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Jaarbericht 2016 
 

______________________________________________________________________ 

 

1. Onderweg 

“Een nieuw verschijnsel zoals de Stadmakerij heeft een jaar of vier nodig om zich een 
eigen plek te verwerven in de lokale samenleving”. Dit bericht kregen we bij onze start 
halverwege 2015 van ervaringsdeskundigen op dit terrein. Er is dus een lange adem 
nodig, geduld, vertrouwen en volharding van de betrokkenen, om zo ver te komen. In de 
kern wil de Stadmakerij een inspiratieplek zijn bij de verandering en vernieuwing van 
stad en samenleving. Dat vraagt een grote dynamiek, zicht op wat er in de samenleving 
aan de hand is en creativiteit. Het is een niet alledaagse combinatie van kwaliteiten, 
waarover de Stadmakerij via haar bestuur, de programmaraad en de 
samenwerkingspartners gelukkig in ruime mate beschikt.  

We mogen met enige trots vaststellen dat we aardig onderweg zijn. We bereikten een 
behoorlijk aantal mensen (Hoeveel? Even door lezen), bleken met onze programmering 
zeer verschillende doelgroepen in de samenleving aan te spreken en kregen opdrachten 
die ons door de hele provincie voerden. Boeiend is dat we steeds vaker suggesties 
aangereikt krijgen met de vraag “Is dàt niet iets voor de Stadmakerij?” Het is een mooie 
illustratie van onze beleving dat we ons ontwikkelen tot de plek die we willen zijn: een 
toegankelijke vrijplaats, een inspiratieplek, waar je spreekt, kijkt, doet, luistert met 
respect voor elkaar.  

 

2. Al doende leert men 

De Stadmakerij is zo min mogelijk georganiseerd om slagvaardig te kunnen zijn. Daar 
helpt een stabiele basis enorm bij. Bij de Stadmakerij bestaat die basis uit het bestuur, 
de programmaraad, de coördinator en een programma-medewerker. Die laatste twee 
worden door de Stadmakerij ook ingehuurd om betaalde opdrachten uit te voeren.  
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Het bestuur beperkt zich tot de zaken die nodig zijn om de stichting goed en verantwoord 
te laten functioneren en toetst of de Stadmakerij nog op de goede weg is. Het bestuur is 
verder opdrachtgever bij betaalde opdrachten en natuurlijk doen de bestuursleden ook 
suggesties voor de programmering.  

De programmaraad vormt het creatieve hart van de Stadmakerij Daar wordt de 
programmering ontwikkeld. Leden van de programmaraad nemen ook delen van de 
organisatie voor hun rekening.  

De  coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering, daarbij bijgestaan door de 
programmamedewerker. Vanuit de hoofdlijnen bestaat er heel veel vrijheid om tot 
invulling van het programma te komen. Dat maakt dat, indien gewenst, heel snel 
geschakeld kan worden zonder dat op voorhand op allerlei niveaus toestemming vereist 
is. Zo werd bv. heel kort na de spraakmakende DWDD–uitzending met Jan Terlouw een 
boeiende bijeenkomst gehouden rond “het touwtje uit de brievenbus”. 

Voor structurele programma’s streven we ernaar om tot vaste organisatieteams te 
komen. Het liefst met een lid van de programmaraad per team, maar noodzakelijk is dat 
niet. Het is een werkwijze waarmee we nu gestart zijn en die nog nadrukkelijk verder 
ontwikkeld moet worden. In hoeverre dat lukt hangt ook sterk samen met de 
beschikbare vrijwilligerscapaciteit. Bij het zich ontwikkelende programma is wel gebleken 
dat de Stadmakerij vrij snel tegen de grenzen van de mogelijkheden aan loopt: beperkte 
tijd, het aantal vrijwilligers, de beperkte financiële middelen, en bovendien dient er 
rekening te worden gehouden met het 'verzadigingsgevoel' van de doelgroep.  

