Komt u ook?
Prijsvraag Who Cares
Kick-off 2e ronde
16 mei van 17:00 - 21:00
Toentje (Paradijsvogelstraat 10, Groningen)

HOE MAKEN WE DE OOSTERPARKWIJK EEN NOG FIJNERE PLEK
OM TE WONEN EN TE LEVEN VOOR IEDEREEN?

Samen met de rijksbouwmeester hebben 4 steden innovatieve denkers
en doeners gevraagd een visie te ontwikkelen om een antwoord te
vinden hoe woonwijken, nu en in de toekomst, voor jong en oud hun
favoriete woonplek is en blijft!
Voor de Oosterparkwijk presenteren de 5 geselecteerde teams hun visie
die ze de komende maanden verder gaan uitwerken.

Informatie: www.prijsvraagwhocares.nl
Opgeven via: barbara@platformgras.nl

Achtergrond Prijsvraag Who Cares
“Hoe krijgen we de wijken weer toekomst klaar?”
Met deze vraag prikkelt Rijksbouwmeester Floris Alkemade innovatieve denkers en doeners om
visies te ontwikkelen die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en
ondersteuning. Vanuit dit sociaalmaatschappelijk vertrekpunt is een landelijke ontwerpprijsvraag
geïnitieerd. Bij deze prijsvraag zijn een aantal steden initiatiefnemer, (Groningen, Rotterdam,
Almere en Sittard-Geleen) die ieder één wijk als casus aangeleverd hebben. In Groningen is dat de
Oosterparkwijk.
Met de prijsvraag Who Cares worden ideeën opgehaald die een impuls geven aan een andere manier van denken over ruimtelijke vernieuwing. Ieder team bestaat uit mensen met een verschillende
achtergrond en kennis zoals ontwerpers, mensen uit de zorg en bouwers. Zij werken integraal aan
nieuwe manieren om woonwijken voor iedereen aantrekkelijker te maken..
Deze prijsvraag is een voorbeeld van hoe nagedacht wordt over de ontwikkeling van onze stad.

Grote respons!

Student-LAB

Er zijn honderden teams uit het hele land die
hun visie ingestuurd hebben. Van deze inzendingen heeft een landelijke jury vijf partijen
gekozen die de kans krijgen hun visie verder
uit te werken in en met de wijk.
De vijf beste ideeën voor de Oosterparkwijk
worden op 16 mei bij Toentje gepresenteerd.
Aan het einde van de rit wordt één winnende
partij gekozen.

Ook studenten van de faculteit Ruimtelijke
Wetenschappen denken mee. Ze hebben
onderzoek gedaan in de Oosterparkwijk en
hebben de link gelegd met onderzoeken uit
binnen- en buitenland naar ‘Age friendly
Cities’.
Ze hebben een toolkit gemaakt met daarin
aanbevelingen voor de 5 geselecteerde teams
die in de Oosterpark aan de slag gaan.

Programma kick-off
Deze avond is voor een breed publiek opgezet, waaronder de vijf winnende partijen van de eerste
ronde, studenten, docenten van de faculteit, onze landelijke organisatie, lokale juryleden,
vertegenwoordigers uit de wijk en van de corporaties, WIJ-team en gemeente Groningen.
We vinden het reuze fijn wanneer u uw bijdrage wilt leveren en ontvangen u graag op 16 mei vanaf
17:00 bij Toentje, Paradijsvogelstraat 10 te Groningen.
•
•
•
•

Aftrap door Wethouder Roeland van der Schaaf.
Pitch Toolkit studenten RUG.
Pitch visies geselecteerde teams.
Verdere uitwerking visies samen met u in de Netwerkcafés.

Aanmelden?
Voor de organisatie is het goed te weten hoeveel mensen er komen.
Wilt u bij deze avond aanwezig zijn?
Meld u uiterlijk op 14 mei voor 12:00 uur aan via Platform GRAS.
Email: barbara@platformgras.nl

