
 
Ik mag mijn nieuwsbrieflezers namens Stadswerk uitnodigen voor de bijeenkomst Geluk in de openbare ruimte waar ik 
weer een (kiezel)steentje hoop bij te dragen aan het geluk van spelende en sportende kinderen, jeugdigen en jongeren! 
 

Met speelse groet, 
OBB Speelruimtespecialisten  
Johan Oost 

 

NIEUWSflits NUMMER 47 extra 
maart 2018 

Geluk en de openbare ruimte 
 
Namens Stadswerk regio Zuidwest wil ik je graag uitnodigen voor de bijeenkomst ‘Geluk en de openbare ruimte’ op 28 maart a.s. in Etten-
Leur. Gelukkige steden hebben de toekomst, maar wat is geluk? En hoe kan de openbare ruimte benut worden om geluksbeleving te bevor-
deren? Hoe maken we werk van een gezonde stad, the next economy en nieuwe vormen van mobiliteit. Op 28 maart bieden we een mooie 
mix van theorie en praktijkvoorbeelden rondom Geluk en de openbare ruimte. 
 
Toenemende aandacht voor geluk 
Annelieke Selbach (gemeente Etten-Leur) is dagvoorzitter en geeft een inleiding waarbij ze de vertaling maakt van geluk vanuit de weten-
schap naar de openbare ruimte. Henri van der Vegt werkt voor Metroplex en vertelt in zijn presentatie over de toenemende aandacht voor 
geluk bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. Hij laat voorbeelden zien van projecten die vastgoed en gebouw, locatie en 
‘place’ (inclusief spelen) en gebied en omgeving integreren. 
 
Interactieve presentatie en excursie 
Na de pauze bieden Jaap Verkroost en Johan Oost van Platform Ruimte voor de Jeugd een interactieve presentatie met veel voorbeelden 
over hoe een jeugdvriendelijke buitenruimte er uit ziet. En… Wat een geluk: de jongeren in Etten-Leur hebben zelf mee ontworpen aan hun 
skatepark! Laura Hamers (gemeente Etten-Leur) vertelt over het co-creatie traject met jongeren èn omwonenden en aansluitend gaan we 
op excursie naar het skatepark Brabantpark Etten–Leur voor een ontmoeting met de jongeren. Zij vertellen wat de skatebaan betekent voor 
hun geluk en de beleving van de openbare ruimte. 

 
Ben je er bij? 
Het belooft een zeer interessante middag te worden rondom een thema dat steeds meer aan belang wint. Ik hoop dan ook je te mogen 
begroeten op 28 maart op het gemeentehuis van Etten-Leur. Meer informatie over de bijeenkomst en het aanmeldformulier: KLIK HIER  

Locatie: gemeentehuis Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur.  
Je kunt in Etten Leur je auto goed kwijt, klik hier voor meer info. 

 
Programma 
13:30 uur Inloop 
 

14:00 uur Aftrap door dagvoorzitter Annelieke Selbach (gemeente Etten-Leur) Annelieke geeft een inleiding waarbij ze de vertaling 
maakt van geluk vanuit de wetenschap naar de openbare ruimte. 
 

14:15 uur Presentatie Henri van der Vegt (Metroplex, urban location management) Henri van der Vegt vertelt in zijn presentatie over 
de toenemende aandacht voor geluk bij het inrichten en beheren van de openbare ruimte. De locatie en situatie zijn vaak erg bepalend voor 
de stedelijke opgave en de kansen. Henri neemt u mee langs diverse voorbeelden van projecten die vastgoed en gebouw, locatie en 
‘place’ (inclusief spelen) en gebied en omgeving integreren. 
 

14:45 uur Pauze 
 

15:00 uur Presentatie Platform Ruimte voor de jeugd Platform Ruimte voor de Jeugd: Kinderen en jongeren zijn intensieve gebruikers 
van de openbare ruimte. Een jeugdvriendelijke inrichting en beheer van de openbare ruimte komen direct aan de jeugd ten goede. Kin-
deren en jongeren hebben een fijne jeugd, kunnen zich breed ontwikkelen en krijgen de boodschap dat ze welkom zijn in de samenleving. 
Welke betekenis heeft de openbare ruimte voor de jeugd? En hoe ziet een jeugdvriendelijke buitenruimte er uit? Een interactieve presenta-
tie met veel voorbeelden. M.m.v. OBB Speelruimtespecialisten. 
 

15:45 uur Wat een geluk! Jongeren hebben zelf mee ontworpen aan de skatepark Laura Hamers (gemeente Etten-Leur) vertelt 
over het co-creatie traject met jongeren èn omwonenden en aansluitend gaat u op excursie naar het skatepark Brabantpark Etten–Leur 
voor een ontmoeting met de jongeren. Zij vertellen u wat de skatebaan betekent voor hun geluk en de beleving van de openbare ruimte. 
 

16:30 uur Borrel 
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