INTERBELLUM GESPREKKEN

12:00 - 13:15

DE PROVINCIE ALS REGISSEUR VAN
GROTE OPGAVEN IN EEN ROERIGE TIJD

IN DE COMMISSIEKAMER
VAN HET PROVINCIEHUIS
UTRECHT

Paul Roncken, onafhankelijk adviseur ruimtelijke kwaliteit van
de province Utrecht 3x in gesprek met inspirerende experts
tijdens een live podcast opname met publiek.
Het publiek krijgt de gelegenheid vragen te stellen. Voor de lunch
wordt gezorgd. Aamelden kan via adviseur@provincie-utrecht.nl

24 APRIL

De lege kamer tussen participatie en
inspraak, over het communiceren en
participeren van de overheid
Gesprek met prof. dr. Noelle Aarts (1957),
een Nederlands deskundige op het gebied
van conflict, onderhandeling en communicatie,
Instituut voor Science in Society (ISiS), Radboud
Universiteit Nijmegen. Waarom is participatie
ook alweer nodig en wat is de kwaliteit van
participatie in recente voorbeelden? Wat zijn
belangrijke voorwaarden voor een effectief
participatieproces? En hoe moet de communicatie binnen participatieprocessen worden
ingericht? Wat is de rol van social media?
Staat de provincie iets te wachten of mag
ze meer op afstand blijven van burgers?

29 MEI
De bodem daalt onder landbouw en natuur,
over aangepaste kerntaken voor landbouw
en natuur door klimaatveranderingen

Victor Timofeev ICON_do enamel, ink on paper. 38.5cm x 28.2cm. 2009

Gesprek met landschapsarchitect Paul Plambeck
(1991), werkzaam bij ontwerpbureau Sant en
Co met toewijding voor het veenweidegebied
en projectleider van de omvangrijke studie naar
het toekomstperspectief voor het Groene Hart.
Als bodemdaling al 1000 jaar plaatsvindt,
waarom is het dan opeens zo urgent? Begrijpen
agrariërs, natuurbeschermers en landschapsexperts elkaar goed genoeg? Wat is nu een
toekomst om van te dromen?
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Ingeklemd tussen klimaatjongeren en
grote graaiers ligt een land dat terugverlangt naar gouden tijden, over politieke
blinde vlekken, hier en nu, fysiek en
digitaal
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over het uitvinden van
een vroeg 21e- eeuwse
leefomgeving

Gesprek met Lynn Berger (1984), werkzaam bij
de Correspondent voor het onderwerp ‘Cultuur
en Clichés’. Wat zijn onopvallende zaken die
van grote invloed zijn op ons dagelijks doen en
denken? Welke blinde vlekken ontstaan er als
iedereen maar dezelfde onderwerpen blijft
herhalen? Wat zijn onderwerpen die er niet
om liegen en juist een nieuwe generatie
wakker houden? Kan de provincie hiermee als
een feniks oprijzen uit haar stoffige imago?
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