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Ontwikkelen
Eric Schrauwen:
Juist discussie, uitwisseling met niet-vakgenoten en publiek
Ongevraagde advie zen uitbrengen (alleen deelname door daadwerkelijk geinteresseerden)
Jantine Schinkelshoek
Meer naar buiten toe treden (nu onbekende (& onbeminde) parel (pluriform en rijk
Pleitbezorgers, media gebruiken, publiciteit, linked in groep?
Derk den boer
Het goede behouden maar wel de ambitie van een eigen visie op het noorden en ontwikkeling van
het Noordelijk landschap/de ruimte
Bart Vries
Vakdebat doe je al vanuit professie. De Noorderstroom kan juist inspelen op periferie van de RO:
- Economie, psychologie, zorg, bewoners. (De kracht achter de schoonheid)
Rodina Fourrell
Bevorderen van zichtbaarheid naar “buiten”
Bieden van reality check aan Haagse Noties
Duidelijk maken dat in het Noorden veel denk en doekracht voorhanden is, die kan worden benut
Cees Folkerts
Gebruik de virtuele mogeiljkheden, forum, databank
Anne Makkink
Fysieke (2 maandelijkse) ontmoetingskroeg

Discussie/vraag – forum op de site (wie kan mij helpen met.. wie heeft een voorbeeld van .. ik wil een
prijsvraag doen, wie doet mee, ik zoek een planoloog, landschapsarchitect” etc
Oebele Gjaltema
In het landelijk gebied zijn zo veel meer disciplines bezig (water, landbouw, recreatie etc.) Vaak
dezelfde woorden met compleet andere betekenis. Zou out of the box kunnen stimuleren hier breder
mee om te gaan.
Peter de Wilde
Passie is bindende factor. Waar dat toe leidt, maakt mij niet uit.
??
Databank, debat, ontmoetingsgelegenheid café, samenwerking, gericht voor vakgemeenschap
Noorden.
Brigttte van Dijk
Door tijdsdruk blijven projecten hangen

mis af en toe diepgang

Behouden
Jan van de Bospoort
Informeel zonder ambities is prima
Ontwerpcafes veelheid aan gedachten
Zonder “belang”
Discusie/kennismaken
Holwerd! Appingedam! Heerenveen! Cafe stadhuis, padvinderij, schuur station, Maallust, Groningen,
Veenuhuizen VERSCHILLEND!
Eric Schrauwen
Verschillende inspirerende locaties
Realiseren, doelstelling, dialoog met niet-vakgenoten (bv ook met leken/bewoners)
Saskia Spijkerman
Schetsavonden
Uitwisseling kennis
Verbreding.
Cees Folkerts
Gevarieeerd aanbod aan activiteiten (schetsavond, workshop, discusssie etc)
Anne Makkink
Noorderstroom = gelijkgezinden in het ruimtelijk gebied
Bart Vries

Ontspannen debat
Zekere vorm van vrijblijvendheid
Leuke locaties
Gekke figuren ontmoeten, kruisbestuivingen
Jan Roozenbeek
Het ontmoeten van vakgenoten op verassende locaties waar ideen worden uitgewisseld over
uiteenlopende thema’s geeft mij inspiratie. De organisatie zou wat mij betreft nog meer low profile
kunnen zijn. Wat telt is het mmoment alsje erbij bent beleef je het mee, zoniet dan kom je een
volgende keer. Vanwege de mooie verhalen. De Hashmobs van de Noorderstroom.
Lon Schone
Behoud van ontwerpsessies op lokaties en porblematiek die niet algemeen is
Behoud”: bijzondere locaties, niet meer dan 6x per jaar, vrijblijvenheid
Eric Overdiep:
Behouden van schetssessies over bepaalde thema’s
Discussie avond naar aanleiding van een inleiding door bestuurder, politicus, beleidsmaker
Doelstelling Netwerken met brede beroepsgroep RO is prima.
Matthijs Dijkstra
Podium voor debat, pluriformiteit en veelheid van inzichten
Even los van je eigen rol
Op locatie! Maakt los en je komt op onbekende/onbeminde plekken.
Anne Makkink
Heel prettig vind ik de laagdrempeligheid
Interdisciplinair/uitwisseling, elke keer inspiratie
150 email adressen: zou mooi zijn een harde kern te hebben/behouden
Als er samenwerkingsverbanden ontstaan is dat wel heel mooi
Noordelijk karakter is heel sterk!
Meino Smit
Sociëteitsidee/stamkroeg + netwerken
Inhoudelijke bijeenkomsten plus netwerken
Je moet elkaar toch eerst redelijk goed kennen voor er bepaalde initiatieven kunnen ontstaan.

WORDT VERVOLGD!!

