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HOELANG DUURDE DE REIS?
14 tm 17 juni (waarvan 14 en 17 juni reisdagen)

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
In het kader van de H22 Expo in Helsingborg Zweden was het Resilience team uitgenodigd om als spreker de
gemeente te vertegenwoordigen tijdens een 2-daagse conferentie van Placemaking Europe. Het onderwerp
van de twee-daagse:
Placemaking as a city wide endeavour: How municipalities can create successful places and strengthen
communities.
Het onderwerp van de sessie waarin Den Haag was vertegenwoordigd:
How can we collaborate with municipalities for inclusive civic engagement and agile civil servants?
including the representatives of the municipalities of Helsingborg (Sweden), The Hague (Netherlands) and
Pontevedra (Spain)
Gezien het werk van het Resilience team op het snijvlak van participatie, organisatiestrategie en stedelijke
ontwikkeling & veerkracht was het Resilience team uitgenodigd als spreker.
De primaire doelen van de reis waren:
A) Kennis delen met (en opdoen van) andere (Europese) beleidsmakers en uitvoerorganisaties omtrent
de thema’s: participatie, stedelijke ontwikkeling & planning en organisatiestrategie;
B) Het representeren van Den Haag bij politici, organisaties en (N)GO’s binnen een breed Europees
netwerk genaamd: Placemaking Europe;
C) Contacten en informatie opdoen voor potentiële consortiavorming voor toekomstige Europese calls.
Het programma van de tweedaagse zag er als volgt uit:
Wednesday June 15th
9:00 Placemaking Europe Annual Leader's Meeting (closed session)
13:30 Keynote Opening with: Moa Sundberg, Cecilia Fredriksson, Charlot Schans and Ethan Kent
14:30 City Centres in a Post-Covid World: How can we tap into place-led & city centre development putting
people and planet above profit, while dealing with covid? (+ Workshop w/Future Place Leadership) with:
Clémentine Robert, Elise Perrault and Ryan Smolar.
18:00 Break
19:00 City Tours (People’s Walk Tour // Tunnel Tour // Söderscen Tour)

Thursday June 16th
9:00 Tour of DM (Do More) an unique urban farming and market place project initiated by IKEA in Helsingborg
10:30 How can we collaborate with municipalities for inclusive civic engagement and agile civil servants?

including the representatives of the municipalities of Helsingborg (Sweden), The Hague (Netherlands) and
Pontevedra (Spain):.
12:30 Lunch & Networking
13:30 Rapid Inspirations from the Placemaking Europe Network
15:00 Outdoor tactical workshop on play, physical activity and safety & tool application (Exploring
Helsingborg's Tunnels) with: Viviana Cordero, Anna Bradley, Giulia Sicignano and Todor Kesarovski
17:00 Break
18:00 Plenary Closing Words - followed by celebrations & bites

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Helsingborg Zweden. In het kader van de H22 Expo in Helsingborg.

WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
Director Placemaking X
Director & co-workers Placemaking Europe & Stipo consultancy
Vice-mayor Pontevedra Spain
Counciler Pontevedra Spain
Vice-mayor city of Budapest Hungary
Professor on urban design & planning Stavanger University
Director & co-workers of the organisation called: Creative Bureaucracy
Policy Officers of the municipality of Helsingborg (4x)
En
Meer dan 20 beleidsmakers en werknemers van uitvoerorganisaties werkende aan bewonersparticipatie en
stedelijke design & ontwikkeling.

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Linkende aan de eerder beschreven primaire doelen:
A) De tweedaagse conferentie heeft nieuwe inzichten en handvaten geboden om op een efficiëntere
manier bewonersparticipatie tot uitvoer te laten komen. Aanvullend is Den Haag vertegenwoordigd
geweest op een breed Europees congres. Er is gesproken om bepaalde (succesvolle) Resilience
projecten te implementeren in andere Europese landen (Spanje, Zweden & Hongarije) en vice-versa.
Over de implementatie in Den Haag van bepaalde werkvormen voor een efficiëntere
bewonersparticipatie is afgesproken om via Teams contact op te zoeken.
B) Den Haag heeft in een panel deelgenomen gezamenlijk met een counciler & de vice-mayor van
Pontevedra Spanje en 2 beleidsmedewerkers van de gemeente Helsingborg. Aanvullend is Den Haag
n.a.v. de conferentie gevraagd om deel te nemen aan de podcast: Urbanistica met luisteraars over de
gehele wereld.
C) Binnen het Europese programma: BAUHAUS is er vanuit Stavanger 5 miljoen euro beschikbaar voor
een Europees project waarin meedere Europese steden bij aansluiten. Deze call gaat over stedelijke
veerkracht middels slimme stedelijke ontwikkeling en wordt verkend in samenwerking met de
universiteit Stavanger en de gemeente Helsingborg

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Ja:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Met de director of Placemaking X wordt er bekeken of het mogelijk is om een project op te starten in
Den Haag over het onderwerp toegang tot recht in kansarme wijken. Dit vanwege het internationale
en rechtsinstitutionele karakter van Den Haag. Dit project zou dan als voorbeeld kunnen dienen voor
andere internationale en Europese steden.
Met de universiteit Stavanger wordt een Europese call van BAUHAUS verder bekeken om te zien of
hier gezamenlijk in kan worden opgetrokken.
Aan de ontwikkelingen rondom veerkrachtige stedelijke ontwikkelingen in Den Haag wordt een
aflevering van de podcast Urbanistica gewijd.
De vice-mayor van de stad Pontevedra en Placemaking Europe hebben Den Haag als spreker &
vertegenwoordiger uitgenodigd op een congres in Pontevedra Spanje.
De gemeente Helsingborg wil aan de slag met een project welke gekickstart is in Den Haag (Resilience
Streetlab).
De steden Pontevedra en Budapest nemen contact op met het Resilience team om te onderzoeken of
zij samen kunnen optrekken bij de aanvraag van Europese fondsen op het snijvlak van
bewonersparticipatie en stedelijke ontwikkeling.

