Wijken van de toekomst
Gepubliceerd 15-feb-21 14:38 door Zoë Spaaij

DEEL A | FEITELIJKE OMSCHRIJVING
Nummer van het instrument:

158

Omschrijving deel 1
Naam

Wijken van de Toekomst

Ontwikkelaar en land

Arbor Consultancy en AGEL adviseurs, Nederland

Jaar van uitbrengen

2019

Wordt het nog doorontwikkeld? Zo nee, datum van
definitieve versie

X

Website

https://www.wijkenvandetoekomst.nu

Omschrijving deel 2
Korte omschrijving van het instrument – wat het kan / welk Gemeenten willen het beste voor haar inwoners. Daarom worden wijken, dorpen en steden continue
probleem het oplost (max 200 woorden)
ontwikkeld. Maar hoe krijg je nu goed inzicht in wat er moet gebeuren? Overheden weten dat er een
opgave ligt om verder te verduurzamen, maar wat houdt dat nu concreet in? Wijken van de toekomst
heeft een maatlat ontwikkeld om inzicht te geven hoe wijken scoren op 6 thema’s: water, groen, natuur,
milieukwaliteit & gezondheid, energie & mobiliteit en leefbaarheid.
Binnen Wijken van de Toekomst wordt informatie verzameld door de analyse van data, het uitvoeren van
een wijkscan en een bewonersenquête met gerichte vragen. Zo biedt Wijken van de Toekomst inzicht in
de toekomstbestendigheid van de wijken en de behoeften van haar inwoners. Ook wordt een eerste stap
gezet in de bewustwording van haar inwoners. Dit resulteert in een praktisch en beeldend inspiratieboek,
waarin concrete stappen en maatregelen staan om de balans tussen klimaat, maatschappij en
biodiversiteit in een wijk te verbeteren. Dit inspiratieboek is meteen een goede basis voor het op te stellen
omgevingsbeleid en de op te stellen programma’s onder de Omgevingswet. En met het resultaat kunnen
gemeenten direct aan de slag!
Instrument kan ingezet worden door de overheid

Ja

Instrument kan ingezet worden door private partijen

Nee

Instrument kan ingezet worden door individuen

Nee

Wat is het businessmodel van de ontwikkelaar

Inspiratieboek, meetlat en analyse

Wat is het verdienmodel van het betreffende instrument

X

In welk land wordt het instrument al ingezet?

Nederland

Is er een ondersteuning voor verschillende talen, zo ja welke Nederlands
talen
Toepassing van een instrument / op welk schaalniveau kan Wijk
het instrument worden toegepast (niveau van de: wijk, stad,
provincie, land, wereld)

Op welke markt richt de tool zich? (Nederland, Europa,
Wereld)

Nederland

Tags : analyses, energie, gezondheid, groen, leefbaarheid, milieukwaliteit, mobiliteit, natuur,
toekomst, water, wijken