De samenwerking met de FlevoMeer Bibliotheek ontwikkelt zich op een vanzelfsprekende 
manier. De afspraken over de rolverdeling en facilitering zijn vastgelegd. Samenwerking 
met andere partners is gericht op concrete activiteiten. Daarnaast voerde de Stadmakerij 
in 2016 drie betaalde opdrachten uit voor resp. het Atelier Flevoperspectieven (provincie 
Flevoland mbt. de Omgevingsvisie), de 
Nieuwe Bibliotheek Almere (twee VPRO 
Tegenlicht meet-ups) en de FlevoMeer 
Bibliotheek (“Nederland Leest” door de 
hele provincie). Tegen het eind van 
2016 besloot de Lelystadse stichting 
“Wereldverhalen” zich op te heffen. Een 
deel van hun programmering (en 
bijbehorende middelen) ging op in de 
Stadmakerij. De verhalenvertellers 
blijven zelfstandig opereren, maar zoeken samenwerking met de Stadmakerij bij 
gesubsidieerde projecten. Verder besloot het Platform Ontmoetingen Lelystad, een breed 
levensbeschouwelijk georiënteerd overleg, zich op te heffen en te bezien of haar 
thematiek via een aparte programmalijn via de Stadmakerij gestalte kan krijgen. Hier 
moet nog invulling aan gegeven worden. 

3. Het programma in 2016  

Om de programmering te stroomlijnen heeft de Programmaraad gekozen voor acht 
programmalijnen. Bij een aantal daarvan is de Stadmakerij initiërend bezig. In andere  
programmalijnen vooral faciliterend: 
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1. Van gemaakte naar geleefde stad      -> initiërend 
2. Lelystad Academie                     -> initiërend 
3. Generatieproeverij                           -> initiërend / faciliterend 
4. VPRO Tegenlicht – meet-ups             -> initiërend 
5. Stadsambassade Lelystad                 -> faciliterend 
6. Programma bibliotheek                      -> faciliterend 
7. Te gast bij ….                       -> faciliterend 
8. Actuele ontmoetingen                       -> initiërend / faciliterend 
 
De verschillende programma’s worden met een duidelijk verschillende intensiteit 
ingevuld. Dragend waren in 2016 “van gemaakte naar geleefde stad”, de “Lelystad 
Academie” en de “VPRO Tegenlicht meet-ups”. In dat laatste programma genieten we 
van een buitengewoon inspirerende en servicegerichte samenwerking met de 
Hilversumse redactie van het VPRO–programma. Het programma van de Bibliotheek 
krijgt geen eigen invulling, maar wordt rechtstreeks (via de programmaraad) 
geïncorporeerd in de andere programma’s. De activiteiten in het kader van de 
Stadsambassade waren beperkt en richten zich vooral op samenwerking met het 
Amsterdamse pakhuis De Zwijger. Ook de Generatieproeverij kreeg na de start in 2015 
nauwelijks een vervolg. Wat meer invulling kreeg de actualiteit, maar juist ook dat 
element kan nog verder versterkt worden. 
 
De verschillende activiteiten worden hieronder wat verder 
uitgelicht. Overigens is in eerste instantie kwaliteit van het 
gebodene en niet een volle zaal het criterium, bij de vraag of een 
bijeenkomst geslaagd is. Aardig om te vermelden is ook dat 
stadsdichter Gerard Beense enkele malen letterlijk alle 
dichterlijke vrijheid nam om bijeenkomsten van de Stadmakerij 
met zijn indrukken te verrijken. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de 
afsluiting van ons eerste seizoen, waar hij een gedicht voordroeg 
onder de treffende titel “De Stadmakerij, dat zijn wij”. 
 

LelySTART 
 
De Stadmakerij was op geheel eigen wijze aanwezig bij de start van het culturele 
seizoen. Een prettige en inspirerende plek, dat wil de Stadmakerij zijn. De huiskamer is 
zo’n omgeving. De bibliotheek gebruikt het graag als metafoor. En ook het stadscentrum 
wordt vaak “de huiskamer van de stad” genoemd. SGL-scholieren verzamelden en 
fotografeerden ideeën over het Stadshart en brachten die naar onze stand: een 
zestigerjaren rommelige huiskamer, compleet met  foute stoelen, schemerlampen, lelijke 
fotolijstjes, kleedjes etc. We flyerden, voerden veel gesprekjes over wat we doen en 
verzamelden de nodige ideeën. Vergroting van de naamsbekendheid van de Stadmakerij 
bleek de voornaamste opbrengst van deze activiteit te zijn. 

