Pitch, opdracht en vraagstelling Kracht van Utrecht voor Imagining Tomorrow
Voor een vitale en veerkrachtige stadsregio Utrecht

Over vijf jaar wil iedereen in Utrecht wonen
1. De ‘Kracht van Utrecht’ was de titel van het achtste rapport in de historie van de Vrienden van Amelisweerd.
Vanuit dit initiatief werkt een groeiende groep betrokken en deskundige inwoners van Utrecht aan concrete
voorstellen om onze stad en regio een omslag te laten maken naar slimmere en gezondere mobiliteit, schonere
lucht en een leefbare stad.
2. Wij hebben concrete en doorgerekende alternatieve plannen voor een meer duurzame mobiliteit in stad en
regio voor de korte en lange termijn.
3. In plaats van de geijkte plannen voor meer asfalt in de stad, investeren we in duurzame innovatie en
slimmere mobiliteitssystemen in en rond de stad om de Utrechtse kwaliteiten ten volle te benutten.
4. Over vijf jaar wil iedereen in Utrecht wonen.
5. We streven dan ook naar een omslag naar blijvend mooie en bereikbare stadsregio, die veel beter (door een
dubbele schaalsprong in het fiets- en OV-railnetwerk) bereikbaar is en invulling geeft aan een duurzaam
ruimtegebruik en mobiliteit.
6. Fietsers lossen drie problemen tegelijkertijd op: gezondheid, druk op publieke ruimte en luchtkwaliteit.
7. We zoeken contact met jonge mensen waarmee we wissels kunnen omzetten voor een omslag in denken
naar blijvend mooie en bereikbare stadsregio Utrecht.

Opdracht / Vraagstelling

18 januari 2016 gaan 3 teams van elk 4 a 6 studenten twee weken fulltime voor ons aan de slag in het project
Imagining Tomorrow van de Hogeschool Utrecht / HKU. De studenten komen van diverse HKU-opleidingen
zoals Art&Media, Grafisch, Mode, Product Design, Fotografie, AV-media, Animatie en Visual Art.
Opdracht: Visualiseer het ontstaan, de probleemanalyse en de oplossingsrichtingen van ons Kracht van
Utrecht-initiatief.
We zijn benieuwd hoe jullie met ons mee gaan denken en wat voor filmpjes jullie ons gaan voorschotelen:
"Je studeert in de stad, je woont er of je reist er naar toe: wat betekent de stad en de natuur rond de stad voor
jou aan historie, wat is de betekenis ervan voor jou anno 2016? Voor welke opgaven voor mobiliteit en
ruimtegebruik staan we in de stad? Hoe zou je de stad toekomstbestendig willen maken?"
Werklocaties:
HKU-ruimtes in de stad, nader te bepalen; uitsluitend in overleg Milieucentrum Utrecht, Oudegracht 60.
Eindexpositie en finale vinden plaats op 29 januari in Cinemec, Leidsche Rijn.
Coach vanuit de HKU: Anke van Haarlem anke@ka-ontwerpers.nl M: 0624230479
Opdrachtgever / contactpersoon Jan Korff de Gidts
mail: contactenkvu@gmail.com
mobiel: 06 3363 0344
websites: http://www.krachtvanutrecht-initiatief.nl en http://www.vriendenvanamelisweerd.nl
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