Details / opmerkingen / input bewonersbijeenkomst 8 november
Ontwikkeling

Energie

Grond kost geld… grondkosten verlagen?
Boven-hangende principes: bepalen, zoeken
Continue innovatie. Hoe blijf je ook over tien jaar de slimste
Mix maken, proberen
Wijk ‘branden’, trots zijn!
Robotisering
Flexibel flexibel flexibel
Wonen werken per huis: elk moment te kiezen
Sustainocratie
Circulaire economie
Geen voetafdruk meer
Optimaal zelfvoorzienend qua energie, voedsel
Straatverlichting
Verwarming en verlichting van de woning
Aardwarmte gebruiken / geothermologie
Meer dan parijs-akkoord, meer dan enerigeneutraal
Geen gas
Zonnepanelen
Zelf energie opwekken, duurzame bronnen
Eigen energie groepen / cooperaties
Klimaatneutraal / energieneutraal
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Data

Data processing
Sensoren
Meten is weten
Optimaal internet

Voedsel

Voedselbos
Boerderij met kippen, groenten etc
City farming met ‘zero stal’
Zelf voedsel verbouwen
Samen groenten verbouwen
Winkel met streekproducten
Food indsutrie meenemen
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Afval

Geen afval
Afvalneutraal
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Wonen

Wonen met heel veel licht en hoogte
Ruimte
Nieuwe plattegronden, ander woningtypes
Flexibele ruimtes, bv schuiven van wanden ion woning
Betaalbaar wonen
Meer dubbelgebruik
Onderlandwoning (wonen in kunstmatige heuvel)
Experimentele woonvormen ook goedkopere kavels (niet alleen vrije kavel)
Tijdelijke bewoning mogelijk maken
Tiny houses
Levensloopbestendig
Kermis woning
Privacy
Flexibele bebouwing
Geld verdienend huis
CPO
Kleiner wonen
Kaswoningen
Mooie woningen!
Beeldkwaliteit
Comfortabel, fijn
Beveiligingssysteem
Toekomstbestendig, wijziging gezinssamenstelling
Combi binnen/buiten, bv woningen op BG, relatie met tuin en natuur
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Veiligheid
Software / veilig / hacken
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Stedenbouw

Bouwen

Verkeer

Samenleving

Plattelandswonen in de stad
Veel groen
Parkeren onzichtbaar
Slim dubbelgebruik of dubbelgrondgebruik: speelruimte op parkeerplaats
Groenonderhoud door burger
Niet stedelijk maar ruimte, niet te hoog
Geen ratjetoe
Robuuste verbindingen groen, water, ecologie, flore fauna
Dynamische wijk
Rust
Recreatiemogelijkheden
Aanpasbaar flexibel
Historische groenstructuur integrereren
Organische wijkgroei
Voetgangersgebied doorontwikkelen
DNA based ‘raw materials’
DBA based leefstijl advies
Micro World > materialenherkomst
Kalk hennep bouwen of andere natuurlijke materialen
Groene gevels / panelen
Biolering ipv riolering
Afval, water, voedsel autonoom verwerken (Herenboerderij)
Adaptief, aanpasbaar, flexibel
Energieneutraal
Innovatief bv Houtskelet
Zelfbouwconcepten
Circulair bouwen
Groepsbouwen
Modulair bouwen?
Herbruikbare materialen
Bewoners bepalen, niet de aannemer
Design, studenten
Afwisseling bouw
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Woonwerkverkeer verbeteren Ov, fiets, etc
Schoon vervoer
Autovrije wijk
Weinig auto’s
Elektrische deelauto
Elektrisch rijden
Verkeer onder het maaiveld
Mobiliteit on demand
Bereikbaarheid
Zelfrijdende auto of andere vervoer
Openbaar vervoer optimaal
Goede infra
Flexibel vervoer
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Wonen met alle groepen en leeftijden
Mens centraal Vanuit mens redeneren en niet van bovenaf
Sociale kant voorop, techniek ondersteunend
Vrijwilligerswerk stimuleren (via huur?)
Wijkgevoel terug! Wonen samen
Dorpse leven, echte aandacht voor elkaar
Multicultureel
Samenredzaam
Leerzaam
Een plek om een kaarsje op te steken
Age friendly
Contact met buren
Gemeenschapsmunt
Open karakter
Sociaal duurzaam
Social smart city
Cursussen creativiteit
School van de toekomst, goed onderwijs, verbonden
Veel aandacht voor cultuur
Gelukkige mensen
Geen armoede
Geen eenzaamheid
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Geen verplichte of betaalde vrijwilligers
Samen ontmoeten (centrum)
Veel samen delen, met privacy
Sharing economy
Sociale samenhang
Voorzieningen ouderen
24/7 flex ontmoeting en voorzieningen
Kennis delen
Co-living, sharing faciliteren op alle vlakken
Ruimtes delen
Samen leven, maar niet doorslaan
Zorg dat bewoners elkaar vinden
Delen ervaring, samen leren
Zorg en welzijn
Lange termijn, kinderen, generatie
Werken

Economisch flexibele bedrijvigheid
Werken combineren met sociale functies
Co-working
Sociale werkplekken in de wijk
Werkruimtes efficient
Thuiswerken
Samenwerking in economische ontwikkeling voor ontwikkeling banen
Talentontwikkeling naar betaald werk
Faciliteren en ondersteunen startups en beginnende bedrijven

Gezondheid

Gezond
Behaviour Change
Vergroting vitaliteit and health
Gezondheid, technologie, electrosmog, hoogspanningskabels
Sport
Schone lucht
Ouderenzorg en technologie
Preventieve zorg
Stilte
Vitaliteitscentrum, gericht op gezondheid, niet op ziekte
Licht, ruimte
Niet betuttelen, wel verleiden
Geen data app, dagelijkse feedback

Innovatie

Proces

Flexibel Living Lab vormen
Samenwerking Stadslab Helmond
Innovatief onderwijs inzetten, doorlopende leerlijn
Combi van onderwijs met sport, food, duurzaamheid, infra
Een wijk die ik begrijp, die niet uit kan vallen, die menselijk blijft
Een wijk die aanpasbaar is tijdens levensduur
Slimste zichtbaar
Functiemenging, sharing
Collectief
Integraal slim
Digitale maatschappij
Keuzes maken in samenhang, geen los zand
Beeldend werken
Ontwerpproces ondersteunen met software om zelf te ontwerpen/spelen
Wensen van bewoners centraal
Hoe samen beslissen
12-15 jarigen meedoen!
Eigenaarschap creëren
Dialoogtafels
Digitaal platform
Jeugd betrekken
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