Nagezonden informatie naar aanleiding van de MJP sessies
Bijgaand ontvangt u informatie naar aanleiding van de beeldvormende sessies betreffende de
MJP’s.
Link naar het boekje ‘Bewegende Stad’
Boekje Bewegende Stad
2 rapporten betreffende het MJP Ruimtelijke economie
•
•

Eindrapport Post-corona toekomstverkenning RGA
Notitie update marktanalyse werklocaties RGA

Link met buitensport in het MJP Leefkwaliteit
Het MJP dat nu voorligt heeft als doel om de belangrijkste ontwikkelingen en bijbehorende
acties voor het programma Leefkwaliteit inzichtelijk te maken. We hebben ons gefocust op de
thema’s die onderdeel zijn van het programma Leefkwaliteit. Buitensport hoort daar niet bij.
In de inleidende teksten hebben we gepoogd de verbinding met andere thema’s te leggen. In
basis is in vergelijking met het MJP Leefkwaliteit uit 2020 niets veranderd. In dat MJP staat
namelijk:
In het kader van De Bewegende Stad gebruiken wij de handleiding “Sporten, spelen, bewegen
en ontmoeten” als inspiratiedocument voor ontwerp, activering en participatie in een groene
openbare ruimte.
Dat doen we nog steeds. Op de voorkant van de gebundelde mjp’s Stadsontwikkeling is ook
de voorkant van dit document opgenomen. Daarmee geven we aan dat dit document een
prominente plek heeft in alles wat we doen om de gemeente gezonder, groener en gelukkiger
te maken. In het hoofdstuk van Leefkwaliteit geven we tevens aan dat het programma de
verschillende programma’s in het fysieke domein aan elkaar rijgt. We maken een koppeling
naar het beheer en goed gebruik van de openbare ruimte enerzijds, en we leggen ook een
koppeling met sociaal domein o.a. op inclusiviteit en gezondheid omdat een goede
leefomgeving bijdraagt aan het mentale en fysieke welzijn. Daarmee sluiten we aan bij de
visie Healthy Ageing en de bijbehorende G6 en het MJP Sport en Bewegen. Overigens valt
het opstellen en uitvoeren van het MJP Sport en Bewegen buiten de scope van
Stadsontwikkeling.
In de Leidraad Openbare Ruimte, die in de loop van 2021 wordt opgeleverd, staat de mens
centraal.
Dit doen we door stad en dorpen in te richten zodat je de meeste verplaatsingen lopend kan
doen. De mens wordt opnieuw maatgevend voor het ontwerp van straten. Daardoor komt
meer ruimte vrij om klimaatopgaves bovengronds te realiseren en ze vorm te geven als
aangename plekken voor beleving, verblijf, ontmoeten, spelen, bewegen en sporten.
Bij de uitwerking van (her)inrichtingsplannen en gebiedsontwikkelingen is altijd sprake van
een integrale aanpak en vindt altijd afstemming plaats met Sport om de doelstellingen uit hun
MJP te behalen. In het MJP Leefkwaliteit zijn geen concrete acties met betrekking tot de
aanleg van dergelijke voorzieningen opgenomen, aangezien het MJP Sport en Bewegen niet is
ondergebracht bij Stadsontwikkeling.