VPRO Tegenlicht meet-ups 
Via negen meet-ups in Lelystad en twee in Almere (in 
opdracht van de Nieuwe Bibliotheek) vertaalden we de 
(inter-)nationale thema’s uit tv-uitzendingen. De 
onderwerpen liepen sterk uiteen en zo ook de 
bezoekersaantallen. Wel werd steeds duidelijker dat elk 
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thema z’n eigen doelgroep bedient. Van kunstenaars bij “Cultuurbarbaren”  tot 
ondernemers bij “De Slimme Staat”. Zo maken heel verschillende groepen uit de 
Lelystadse samenleving kennis met de 
Stadmakerij. De bezoekersaantallen varieerden 
sterk. Van 12 zeer geïnteresseerden tot 45 
mensen, die het optimistische geluid van 
“Rendement van Geluk“ kwamen opzoeken.  De 
kracht van de meet-ups is het open gesprek, 
zonder doelstellingen vooraf.  Daardoor ontstaat 
voor de bezoekers ook ruimte om tot eigen 
conclusies te komen. Een aardig voorbeeld zijn 
de ondernemers die over innovatie in de 
economie vast stelden dat ze daarover op een 
andere manier in gesprek zouden moeten gaan 
met de gemeente. 
 
Lelystad Academie 
 
Dit is een programma dat primair gericht is op kennis vergaren en kennis delen. Een 
greep uit de onderwerpen: onderwijsvernieuwing, de gevolgen van de WMO voor mensen 
met psychische problemen, elektrisch vervoer,  financiële aansprakelijkheid van 
(amateur-) besturen van stichtingen en verenigingen. Onderwerpen in dit kader dienen 
zich aan omdat mensen zich daarmee melden, er een relatie ligt met de FlevoMeer 
Bibliotheek (hun inbreng in ons programma, nu ook via het Huis voor Taal) en soms 
omdat we vanuit de actualiteit een verdiepingsslag de moeite waard vinden. Ook hier 
zien we dat bezoekers vrij gericht op “hun” onderwerp afkomen, in aantallen 
vergelijkbaar met de Tegenlicht meet-ups.  
 
Van gemaakte naar geleefde stad 
 
Met VoorBEELDig meedoen brachten drie Lelystadse fotografen burgerparticipatie in 
beeld: de buurt (Wierd Massink), het buurthuis (Karin van Aalten – Tomberg) en de 
skateramp (Xander Haenen). We stelden dat werk tentoon en hielden er bijeenkomsten 
over. Voor het oog van zo’n honderd aanwezigen openden de fotografen de 
tentoonstelling door Xander Haenen op een skateboard door de dicht geplakte entree te 
duwen. Buurtbewoners en 
buurthuisbezoekers kwamen in grote 
getale kijken en meepraten. Daarnaast 
zagen veel reguliere bezoekers van de 
Bibliotheek de tentoonstelling. Het 
bleek een mooie manier om mensen 
die anders niet naar onze 
bijeenkomsten zouden komen toch aan 
te trekken. Financieel hielp het Prins 
Bernhard–cultuurfonds om dit mogelijk 
te maken. 
 
Met de serie Nieuwe pioniers verhalen gaven we podium aan nieuwkomers in onze 
stad. Tijdelijke bewoners uit de Lelystadse noodopvanglocaties voor vluchtelingen, een 
succesvolle internetondernemer, “gelukzoeker” Gor Khatcikyan en schrijver-dichter 
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Rodaan al Galidi (samen met de Vrienden 
van de Bieb) verhaalden ieder op geheel 
eigen wijze van hun (veelal uiteindelijk 
geslaagde) zoektocht naar een eigen plek in 
onze samenleving. Het waren met 50 – 90 
bezoekers per keer zeer goed bezochte 
bijeenkomsten, waarbij juist ook veel nieuwe 
Lelystedelingen aanwezig waren. Het Groene 
Sluisfonds maakte dit financieel mede 
mogelijk.  
 
Evenals in 2015 faciliteerden we ook dit jaar 
een druk bezochte matchingsbijeenkomst 
van het Burgerinitiatief voor vluchtelingen in 
de noodopvang en vrijwilligers.  
 
Lelykracht meets Stadmakerij was de 
titel waaronder vier samenwerkende 

Lelystadse instituties die “van onder op” willen gaan werken en verschillende Lelystadse 
stadmakers verkenden hoe dat te doen.  
 

Actuele en andere ontmoetingen 
 
Terwijl de gemeente op weg was naar een nieuwe gemeentelijke Woonvisie belegden wij 
Huiswerk voor de stad. Creatieve vernieuwende initiatieven uit het land, m.n. 
coöperatieve samenwerking en ingenieuze vormen van wijkbedrijven kwamen aan bod. 
De (luisterend aanwezige) wethouder deed er zijn voordeel mee en bracht elementen 
onder in “zijn” visie. 
 

