
Voor wie?

Voor iedereen die betrokken is bij het 
toekomstbestendig maken van wijken:
• Bewonersorganisaties
• Energiecoöperaties
• Beleidsambtenaren
• Wethouders en raadsleden uit regio 

Arnhem Nijmegen
• Woningcorporaties
• Ondernemers (installateurs, bouw

bedrijven, etc. )
• Gebieds en relatiemanagers
• Netbeheerders

“Heel interessant, zo’n diverse samenstelling van 
betrokkenen die elkaar nodig hebben in een wijkaanpak.”

Wanneer en waar? 

27 november 2019 
15.00 18.00 uur
Gemeentehuis Berg en Dal
Dorpsplein 1
Groesbeek

Info? 

Ga naar www. 
wijkvandetoekomst.nu 
of mail naar 
info@wijkvandetoekomst.nu

we zijn op EXPEDITIE
DOOR GELDERLAND: 
Wijk van de Toekomst
in Regio Arnhem Nijmegen
27 november 2019

AAN-
MELDEN? 
KLIK HIER

Uitnodiging 27 november
Een toekomstbestendige wijk waar mensen prettig wonen en werken, zowel 
betaalbaar als veilig en aardgasvrij, geschikt voor jong en oud, zonder
wateroverlast of hittestress en mét duurzaam vervoer. Dat is waar veel men-
sen in Gelderland zich voor inzetten.

Samen wijken toekomstbestendig maken 
Wijk van de Toekomst is een van de programma’s van het Gelders Energie-
akkoord. Het doel is om wijken op weg te helpen, knelpunten weg te nemen 
en kennis te delen. Hiervoor zijn we op expeditie: een toer langs alle regio’s 
in Gelderland. Om op te halen voor welke onderwerpen bestuurlijke aan-
dacht nodig is om verder te komen. En om te horen welke successen er zijn. 
Niet alleen van de partners die normaal al meepraten, maar juist van alle 
partijen die belang hebben in een wijk. 
 
Wat moet er op de bestuurlijke agenda?
Op 27 november doet de Expeditie de regio Arnhem Nijmegen aan, in het 
gemeentehuis van Berg en Dal. We nodigen u graag uit om uw ervaringen in 
te brengen. Om kennis te nemen van wat er in de rest van de regio gebeurt. 
En om op nieuwe ideeën te komen, zoals de unieke aanpak via jongeren in 
kwetsbare wijken in Arnhem, waar over verteld wordt. En breng ook in wat 
er volgens u moet veranderen om initiatieven beter van de grond te krij-
gen. We stellen een top 10 vast waar we bestuurlijke aandacht voor vragen 
tijdens de Conferentie Wijk van de Toekomst, op 13 februari 2020. Op die 
conferentie vragen we bestuurders van gemeenten, provincies en Rijk om 
aan de slag te gaan met die top 10.

Diverse samenstelling 
Juist de samenstelling van de deelnemers en hun visies maakt deze Expe-
ditie uniek. Diverse belangen en invalshoeken: we hebben elkaar nodig om 
stappen te zetten. Kunt u erbij zijn op de 27e november?

Ideeën &  
Dilemma’s

https://www.wijkvandetoekomst.nu/aanmelden-expeditie-wijk-van-de-toekomst/
https://www.wijkvandetoekomst.nu/aanmelden-expeditie-wijk-van-de-toekomst/
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