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Stad voor iedereen 

In een rechtvaardige stad is het stedelijk leven toegankelijk voor iedereen. Die stad zorgt 

voor woonruimte, maatschappelijk vastgoed en publieke ruimte. Wij vrezen dat we in onze 

grotere en succesvolle steden die functies van het stedelijke leven aan het verliezen zijn, 

terwijl ze cruciaal zijn voor een diverse en levendige stad. De economische betekenis (dus 

financiële opbrengst) van ruimte is dominant geworden ten koste van maatschappelijk 

gebruik met waarden die minder goed in geld zijn uit te drukken. 

 

Publieke taak van de stedenbouw 

Werken aan een stad die stedelijk leven voor iedereen faciliteert is op dit moment een van 

de meest gecompliceerde stedenbouwkundige opgaven. Terwijl er een steeds grotere 

behoefte is aan dergelijke steden. Dit betekent dat de stedenbouw zijn publieke taak 

opnieuw moet veroveren in een praktijk die wordt beheerst door de economisch 

gemotiveerde verdeling van ruimte.  

De focus van ons project is het herstel van de balans tussen economische en sociaal-

culturele dynamiek bij het ruimtegebruik in de stad. Een balans gestoeld op publieke 

waarden opent een nieuw perspectief voor de stedenbouw. 

 

Ons project 

In de eerste fase van ons project tot medio 2018 bezinnen we ons op de huidige 

ontwikkelingen, praten we met deskundigen en belanghebbenden en doen we verslag van 

onze bevindingen in een breed te verspreiden Stadsessay. In de tweede fase gaan we op 

zoek naar strategieën en partijen om de maatschappelijke betekenis weer leidend te maken 

bij ruimtelijke ontwikkeling. En werken we de publieke taak van de stedenbouw tussen 

economische en sociaal-culturele dynamiek verder uit. Daar doen we vervolgens verslag van 

in een boek en met publieke bijeenkomsten. 

 

Twitter: #RechtvaardigeStad of volg op facebook Must of Trancity 

 

De rechtvaardige stad wordt mede mogelijk gemaakt door het

 


