deruimtemaker.nl vind je vele blogs en essays 
hierover van zijn hand.

20.50 uur
Gelegenheid voor vragen en/of refl ecties op de bij-
drage van Frans Soeterbroek.

21.00 uur
In gesprek met Matthea de Jong, directeur van de 
Tolhuistuin. Wat is het belang van politieke betrok-
kenheid van burgers en wat zou het betekenen als 
we Noord zien als een ‘natuurgebied waar ook in 
wordt gewoond’? 

21.10 uur
We passen de perspectieven van Frans en Matthea 
toe op ons eigen stadsdeel: de groene schakels van 
Noord. Groene schakels zijn gebieden in Noord die 
onderdeel zijn van een groen netwerk en ook als een 
samenhangend ecosysteem zouden moeten worden 
bezien. Plannen maken voor 60.000 huizen is mooi, 
maar ‘wij gaan over onze eigen groene leefomge-
ving’. We kijken naar twee korte beeldfragmenten om 
kennis te maken met deze schakels en de mensen 
die zich hardmaken voor hun behoud. 

21.30 uur
Publiek gesprek. Samen met de sprekers gaan we 
op zoek naar manieren om weer grip te krijgen op 
ons stadsdeel. Wat kunnen we leren van de lezingen 
en van de groene schakels? Welke patronen herken-
nen en hoe kunnen we die doorbreken?

Entree is gratis, maar aanmelden verplicht via:
verenigingangsaw@gmail.com

Programma

Beeld: Krombeen & Badin

Deze avond wordt georganiseerd in 
samenwerking met de Tolhuistuin.


