
Hoe wil jij wonen in de 
toekomst? Voed het 
debat over de Bossche 
woonomgeving van 
de toekomst en stuur 
voorbeeldprojecten in voor 
onze inspiratiebank. 

‘S-HERTOGEN-
BOSCH
THUIS IN DE 
TOEKOMST 
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Thuis is het huis, het gebouw, je balkon of tuin 
maar ook de omgeving waarin je woont, werkt, 
wandelt, ontspant, ontmoet. Zelfs je dagelijkse 
vervoersmiddel of de weg naar huis kan een 
stuk van je thuisomgeving zijn.
In deze tijd van Corona lijkt ‘thuis’ wel vooral je 
eigen woning en omgeving. Maar als we verder 
kijken naar de toekomst, hoe ziet thuis er dan 
uit voor de Bosschenaar? 
Hoe ziet de regio ‘s-Hertogenbosch er in de 
toekomst uit? Welke invloed gaat het bouwen 
van duizenden woningen hebben op je 
leefomgeving? En op de openbare ruimte? Wat 
doet dat met de stad? En met het buitengebied? 
Gaan we compact bouwen binnen de 
stadsgrenzen – en hoe dan? Stoppen we bij 
de vestingwallen, bij de gemeentegrens of pas 
ver daarbuiten? Hoe gaan we om met wat er al 
is? Kunnen we hergebruiken, transformeren? 
Wat zijn goede voorbeelden? En wie zijn de 
toekomstige bewoners van ’s-Hertogenbosch? 

De gemeente ‘s-Hertogenbosch vraagt bewoners en experts 
geregeld naar hun mening over de aanpak van gebieden 
in de stad. Het BAI wil daarnaast, vanuit het vakgebied en 
onafhankelijk, een breder toekomstscenario ontwikkelen 
voor ’s-Hertogenbosch en de regio. Omdat de ‘De 
toekomst van de stad’ is een erg breed thema is, en zich 
niet laat vangen in één visie of plan, kiezen we ervoor een 
database aan te leggen van inspirerende scenario’s.

AANPAK  
In de komende periode zoeken en bespreken we, met 
jou, online in een database, principes en voorbeelden van 
mogelijke oplossingen voor de woningbouwopgave in en 
om de stad. 
Na deze online inventarisatie en discussie, willen we in 
het najaar een debat gaan organiseren over het thema ‘ 
’s-Hertogenbosch, Thuis in de Toekomst’ aanvullend op de 
online resultaten.
De resultaten bundelen we in een inspiratiedocument die 
we overhandigen aan de beleidsmakers van de gemeente 
en provincie. Zo kunnen alle bijdragen helpen aan het 
vormgeven van een aangenamer woonklimaat van de 
Bossche regio. 
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DATABASE 
Stedenbouwers, (landschaps)architecten, 
planologen, sociologen, beleidsmakers, 
bewoners en andere experts nodigen we uit om 
een ‘database van inspirerende voorbeelden’ 
op te bouwen. Het kunnen bestaande of nieuwe 
plannen zijn, van jezelf of van anderen. Met 
thema’s als verdichting, openbare ruimte, 
duurzaamheid, sociale duurzaamheid, sociale 
veiligheid, bereikbaarheid, inclusiviteit – het is 
allemaal welkom.

Meedoen kan binnen drie categorieën. 

I REFERENTIES
Stuur je eigen (zelfgemaakte) foto’s, beschrijvingen of een 
link naar artikelen van bestaande projecten (van jezelf of 
van anderen, gebouwd of nooit gebouwd) uit binnen- en 
buitenland, met een beknopte motivatie waarom dit voor 
‘s-Hertogenbosch een goede referentie zou zijn.

II FOTO’S
Stuur een foto of fotoserie van wat jij als woonkwaliteit of 
kwaliteit van de leefomgeving uit de Bossche regio ervaart, 
met beknopte motivatie of titel. Het gaat hierbij om de 
kwaliteit en sfeer van de foto.

III COLUMN
Schrijf een kritische, humoristische of utopische column 
over jouw visie op (de toekomstige) woonkwaliteit of 

kwaliteit van de leefomgeving. 
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HANDLEIDING
Online Bijdragen
Ga naar baiweb.nl. In het menu vind je het kopje 
Inspiratiebank. Meld je aan voor de site of log in, en dan 
kan je hier je bijdragen uploaden met een formulier en zie 
je de andere bijdragen en reacties. * 
I Referenties uploaden
Selecteer categorie referenties. Upload foto(’s), tekst en 
titel. Je gebruikersnaam wordt getoond bij de bijdrage. We 
zijn op zoek naar zelfgemaakte foto’s van projecten. Deze 
kunnen, bij voorkeur in hoge resolutie geupload worden 
(max 5Mb per afbeelding). Je foto’s kunnen gebruikt 
worden in de publicatie. Natuurlijk vermelden we je naam. 
Geen foto’s? Plaats een link naar een site met informatie 
over dit project. Omschrijf kort je motivatie om dit project 
aan de database toe te voegen.
II Foto’s uploaden
Selecteer categorie ‘foto’s’ Upload je foto(serie) voorzien 
van korte toelichting en je naam.
III Column uploaden
Selecteer categorie Column. Plak je tekst van maximaal 
400 woorden in het tekstvenster en vul de titel in. Voeg 
desgewenst een afbeelding toe. Je gebruikersnaam wordt 
online bij de inzending vermeld. 

ONLINE MEEPRATEN
Ga naar baiweb.nl. In het menu vind je het kopje 
inspiratiebank. Meld je aan voor de site of log in,  en je kan 
reageren op de bijdragen of de reacties van de database. Of 
stem op inspirerende bijdragen!

REGELS
Op onze website vind je de algemene voorwaarden
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https://www.baiweb.nl/algemene-voorwaarden-2/

