UITNODIGING
Beste Hoeksche Waarder
Hierbij wil ik u uitnodigen voor een workshop over de ruimtelijke
inrichting van de Hoeksche Waard. In deze workshop gaan we
proberen om gezamenlijk aan plannen te werken voor onze
toekomst.
De workshop is onderdeel van een wetenschappelijk onderzoek.
Op deze avond proberen we een methode uit waarmee zowel
professionals als bewoners (of hun vertegenwoordigers)
gezamenlijk aan plannen kunnen werken. Wij hopen hiermee een
nieuwe methode te ontwikkelen die een alternatief biedt aan de
traditionele manier van plannen, waarin bewoners een grotere en
actievere rol kunnen spelen. Deze methode maakt gebruik van een
aantal stellingen met verschillende thema’s zoals energie, natuur
& recreatie, voorzieningen, wonen & werken, enzovoorts. Elke
deelnemer kan actief zijn of haar mening delen over deze stellingen
in een discussie. Zijn de stellingen juist of niet? Ontbreken er
misschien belangrijke stellingen? En waarom?
De uitkomsten van deze workshop zullen uiteindelijk door mij
gebruikt worden als waardevolle input in mijn afstudeeronderzoek.
In dit onderzoek wil ik mijn kennis als professional combineren
met uw input en zo tot een gezamenlijk ontwerp komen. Ook
wordt de gebruikte methode geëvalueerd. De resultaten van het
project zullen uiteraard met u gedeeld worden!

De workshop zal plaatsvinden op:
woensdagavond 11 februari van 19.30u tot 21.30u
in clubhuis de Zalmscout van Scouting Oud-Beijerland
(naast Klein Profijt)
Bent u nieuwsgierig geworden naar dit onderzoek en wilt u graag
meebeslissen in toekomstige plannen in de Hoeksche Waard? Meld
u dan nu aan voor de workshop! Aanmelden kan door een email te
sturen naar mij op e.smits-1@student.tudelft.nl. Er is ruimte voor
maximaal 30 personen in het clubhuis.
Het adres van Scouting Oud-Beijerland is:
Zalmpad 9, 3261 MD, Oud-Beijerland
Voor vragen en meer informatie kunt u mij ook mailen op
e.smits-1@student.tudelft.nl
Ik hoop u te zien op woensdag 11 februari!
Met vriendelijke groet,
Eva Smits
Student Stedenbouwkunde, TU Delft
Opgegroeid in Blaaksedijk
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Voorzitter afdeling stedenbouw
TU Delft, afstudeermentor
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