Ter voorbereiding op het Oekraïne 
referendum kregen we een aanbod mee te 
doen met een landelijke lezingencyclus. Wij 
gaven daar onze eigen invulling aan door 
met een deskundige van instituut 
Clingendael en een lokale partijbestuurder in 
gesprek te gaan. In hoeverre dit gesprek de 
meningen van de ca. 60 aanwezigen 
beïnvloedde toetsten we door vooraf en 
achteraf een stemming te houden. Vier 
aanwezigen bleken door het geanimeerde 
gesprek, waarin “de zaal” de belangrijkste 
voors en tegens in bracht en besprak, van 
mening veranderd.  
 
Via onze verbinding met Pakhuis De Zwijger 
organiseerden we tijdens de “New Europe 
city makers summit” een Stadsexpeditie 
waaraan een groep Europese en Nederlandse 
stadmakers deelnam. Het was een boeiende 
tocht langs allerlei Lelystadse initiatieven, 
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een mooie gedachtewisseling, waarbij de Europese collega – stadmakers opbouwende 
kritiek niet schuwden. De afsluiting was misschien wel het meest bijzonder: de 
vanzelfsprekende wijze waarop inwoners van Lelystad vluchtelingen in de noodopvang 
gastvrij ontvingen werd weerspiegeld in een gastvrij buffet, dat was bereid onder de 
bezielende leiding van een Syrische kok. 
 
Het spraakmakend optreden van Jan Terlouw in DWDD gaf ons aanleiding om onder de 
titel Het touwtje uit de brievenbus met de wethouder Duurzaamheid en een 
vertegenwoordiger van de milieubeweging te spreken over de grote opgave rond 
klimaatverandering (in relatie tot “Parijs”) en het (tanende) vertrouwen tussen burgers 
en politiek. De ca. 50 aanwezigen brachten hun gesprekspunten o.a. in via cartoons van, 
de één dag daarvoor overleden, Peter van Straaten. 
 
Betaalde opdrachten 
 
“Jullie zijn de enige en ook nog 
onafhankelijke club in 
Flevoland, die structureel met 
dit soort zaken bezig is” kregen 
we te horen vanuit het atelier 
Flevoperspectieven van de 
provincie Flevoland. Daarom schakelden zij de Stadmakerij in om per gemeente ideeën 
op te halen ter voorbereiding op het provinciale omgevingsplan. In Almere hadden we 
een klein groepje van zo’n 20 belangstellenden aan tafel. De andere vijf bijeenkomsten 
hadden we inspirerende gesprekken met zo’n 50 aanwezigen. Zij leverden op basis van 
door de provincie beschreven trends en ontwikkelingen veel ideeën, die deels ook weer 
terug te vinden zijn in het Omgevingsplan. 
 
Het thema van Nederland Leest  was dit 
jaar “democratie”. Voor de FlevoMeer 
Bibliotheek was het aanleiding de 
Stadmakerij (met de provinciale ervaring 
net achter de rug) in te schakelen om per 
gemeente een bijeenkomst te beleggen, 
met aansprekende landelijke auteurs en 
lokale initiatieven. Herman Pleij, Özcan 
Akyol, de gebr. Meester, Riekelt Pasterkamp 
en Bas Heijne stonden garant voor zeer 
verschillende bijeenkomsten. 
 
En zoals bij de Tegenlicht meet-ups al aangegeven: we organiseerden in opdracht van de 
Nieuwe Bibliotheek twee Tegenlicht meet-ups in Almere. “Rendement van geluk”  werd 
goed onthaald door ca. 45 bezoekers. Opvallend was een door hun leraar enthousiast 
gemaakt groepje middelbare scholieren. Op verzoek van de Nieuwe Bibliotheek was het 
thema van de andere bijeenkomst “democratie” (n.a.v. Nederland Leest). Dat was naar 
ons idee mosterd na de maaltijd, na al een aantal bijeenkomsten over vergelijkbare 
thema’s in Almere eerder die maand. Niettemin had het kleine groepje aanwezigen een 
boeiend gesprek. Het vervolg in Almere is nog onduidelijk: de bibliotheek reorganiseert, 
waardoor contactpersonen zijn verdwenen en weer nieuwe contacten moeten worden 
gelegd. 
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4. De digitale Stadmakerij 

