Kerstspecial: must-reads voor stad en regio
We naderen langzaam maar zeker het einde van het jaar. Een mooie tijd om terug te blikken. Het is ook dé tijd van
lijstjes. In deze kerstspecial geven we u daarom onze ‘Top 10 meest gelezen over stad en regio’. Maar misschien
heeft u ook een aantal mooie publicaties gemist. Ook die zetten wij graag per thema voor u op een rijtje. Veel
leesplezier, goede feestdagen en de beste wensen voor 2018!

Dag van de Stad
“Voor het eerst in de geschiedenis wonen meer mensen in de stad dan daarbuiten,
als je dat beseft is het eigenlijk elke dag Dag van de Stad.” Maar op maandag 30
oktober was er één Dag van de Stad, waarop ruim 1.500 bezoekers al hun ideeën,
oplossingen en vragen met elkaar konden delen.
Beleidsontwikkeling voor inzet

Optimaal samenspel bij aardgasvrije

buitenruimte

wijken

Dit rapport gaat over het betrekken van

De omslag naar aardgasvrije wijken is

bewoners bij het beheer en vergroenen

een complexe maatschappelijke

van hun buitenruimten. En geeft

opgave. Tijdens de eerste bijeenkomst

antwoord op de vraag hoe je als

van een community of practice ging

gemeente het beste bij de dynamiek

het over de democratische werking van

van de stad kunt aansluiten.

het besluitvormingsproces.

Estafettereeks interviews wethouders

WoonZorgwijzer

Bestuur en besturen

sociaal domein
Met het oog op de aankomende

Om de visie- en beleidsvorming op het

Gemeenteraadsverkiezingen kijken we

vlak van wonen en zorg te faciliteren,

met de dossiertrekkers van het Sociaal

voerde de provincie Zuid-Holland in

Domein terug op de decentralisaties en

samenwerking met Platform31 het

de transformaties van de afgelopen

programma ‘Provinciale parels wonen

jaren. Daarover interviewden we

en zorg’ uit. In het experiment is de

wethouders van de sociale pijler van het toepassing van een nieuw
Samenleven en gezondheid

G32-Stedennetwerk.

planningsinstrument – de
‘WoonZorgwijzer’ – getoetst.
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Toekomst voor mbo-jongeren in

Ruimte voor een stad in balans

dunbevolkte gebieden

Ruimte en regio

Verschillende dunbevolkte regio’s

Hoe kunnen ruimtelijke investeringen

hebben te maken met

en handelingen bijdragen aan een stad

bevolkingsdaling. Naast demografische

in balans? Voor deze essaybundel

processen van vergrijzing en

hebben de gemeente Rotterdam en

ontgroening, is in deze gebieden een

Platform31 negen deskundigen

uitstroom van hoger opgeleiden

gevraagd om in een essay dieper in te

zichtbaar. Platform31 onderzocht wat

gaan op de vraag hoe ruimtelijk beleid

het perspectief is van middelbaar en

en ruimtelijke investeringen kunnen

laag opgeleide jongeren die in deze

bijdragen aan een stad in balans.

regio’s blijven.
Magazine De Nieuwe Werkelijkheid:

Betaalbare nieuwbouw

werken aan vitale wijken

Wonen

Meer dan ooit ligt het initiatief voor het

Zeven corporaties werkten in het

onderhouden en (her)ontwikkelen van

experiment ‘Van aanbesteden naar

stedelijke gebieden bij gemeenten,

afnemen’ waarbij zij hun marktuitvraag

burgers, maatschappelijke organisaties

niet meer aan de hand van een bestek,

en marktpartijen. Hoe ziet deze Nieuwe

maar aan de hand van functionele

Werkelijkheid er uit? In het tweede

prestatie-eisen in de markt wilden

online magazine gaan we dieper in op

zetten. In deze rapportage brengen we

de aanpak van kwetsbare wijken.

de aanpakken van de deelnemende
corporaties in beeld en kijken we of
deze leiden tot lagere stichtingskosten.

Stedelijke Transformatie

Zeventig jaar stedelijke vernieuwing

Steden blijven groeien, maar hoe

Deze 'longread' van het kennisdossier

zorgen we er voor dat mensen er

Stedelijke vernieuwing brengt de

betaalbaar en goed kunnen wonen en

beleidsontwikkeling in beeld en

dat die steden veilig, duurzaam en

beschrijft de uitdagingen waarvoor

klimaatbestendig zijn? Tijdens de dag

partijen in de wijk nu staan.

van de Stad werd het nieuwe
programma ‘Stedelijke transformatie:
meer ruimte voor wonen’ gelanceerd.
Steden en wijken

Doel is snel meer nieuwe woningen in
de steden te bouwen.
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Magazine: Naar CO2-neutraal in 2050

Kennisdossier aardgasvrije wijken

In dit magazine vindt u kennis

Veel partijen werken momenteel aan

opgehaald uit het programma Huren

het aardgasvrij maken van wijken en er

met Energie, handvaten en inspiratie

zijn nog veel open vragen. In het

om de duurzaamheidsopgave naar

kennisdossier Aardgasvrije wijken vindt

CO2-neutraal in 2050 vorm te geven.

u alle beschikbare informatie over
aardgasvrije wijken.

Energie en duurzaamheid

Economie, schulden & armoede

Sturen op regionale ecosystemen

Interviews Armoede en Gezondheid

De juiste omgang met economische

Mensen met financiële problemen zijn

ecosystemen werkt regionale en

vaker stressgevoelig en leven minder

nationale concurrentiekracht, innovatie

gezond. Vanuit het

en maatschappelijke vitaliteit in de

stimuleringsprogramma Gezond in…

hand. Maar hoe kan men het beste

organiseren Platform31 en Pharos de

sturing geven aan regionale

leerkring en denktank Armoede en

(economische) ecosystemen, wat is

Gezondheid. In deze interviewreeks

daar voor nodig en hoe pak je dat aan?

deelden we resultaten en inzichten uit
deze leerkring.

Top 10 meest gelezen afgelopen halfjaar
1.

Modelcontracten voor tijdelijke verhuur

2.

Analyse regeerakkoord kabinet-Rutte III

3.

Samenvatting rijksbegroting 2018
Relevante beleidsvoornemens voor stad en regio.

4.

Mobility Mentoring ®
Hoe inzichten uit de hersenwetenschap leiden tot een betere aanpak van armoede en schulden.

5.

Stedelijke trends en opgaven voor 2018 e.v.
Trendstudie van 2017 ‘Vergaand veranderen, slim verschillen, duurzaam verbinden’.

6.

Kennisdossier Schulden en Armoede

7.

Burgerinitiatieven, vloek of zegen in een verdeelde samenleving?
Interview met Mirjan Oude Vrielink, zelfstandig onderzoeker en adviseur bij OVD.

8.

Groots wonen in het klein
Terugblik bijeenkomst Klein wonen, de hype voorbij?

9.

Wat (niet) te doen voor de Omgevingswet?
Naar aanleiding van het thema ‘Baseline Omgevingswet’ van de leerkring Omgevingswet van de G32.

10. Gemeenten zien door bomen geen bos meer
Blog Fons Lustenhouwer (Platform31).

