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Platform Assetmanagement Metropoolregio

Toekomst van beheer - beheer van de toekomst
Op 1 november staat de toekomst centraal in het Platform Assetmanagement
Metropoolregio. Want, assetmanagement is ook vooruitkijken op de lange
termijn. Trends en ontwikkelingen signaleren en daarop inspelen door nu slimme
keuzes te maken. Steden en regio’s krijgen de komende decennia te maken met
grote vraagstukken zoals de energietransitie, klimaatadaptatie,
grondstoffenschaarste en gezondheidsvraagstukken. Belangrijke sleutels om
deze opgaven het hoofd te bieden, liggen in het beheer van de openbare ruimte.
Maar staan we als beheerorganisaties ook al voldoende gesteld om kansen te
pakken?
Over de toekomst van het beheer van de stad | Wiebe Oosterhoff, strategisch
adviseur stedelijk beheer, gemeente Rotterdam
De komende decennia staan steden voor een enorme vervangingsopgave.
Gebouwen en infrastructuur van na de oorlog moeten worden vernieuwd of
vervangen. Een mooie kans om gebieden gasvrij te maken, klimaatadaptief,
energieneutraal of circulair; om de openbare ruimte beter te laten aansluiten bij
de behoeften van deze tijd. Een kans ook om met het beheer van de openbare
ruimte bij te dragen aan sociaal-maatschappelijke opgaven. Beheerorganisaties
zijn verantwoordelijk voor veel systemen. Ze hebben de investeringsmiddelen en
de kennis om vraagstukken op te lossen. Maar dan moeten ze wel meer initiatief
durven nemen in vernieuwingsprocessen, integraler en strategischer handelen
en vooral ook vaker het podium pakken.
Meekoppelkansen in Leiden | David van Zanten en Oscar van der Padt,
gemeente Leiden
We hebben het vaak over klimaatadaptatie en energietransitie in relatie tot
‘meekoppelkansen’ en ‘werk met werk maken’ bij onderhoudswerkzaamheden in
de openbare ruimte. In het koppelen van de vervangingsopgave in de openbare

ruimte aan de stedelijke transities liggen grote kansen. Maar hoe geef je dat
handen en voeten? De collega’s uit Leiden laten zien hoe de gemeente Leiden
dit momenteel aanvliegt, waarbij de sleutel wordt gezocht in de wijken. Enerzijds
door de opzet van een wijkgerichte aanpak; anderzijds via de aanpak van de
Gasthuiswijk
Aanmelden voor deze bijeenkomst
Aanmelden voor de bijeenkomst kan door het accepteren van het
vergaderverzoek. Een of meer collega’s meenemen? Deze zijn van harte
welkom! Stuur in dat geval deze uitnodiging gewoon aan hen door.

