DE AFRIKAANDERWIJK ANNO 2040 : BLAUW & GROEN

GROENTOREN
spiraalvormig plukpark, panoramisch zicht
over buurt & Maas. verbinding met
ondergrond (cf. urban mining).

ONT- & OOGSTFEESTEN
nieuwe rituelen ter ere van nieuwe
verbindingen ontstaan mede dank zij het
ontharden, onthekken en ontdijken + het
vieren van de opbrengsten van de nieuwe
(circulaire) opbrengsten (qua materiaal &
qua kennis) .

GROENE MOZAÏEK
hoge mate van biodiversiteit dank zij
groendaken, groenslingers, geveltuinen,
etc.

MAASLINK
blauwe ader van aan de Maas verkoelt &
verbindt de wijk met de rest van de stad &
het leven in, op en om het water.

RIJK VAN DE ONDERGROND
toegang tot ondergrondse winning,
verwerking, opslag en transport van
materialen en energie i.s.m. natuur

CIRCULATIEPUNTEN
knooppunten in de circulaire economie
waar stromen bij elkaar komen en
materialen/energie/etc. van gedaante
verwisselen, zowel wijk-intern als
bovenlokaal, (inter)nationaal

DETAILLERING

VRAGEN & KANTTEKENINGEN

DATATOEPASSINGEN

DE AFRIKAANDERWIJK ANNO 2040 : SAMEN WONEN & WERKEN
NIEUWE AMBACHTEN
zoals de wilderniswachter die zorg draagt
voor de natuurlijke elementen & biodiversiteit,
de biosynthetist die kennis van natuur en
biotechnologie combineert, de ketensluiter
als lokale hoeksteen van de verderrijkende
circulaire economie, de stadsherder die met
zijn kudde van wijk naar wijk trekt, de
datakoks, de slopers & bouwers, ...

WOONAANDELEN
wonen als basisrecht, als
maatschappelijke dienstverlening. 1
onverhandelbaar woonaandeel & 1
beslisaandeel voor iedere inwoner.

MATCHINGPLATFORM
matching vraag en aanbod tussen mensen
met noden & vaardigheden; weging en
uitwisseling gemeenschapsbijdragen /
waardecreatie voor gemeenschap &
persoonlijke credits/aandelen

DEELVOORZIENINGEN
gedeelde moestuinen, logeer- en
feestplekken, digitale maakruimtes,
elektrisch buurtvervoe, etc.r

LEERWIJK
inspirerende leerplekken verspreid over
de wijk, micro-diploma’s, ...

WIJKSEIZOENEN & RITME
van het Afrikaander stappenplan:
1) ontharden, onthekken en ontdijken,
2) verwilderen, verzachten en verwateren,
3) herijken en verrijken, 4) ondermijnen en
upcyclen, 5) oogsten en vieren
tot reﬂectie- & actieseizoenen

DETAILLERING

VRAGEN & KANTTEKENINGEN

DATATOEPASSINGEN

DE AFRIKAANDERWIJK ANNO 2040 : BEHEREN & BESTUREN

BURGERPANEL / DAO / CLT / COMMONS ...
na jaren experimenten met nieuwe
governancemodellen op alle niveaus, koos ook
de Afrikaanderbuurt voor een participatief &
inclusief model.

BUURTHUIS / BURGERPANELPLEK
ruimtes toegankelijk voor iedere inwoner
waar hij/zij mee issues kan agenderen en in
debat gaan met andere buurtbewoners

ALLEN AAN DE APP
behalve fysieke ontmoetingen, wordt het
reilen en zeilen van de buurt ook online
georganiseerd via een
gemeenschapsplatform met allerlei
functionaliteiten (dienstverlening, beheer,
besluitvorming/stemming, etc.)

LENTEVERGADERING
jaarlijkse/seizoensgebonden
buurtbijeenkomst waar taken mbt buurt
worden opgelijst, besproken, verdeeld, ...
waar verantwoordelijkheden, rechten en
plichten mbt bijv. natuuurlijke hulpbronnen
wordt besproken.

MOGELIJKMAKERS
de faciliterende overheid ruimt in de mate
van het wenselijke en mogelijke obstakels
uit de weg zodat buurten kunnen bloeien.

ALTERNATIEVE MUNTEN
van dienstenruilvouchers tot duurzame
cryptomunten gelinkt aan een
gemeenschapsfonds/wijkschatkist

DETAILLERING

VRAGEN & KANTTEKENINGEN

DATATOEPASSINGEN

