Voorjaarsbijeenkomst MENSenSTRAAT op donderdagmiddag 31 mei in Rotterdam.

GEZONDE
STAD
=
MENSenSTAD
de benenwagen in
de hi-tech
Metropool
Destroying the city to save the robocar?

The fight for our public space

Where will the walkers go?
Onze passende gastheer hiervoor is de Metropoolregio Rotterdam / Den Haag
(https://mrdh.nl/), op een steenworp van het Centraal Station.
Inleiding
Op deze middag willen we gezamenlijk verkennen, hoe ook – of zelfs juist – in de grote stad
de mens op straat de maatgevende factor kan worden bij het inrichten van onze stedelijke
leefomgeving in de naaste toekomst. En welke kansen, maar ook bedreigingen, daarbij een rol
spelen.
Welke mogelijkheden zijn er voor MENSenSTRAAT om dit proces te beïnvloeden, nu met de
komst van de Omgevingswet de hele ruimtelijke ordeningspraktijk zoals wij die kennen op
zijn kop wordt gezet? Nu niet alleen op Rijksniveau, maar ook door alle provincies én
gemeentes wordt gewerkt aan Omgevingsvisies die richtinggevend zullen zijn voor de
leefomgeving van de komende jaren en decennia?
Wordt de stad een woonomgeving, die gedomineerd gaat worden door de ‘eisen’ van de
nieuwste technologieën, waaronder de meer of minder zelf rijdende auto? Of zullen
leefkwaliteit, gezondheid en geluk de bepalende factoren worden voor ‘de stad van de
toekomst’? Kortom: hoe komen we tot de MensenStad?
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Programma:
14.00 – 15.00: excursie in de directe omgeving, o.l.v. Steven Schepel (MENSenSTRAAT) en
Willy Sweers (MRDH), verzamelen vanaf 13.45 uur bij de hoofduitgang (Weenazijde) van het
station Rotterdam Centraal.
Een korte verkenning te voet in de omgeving van plaats van samenkomst, waarbij de huidige
situatie en de tekortkomingen en wensen voor verbetering aan de orde kunnen komen.
15.00 -15.30: inloop met koffie/thee bij het kantoor van de MRDH, Westersingel 12,
Rotterdam.
15.30 -16.00: enkele korte inleidingen op het thema.
16.00-17.00: ronde-tafelgesprek o.l.v. Jan Torenstra, voorzitter MENSenSTRAAT

Aanmelden:
via info@mensenstraat.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
Ter voorbereiding en/of inspiratie:
1. Interdisciplinaire studie van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA): Een toekomstbeeld van de grote
stad? Zie: https://www.straatbeeld.nl/nieuws/290118/hoe-ziet-de-toekomst-eruit-in-onze-vijf-grootste-steden
2. Rapport van de Raad voor de Leefomgeving (Rli) “De Stad als gezonde habitat” (advies aan aantal
Ministers). Zie: http://www.rli.nl/publicaties/2018/advies/de-stad-als-gezonde-habitat
3. Stad en technologie, een pleidooi voor de Mensenstad. Zie:
https://www.theregister.co.uk/2018/01/17/destroying_the_city_to_save_the_robocar/
4. Onze lobby in Tweede Kamer met steun voor Charter en aandacht voor voetganger in nieuwe
omgevingsvisie. Zie: http://www.mensenstraat.nl/de-benenwagen-krijgt-aandacht-in-de-tweede-kamer/
5. Duurzaam Veilig 3 nieuwe kansen voor voetgangers inclusief bijvoorbeeld spelende kinderen op straat? Zie:
https://www.swov.nl/nieuws/geactualiseerde-duurzaam-veilig-visie-naar-een-slachtoffervrij-verkeer
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