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Beste Collega, 
 
Op 29 oktober vindt op de Wagenwerkplaats in Amersfoort de ‘Dag van de Stad’ plaats. Een 
congres met ruim 2.000 mensen die in Nederland werken aan toekomstbestendige steden 
en stedelijke regio’s: van ambtenaren tot bestuurders, van woningcorporaties tot 
zorginstellingen, van schooldirecteuren tot actieve inwoners. Een dag voor en door steden - 
waar ook de innovatieve projecten uit jouw stad niet mogen ontbreken! 
 
De Dag van de Stad is een afwisselend en verrassend festival.  Alle disciplines die zich 
bezighouden met de stad, als economie, wonen, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, veiligheid, 
onderwijs, bouwen, komen  samen op één treffend evenement. Op de Dag van de Stad 
richten we ons op crossovers in samenwerking omdat stedelijke vraagstukken een integrale 
manier van werken vragen. Zeker nu de meeste nieuwe colleges zijn gevormd, biedt het 
congres een unieke kans om inspiratie op te doen en samen te werken. 
 
De dag wordt georganiseerd door zeven ministeries, de G4, de G32, de VNG, het Netwerk 
Kennissteden, Platform 31 en Agenda Stad. Mogelijk sluiten de komende tijd nog partners 
aan. Aanleiding is de Internationale Dag van de Stad van de Verenigde Naties op 31 oktober. 
 
Denk mee!  
Het programma kan niet zonder jouw bijdrage! Wat mag echt niet ontbreken op de Dag van 
de Stad? We zoeken naar bijzondere, krachtige voorbeelden, toonaangevend onderzoek, 
spannende discussies en vragen die relevant zijn voor de Nederlandse steden. Heb je een 
suggestie voor een spreker, onderwerp, workshop of activiteit? Of misschien ben jij zo’n 
spreker met een sterk en bevlogen verhaal? Welk voorbeeld uit jouw stad moet absoluut 
aan de orde moeten komen? Om een ideale mix van verschillende steden en organisaties te 
krijgen willen we je vragen of je onze oproep om mee te denken wil verspreiden in je 

netwerk. Wij horen heel graag je suggesties uiterlijk vrijdag 6 juli.  
 
Ga naar www.dedagvandestad.nl en stuur je bijdrage in. 
 
Programma 
De deelnemers kunnen kiezen uit 100 workshops en 200 sprekers in meer dan tien 
monumentale gebouwen op de Wagenwerkplaats. Ieder gebouw heeft een eigen thema.  
Soms is er een succesvol voorbeeld, dan weer een creatieve training, of kan je luisteren naar 
een persoonlijk verhaal. Ook de buitenruimte gebruiken we, onder andere voor ‘the best of’ 
van de Innovatie Expo en de Dutch Design Week. Daarnaast is er net als vorig jaar een serie 
van last lectures van topsprekers en first lectures van jong talent.  
 
Voor bestuurders van steden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en Rijksoverheid is er een 
speciaal bestuurdersprogramma (deel van de dag). Internationale gasten bieden we een 
internationaal programma. Deze zomer maken we het programma bekend. 

http://www.dedagvandestad.nl/
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Thema’s 
De Dag van de Stad 2018 staat in het teken van ‘de stad in balans’. Alles staat in relatie met 
elkaar. ‘Druk’ bestaat in relatie tot ‘rustig’. ‘Innoveren’ in relatie tot ‘conserveren.’ ‘Bewoner’ 
in relatie tot ‘bezoeker’. Een stad in disbalans herkennen we meteen: als toeristen het 
winnen van eigen inwoners. Of als oprukkend steen het groen in de stad verdrijft.   
Op de Dag van de Stad gaan we op zoek naar balans als drijvende kracht achter vitale 
steden. De onderwerpen zijn: 

1. De mobiele stad: Hoe zorgen we ervoor dat de stad toegankelijk blijft voor mensen 

en goederen? Hoe kunnen we steden zo inrichten dat minder verkeer nodig is, en 
hoe kunnen we vervoersystemen in en tussen steden zo inrichten dat mobiliteit snel, 
comfortabel en duurzaam is? 

2. De duurzame stad: Hoe kunnen we toe met minder fossiele brandstoffen en kunnen 
we materialen nog beter hergebruiken ? Hoe kan de stad zich aanpassen aan de 
verandering van het klimaat, met schone lucht en droge voeten? Welke rol kan een 
groene inrichting van gebouwen en gebieden daarin spelen?   

3. De creatieve stad: Hoe kunnen kunst, cultuur en creativiteit zorgen voor 
levendigheid in de stad én tegelijkertijd helpen bij het vinden van rust, contemplatie 
en aandacht voor de medemens in een steeds drukkere stad? 

4. De veerkrachtige stad: Hoe gaan bestuur en bevolking om met tegenslag zoals een 
aanslag, natuurgeweld, het verlies van een industrietak? Hoe kun je tegenslag 
voorkomen, of je erop voorbereiden?  

5. De inclusieve stad: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iederéén gezien wordt in de 
stad? Dat iedereen kan meedoen? Hoe kunnen we bij zorgvragen beter gebruik 
maken van de eigen kracht van (groepen) inwoners? En hoe kunnen we de zorg 
verbeteren voor mensen die ondersteuning nodig hebben? 

6. De samenwerkende stad: Voor grote opgaves als klimaatverandering en voldoende 
woningen moeten steden steeds meer opschalen naar de regio. Tegelijkertijd schalen 
steden steeds meer af naar de wijk en zoeken ze samenwerking met actieve 
inwoners en organisaties. Hoe kunnen steden als inspirerende partner in deze 
netwerken samenwerken? 

7. De welvarende stad: Hoe kan een stad economisch succesvol zijn en tegelijkertijd 
leefbaar, een fijne plek om te vertoeven? Hoe houden we welvaart en welzijn met 
elkaar in balans? 

8. De gezonde stad: Hoe maken we het makkelijker voor inwoners van de stad om meer 
te bewegen en gezonder te eten?  

9. De transformerende stad: Hoe kan je binnenstedelijke gebiedstransformaties 
versnellen als antwoord op de grote vraag naar woningen? En tegelijkertijd 
bestaande gebouwen en wijken aardgasvrij maken en verduurzamen?  
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10. De veilige stad: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze steeds drukkere steden veilig 
blijven? Welke rol spelen preventie en repressie daarin, en hoe vinden we tussen 
beiden een goede balans? 

Klik hier voor een impressie van de Dag van de Stad 2017: 
https://vimeo.com/240811220 

 
Heel veel dank alvast voor het mede vormgeven van de Dag van de Stad 2018! 

Met vriendelijke groeten, 
 
namens de organisatoren (G4, G40, Rijksoverheid, Netwerk Kennissteden, VNG, Platform31 
e.a.)  
 
Frank Reniers   
Projectleider Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
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