In de praktijk blijken de website, twitter en facebook 
belangrijk om de Stadmakerij en haar activiteiten 
bekend te maken. Persberichten worden niet altijd 
(of pas laat) geplaatst. Er is inmiddels een lijst van 
ruim 150 sympathisanten, die per mail op de hoogte 
gehouden worden, maar het bereik op de social 
media is vaak nog veel groter.  

www.Stadmakerij.nl 
 
De website wordt gebruikt om de bijeenkomsten aan 
te kondigen en van een inhoudelijke toelichting te 
voorzien. Steeds vaker kiezen we er voor om 
impressies van bijeenkomsten op te nemen. Die 
blijken namelijk veel gelezen te worden.  

Verder biedt de website de beste mogelijkheid om de 
Stadmakerij in haar geheel te presenteren, waarbij de volgende hoofdindeling wordt 
toegepast: 
 
• Programma: de verschillende programmalijnen en hun invulling; 
• Nieuws: berichten, verslagen e.d.; 
• Lelystadmakers: links naar organisaties en mensen uit Lelystad die goed passen bij 

de Stadmakerij (verdient nog nadere uitwerking, is nu nog te summier); 
• Over Stadmakerij: “zakelijke” en organisatorische gegevens (o.a. wat voor de 

ANBI-status vereist is), maar ook een opgave wat de Stadmakerij voor bedrijven en 
instellingen kan betekenen, links naar partners en een contactmogelijkheid. 

• Twitterfeed en facebookverwijzing: voor de actualiteit op de sociale media. 
 
Uiteraard blijft de website in ontwikkeling. En voor de statistici onder ons: de website 
wordt dagelijks door 20 tot 60 mensen bekeken. Uitschieters zijn er ook: naar boven 
(150) en naar beneden (2). Van de contactmogelijkheden via de website wordt maar 
weinig gebruik gemaakt.   
 

@Stadmakerij0320 
 

Volgens sommigen is Twitter op z’n retour. Wat 
daar ook van zij, het blijft vooralsnog een 
belangrijk medium om korte berichten de wereld 
in te sturen. De Stadmakerij heeft inmiddels  
ruim 250 volgers. Dat zegt op zich niet zo veel. 
Belangrijk is dat daar de nodige instanties en 
persvertegenwoordigers tussen zitten. Zo is het 
bereik behoorlijk groot. Twitter wordt vooral 
gebruikt voor de aankondiging van 
bijeenkomsten, retweets van opvallende zaken 
uit de stad of elders uit het land, e.d. 
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Facebookpagina 
 
Van de hier genoemde media heeft de facebookpagina het grootste bereik. Meer dan 
1000 hits per week zijn inmiddels geen uitzondering meer. Voor alle activiteiten wordt 
een “facebookevent” aangemaakt, foto’s en andere impressies worden geplaatst, vaak 
met verwijzing naar de website. E.e.a. wordt veelvuldig bekeken. 
 

5. De lokale / regionale pers 

Omroep Flevoland volgt ons goed. Met een zekere regelmaat worden we in het 
ochtendprogramma op de radio door Leo Schouwenaar uitgenodigd om activiteiten die ’s avonds 
plaats vinden toe te lichten. Bijzonder was de aandacht die zij in november besteedden aan 
Nederland Leest. Voorafgaand aan iedere bijeenkomst spraken we in drie blokken van ca. 12 
minuten in het ochtendprogramma met presentator Aernout Pleket. Ook de bijeenkomsten die we 
voor de provincie organiseerden kregen behoorlijk wat (radio-)aandacht. TV-exposure hebben we 
nog weinig. Wel was daar aandacht voor de gang van zaken rond de noodopvang van 
vluchtelingen. 
 
Ook de Flevopost besteedde veel aandacht aan 
de activiteiten rond deze noodopvang. Verder 
publiceerden zij uitgebreid over onze 
tentoonstelling “voorBEELDig meedoen”. 
Ongetwijfeld speelde daarbij een rol dat een van 
de exposanten hun “hoffotograaf” Wierd Massink 
was.  Met een onvoorspelbare frequentie worden 
persberichten over activiteiten van de 
Stadmakerij wel of niet op de website, dan wel in 
de papieren krant, opgenomen.  
 
