ONLINE
MEET-UP

Juridiseren of Participeren

Intervisie op Omgevingsdialogen
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Beste volger van BBB,
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Kom jij ook wel eens weerstand tegen? Keren belanghebbenden zich tegen
jouw project met ruimtelijke impact? Twijfel je of het nog wel zinvol is om
door te praten? Overweeg je om over te gaan op juridische stappen?

Heb je geen concrete casus, maar ben je wel benieuwd naar ervaringen
van anderen? Sluit je dan aan bij intervisie op één van de volgende
projecten:

Deel dan je casus met het netwerk van BBB!
Feie Herkes, PhD bij Tilburg University, zal als moderator de bijeenkomst in
goede banen leiden. Samen gaan we in gesprek en reflecteren we op
gemaakte en te maken keuzes.
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SPINDER

BRAVIS

De realisatie van burgerwindpark De Spinder, met reflectie door
projectontwikkelaar John Kwaks.
De ontwikkeling van het NRE-terrein in Eindhoven, met reflectie
door projectleider Stefanie Gijsbers.
Het opstellen van een omgevingsplan voor de Noordhoekring in
Tilburg, met reflectie door projectleider Edwin Vermeulen.
De bouw van het nieuwe Bravis Ziekenhuis in Roosendaal, met
reflectie door projectleider Perry van Kempen.
Aanpassing van kanaal Bossuit-Kortrijk (BE), met reflectie door
projectmanagers Annelies Anthierens en Rik Houthaeve (Sweco).

Aanmelden
Deze Online Meet-up is bedoeld voor iedereen die vanuit zijn of haar
professie ervaring heeft met conflicten bij ruimtelijke ontwikkeling. Van
burger tot bestuurder.

NOORDHOEK

Wil je deelnemen? Aanmelden kan via de link in begeleidende email. Je
kunt zo ook je voorkeur doorgeven voor één van bovenstaande casussen
of een eigen casus inbrengen.
Voor vragen kun je mailen met bindendbesturen@brabant.nl.

NRE
KANAAL

Bindend Besturen in Brabant
Bindend Besturen in Brabant verzorgt rond het thema ‘juridiseren of
participeren’ een serie Online Meet-ups, waarin u vragen kunt stellen aan
een gevarieerd publiek dat vanuit verschillende perspectieven ervaringen
deelt. Hiermee willen we een impuls geven aan kennisdeling rondom
omgevingsbesluitvorming.
Samen onderzoeken we succesfactoren achter breed gedragen besluiten.
Zo bouwen we aan een netwerk waarin kennis uit de praktijk gebundeld
wordt. Het kennisprogramma BBB is een samenwerking tussen Tilburg
University, Provincie Noord-Brabant en Pontifax

