Uitnodiging
Panorama Nederland:
“De toekomst waarnaar je verlangt!”

Panorama Nederland is een toekomstperspectief
voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
Het laat zien hoe de grote maatschappelijke
vraagstukken van nu de sleutel kunnen zijn voor
welkome, structurele verbeteringen in de toekomst.

Een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken.
De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de
overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan
woningen en de verduurzaming van de landbouw. Stuk voor
stuk opgaven waarvan we allemaal de gevolgen zullen ervaren,
in ons landschap en in onze levensstijl. Onderwerpen die ook
in onze regio, de Kop van Noord-Holland spelen.
Daarom komt de Rijksbouwmeester Floris Alkemade op
donderdag 13 juni naar Den Helder om met Panorama Nederland
een optimistisch en aantrekkelijk toekomstbeeld te schetsen,
of zoals hij vaak zegt: “De toekomst waarnaar je verlangt.”
Een Nederland dat voor iedereen uiterst herkenbaar blijft, maar
dat toch op allerlei terreinen fundamenteel anders werkt.
U bent van harte uitgenodigd om Panorama Nederland bij te
wonen. De bijeenkomst vindt plaats in theater de Kampanje in
Den Helder van 13.00 tot 16.30 uur.

Programma donderdag 13 juni 2019
13.00 uur inloop/ontvangst met koffie/thee
13.20 uur Welkomstwoord wethouder Heleen Keur.
13.25 uur Inleiding door dagvoorzitter Marjan van Kampen,
burgemeester van Schagen.
13.35 uur Rijksbouwmeester Floris Alkemade schetst de
toekomst van Nederland in 2100.
14.05 uur Paulus Emden Huitinga, creatief directeur Identity
matching, vertelt over de verschillende identiteiten
binnen dit gebied en welke keuzes dat met
zich meebrengt.
14.25 uur Lex Brans, projectleider Versnelling Woningbouw
MRA, gaat in op de kansen voor woningbouw in
relatie tot de economische ontwikkelingen in de kop
van Noord-Holland en de winst van samenwerking.
Inspiratiebron is de Metropool Regio Amsterdam.
14.45 uur Bart Vink, seniorprogrammamanager bij het
Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, gaat in
op het regionaal economisch perspectief van de
Kop en de noodzaak tot samenwerking.
15.05 uur Forumdiscussie.
15.30 uur Afsluiting door dagvoorzitter.
15.35 uur Netwerkborrel.
16.30 uur Einde bijeenkomst.
Wilt u deze interessante bijeenkomst bijwonen?
Meld u dan voor 6 juni aan bij Joyce in ’t Veld
via jiv@denhelder.nl
Locatie: Stadshal / theater de Kampanje
Willemsoord 63
1781 AS Den Helder
Komt u met de auto? Volg bij binnenkomst van Den Helder
de N250 richting Texel. Sla op de Weststraat rechtsaf naar
Willemsoord en volg de route op het kaartje.
U kunt gratis parkeren op het terrein van Willemsoord.
Komt u met openbaar vervoer?
De Kampanje ligt op 900m (ca 7 minuten) lopen van het
NS-treinstation Den Helder Centraal. Loop rechtsaf vanuit
het station de Beatrixstraat uit. Steek de Weststraat over en
gebruik het loopbruggetje voor de ingang van Restaurant
Stoom om op het Willemsoordterrein te komen. Vervolgens
loopt u langs Restaurant Kade 60 en Restaurant Leuk!. Sla na
Leuk! direct rechtsaf (smalle doorgang), daarna weer meteen
rechts en volg de weg naar de hoofdingang van theater de
Kampanje. Zie ook de route op het kaartje.

Heleen Keur, wethouder
Den Helder. Zij was assistant
area manager in verschillende landen en had
diverse functies bij een Internationaal Zaadbedrijf.
Tevens is zij zelfstandig (dag)voorzitter. Vanaf
2006 is zij politiek actief, o.a. als fractievoorzitter,
gemeenteraadslid, fractielid en fractievoorzitter
Provinciale Staten van Noord-Holland. Sinds 2018
is zij wethouder in de gemeente Den Helder. In
haar portefeuille zitten ruimtelijke ordening, wonen,
regionale samenwerking, cultuur en erfgoed,
Willemsoord en de Stelling, verkeer en vervoer,
toerisme, recreatie en citymarketing en landbouw.
Tevens is zij wijkwethouder voor Julianadorp.

Floris Alkemade, Rijksbouwmeester
Hij is sinds september 2015 Rijksbouwmeester. Na zijn
afstuderen aan de TU Delft was hij 18 jaar lang verbonden
aan het bureau OMA, waarvan de laatste 7 jaar als partner.
Sinds 2008 leidt Floris Alkemade zijn eigen bureau FAA
met projecten in binnen- en buitenland. Hij was 11 jaar
verbonden als gasthoogleraar aan de Universiteit van Gent
en sinds 2014 is hij lector aan de Academie van Bouwkunst
in Amsterdam.

Marjan van Kampen, dagvoorzitter
In de periode van 1985 tot 1998 was
zij werkzaam op een basisschool in
Enkhuizen. Daarna werd zij namens
Gemeentebelangen Drechterland benoemd tot wethouder/
locoburgemeester. Verder was zij waarnemend
burgemeester van de gemeenten Wieringen, Langedijk
en Teylingen. Tevens was zij burgemeester van
Wieringen en sinds oktober 2013 is zij
burgemeester van de gemeente Schagen.

Paulus Emden Huitinga,
creative director Identity
Matching Academy
Is sinds 1989 zelfstandig
ondernemer. In 2008 startte hij
samen met Ellen Honig de Identity
Matching Academy (IMA).
Een Academy waar onderzoek
gecombineerd wordt met conceptontwikkeling én
kennisoverdracht. Op die manier kunnen opdrachtgevers
de ontwikkeling en promotie van hun bestemming
voortaan ook ‘zelf doen’.

Bart Vink, seniorprogrammamanager
bij het Ministerie van Infrastructuur
& Waterstaat
Opgeleid als geograaf is hij werkzaam
in het brede veld van ruimtelijke
ordening, economie en duurzame
ontwikkeling. Daarvan getuigt hij onder andere actief en
kritisch op Twitter. Vink was plaatsvervangend projectdirecteur
van de Nota Ruimte, plaatsvervangend directeur nationale
ruimtelijke ordening, programmamanager van de structuurvisie
Schiphol (‘SMASH’), de Structuurvisie Randstad 2040 en het
programma “Modernisering Milieubeleid” én is docent Ruimtelijke
Ordening aan een verkeersacademie. Hij was tot 2018 lid van de
Amsterdamse gemeenteraad voor D66.

Lex Brans, Director Marketing Real Estate en
versnelling woningbouw gemeente Amsterdam. Hij
is verantwoordelijk voor het realiseren van meer
dan 100.000 woningen voor 2025 in de Metropool
Regio Amsterdam (MRA). Vanuit die rol helpt hij de
33 gemeenten van de MRA in het bereiken van dit
doel. Hij heeft eveneens, met de MRA-gemeenten,
de internationale marketingstrategie opgesteld.
Hij heeft ruime ervaring als stadsvernieuwer en
gebiedsontwikkelaar in Amsterdam zoals de
Bijlmermeer, Amsterdam West en de NDSMwerf. Hij is o.a. stadsdeelsecretaris geweest
en hij was directeur Grote Steden Beleid voor
Amsterdam. Hij werkt voor het MRA buro aan
de Amsterdamse Zuidas.