Verder hebben we met Radio Lelystad 
inmiddels de vaste afspraak dat we maandelijks 
onze bijeenkomsten aankondigen en bespreken 
in het Radio Café, het zaterdagse programma 
van Leny Hartong. Radio Lelystad zeer trouw in 
het verspreiden van onze persberichten en 
andere informatie over de Stadmakerij die zij de 
moeite waard vinden. 
 
De Stentor publiceert onze persberichten af en toe. De indruk bestaat dat die zich daarbij wat 
meer laat leiden door wat vanuit het landelijke nieuws bekend is. 
 
Af en toe neemt City Marketing Lelystad onze activiteiten op in hun Evenementenkalender 
Lelystad.  
 

6. Het slijk der aarde 

In de stichting Stadmakerij Lelystad ging in 2016 grofweg € 22.000,- om. Dit is exclusief 
de (grote) faciliterende bijdrage die de FlevoMeer Bibliotheek leverde. Coördinatie en 
programmering zijn, behoudens de  betaalde opdrachten (nog) volledig op vrijwillige 
basis gebeurd. Financiële bijdragen waren er van het Prins Bernhard cultuurfonds 
(voorBEELDig meedoen), het Groene Sluis fonds (Nieuwe pioniers verhalen) en een 
bijdrage in de onkosten van pakhuis De Zwijger (Euro City makers stadsexpeditie). Het 
aantal particuliere donaties blijft (te) beperkt. 
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Het leidt uiteindelijk tot de volgende balans over 2016: 
	
Balans	Stadmakerij	

	
2016	

	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	Datum:	 feb-17	

	 	 	 	 	 	
	 	 	

Balans	
	

Verlies	&	Winst	
	 	Rekening:	 		 Omschrijving:	 Debet	 Credit	 Debet	 Credit	

			 		 		 		 		 		 		
	500	 		 Eigen	vermogen	 		 €	3.308,16		 €	281,33		 		
	1100	 		 Triodosbank	 €	1.388,56		 		 		 		
	1200	 		 Kas	 €	68,97		 		 		 		
	1310	 		 Te	ontvangen	 		 		 		 		
	1350	 		 Overige	vorderingen	 €	1.850,63		

	
		 €	1.501,19		

	1400	 		 Crediteuren	 		 		 €	1.850,63		 		
	4000	 		 Kosten	 		 		 		 €	943,19		
	7000	 		 Inkomsten	 		 		 €	2.119,39		 		
	8000	 		 Giften	 		 		 		 		
			 		 		 		 		 		 		
	Totaal:	

	 	
€	3.308,16		 €	3.308,16		 €	4.251,35		 €	2.444,38		

	Saldo:	
	 	

€	0,00		 €	0,00		 €	1.806,97		 €	0,00		
	

	 	 	
€	3.308,16		 €	3.308,16		 €	2.444,38		 €	2.444,38		

	
	 	 	 	 	 	 	 	7. En verder 

De samenwerking met FlevoMeer Bibliotheek blijft onverminderd prettig verlopen. De 
afspraken zijn door het bestuur vastgelegd, zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan 
over de verhoudingen en verwachtingen. Tijdens de bijeenkomsten in de Lelystadse 
bibliotheek mochten we in 2016 ruim 1700 bezoekers verwelkomen 
 
Het netwerk van de Stadmakerij buiten Lelystad ontwikkelt zich. Bijeenkomsten in 
Flevoland buiten Lelystad werden bezocht door ca. 450 bezoekers. Daarnaast werken we 
landelijk samen met anderen. Eind 2016 betreft dit: 

• Samenwerking met Pakhuis De Zwijger, vanuit het landelijk circuit van de 
Stadsambassades en uitwisseling op Europees niveau. Zo bezocht de coördinator 
in het voorjaar met verschillende stadmakers een veelheid aan initiatieven en 
projecten in Parijs en nam de Stadmakerij actief deel aan de Euro City makers 
summit, die naast uitwisseling tot doel had de vraagstukken rond het stadmaken 
op de Europese agenda te krijgen. 

• De samenwerking met de VPRO rond het programma Tegenlicht blijft inspirerend. 
Ook hier geldt dat dit leidt tot regelmatig contact met Stadmakers uit andere 
steden.  
  

We zien met vertrouwen de ontwikkelingen  
in 2017 tegemoet. 
 
 

Bestuur Stadmakerij. 
8 juli 2017 


