K7
Waal, Rajna és Linge városa – 2040
Gondolkodj előre velünk!
Előszó
Az Arnhem-Nijmegen várostérség a városi növekedés egyik központja az európai városés vidéktervezés fogalomrendszere alapján, a Holland Kormány és Gelderland Tartomány
Önkormányzata kategóriarendszerében. Emiatt is fontos alaposan tanulmányozni, hogy
ez a várostérség hogyan és mely irányba fejlődhet. Nagyra értékelem a városi tanács
tagjaiból és a Tartományi Parlament tagjaiból álló csoportnak azon kezdeményezését,
hogy elkészítették ezt a kiadványt. Ez a politikusokból álló csoport, amely K7 néven is
ismert, felvázolta a terület fejlődési lehetőségeit 2040-ig. Nagyra értékelem
erőfeszítéseiket, hogy a lakosság és a szervezetek közül minél több érdekeltet vonjanak
be a folyamatba, amelyben meghatározzák és megvitatják a térség fejlesztését.
Éppen ezért határozta el Gelderland Tartomány, hogy támogatja a K7 tevékenységét.
Őszintén remélem, hogy más alapok, vállalatok és szervezetek is támogatják majd a K7
csoportot álmuk megvalósításában, amely egy széleskörű társadalmi egyeztetés mindazon
emberek és csoportok között, akik érdekeltek, illetve akiket érdekel az Arnhem-Nijmegen
várostérség jövője.

Theo Peters
Tartományi igazgató,Város és Vidéktervezés, Gelderland Tartomány

Bevezetés
A politikusoknak nincs hosszú jövőképük, mivel nem látnak négy éven – a
mandátumukon – túl. Ezen beszámoló szerzői persze nem állítják, hogy ez általános tény
volna, sőt szeretnék bemutatni, hogy a politikusok is gondolnak a jövőre. Hosszútávú
jövőkép ugyanakkor rövidtávú érdekekből születik.
Overbetuwe, Nijmegen, Lingewaard és Arnhem települések PvdA1-hoz tartozó
önkormányzati képviselői 2001 végén találkoztak, hogy Arnhem egy új fejlesztési
övezetének közlekedési helyzetére vonatkozó kérdéseket vitassanak meg.
A megbeszélés vitát váltott ki az akkori egyéni és közösségi közlekedési lehetőségekkel
és a hosszútávú feladatokkal kapcsolatban. Amikor a városi képviselők egyikét
beválasztották a Gelderlandi Parlamentbe, a PvdA tartományi frakciója is részese let a
vitának. Ez egy bővebb csoportra kiterjedő vitához vezetett, amit “K-4”-nek K(lavertje)-42 neveztek.
Ez a négyes csoport gyorsan cselekedett, nem vesztegette az időt. Célul tűzték ki, hogy a
főútvonalak megtervezése előtt teljes helyzetfeltárást készítsenek a területről.
”Egy tervet fogunk készíteni 2040-re annak reményében, hogy még élni fogunk akkor.”
Miközben a terület új vízi útvonalait tervezték a térképen, rájöttek, hogy még három
szomszédos települést, Duiven-t, Westervoort-ot és Zevenaar-t is be kell bevonni. A K-4
csoport így lett végül K-7!
Szerényen George Orwellhez hasonlítjuk magunkat, aki 1948-ban írta meg “1984” című
könyvét. Úgy, mint George Orwell, mi is egy 36 éves időszakra készítjük az
előrejelzésünket. Bár prognózisunk azért optimistább, mint Orwellé…
Az Arnhem-Nijmegen régió jelenlegi mérete túl nagy, és inkoherens ahhoz, hogy a
jövőre nézve közös tervet készítsünk. A környező területek és régiók aktív részvétele
szükséges ahhoz, hogy kiegyensúlyozott regionális tervet készítsünk.
Bár a jövőt ábrázoló térképünkön dominál a kék szín, mégsem egy blueprint vagy
tökéletes másolat. Tudjuk, hogy a jövő más lesz, mint ahogy gondoljuk vagy várjuk,
mivel a jövőre vonatkozó terveket a jelen helyzet és ismereteink alapján rajzoljuk,
anélkül, hogy tudomásunk lenne azokról az új fejlesztésekről, kihívásokról és
megoldásokról, amelyekkel majd számolnunk kell. A térségünk jövőjéről szóló
beszámolónak sok embert kell megszólítania, hogy gondolkodjanak el térségünk
kilátásairól, lehetőségeiről, nemcsak szakértőket és politikusokat. Nem fogunk speciális
szakszavakat használni, mint “innovativitás”, “finomhangolás” vagy “best-practice”. A
beszámoló mindenki számára elérhető lesz. A beszámoló eredménye nem az álmunk
maga, hanem a kioldógomb, amely lehetővé teszi, hogy gondolkodjunk és részt vegyünk
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Hollandia legnagyobb szociáldemokrata pártja
A “klaver” kifejezés lóherét jelent

a jövő “megrajzolásában”. Ez a folyamat a jövőre vonatkozó új elképzeléseket
eredményez majd.
A beszámoló nem sok szöveget tartalmaz, inkább rengeteg ábrát. Ezeket Rudolf Das
készítette, aki a térség jövőjét mutatja be saját olvasatában. Minden fejezet végén
található néhány kérdés és vitaindító gondolat. Készítettünk vaktérképet is, amelyen
mindenki elkészítheti a saját tervét. A tervezést a Gelders Genootschap társaság fogja
irányítani. Reméljük nemsokára mindannyian találkozni fogunk!
Egy kis részlet van még hátra: hogyan nevezzük el jövőbeli régiónkat. Erről egy versenyt
fogunk rendezni, ahol várjuk a javaslatokat!
A beszámolóban a következő témák kerülnek kifejtésre:
 Régió és régióközpont
 Víz
 “Zöld”
 Élet és munka
 Közlekedés
 Kormányzat
 Folyamat
Szeretnénk megköszönni Henk van Rheedeének (Általános Vízgazdálkodási és
Közmunka Igazgatóság), Rudolf Das futurológus-tervező-építésznek, Cees van Esch-nek
(Gelders Genootschap), és Wim Korvinius művésznek részvételüket és az adatokat.
Úgyszintén szeretnénk köszönete mondani Gelderland Tartomány Önkormányzatának és
a PvdA frakciónak, melyek lehetővé tették ezen beszámoló kiadását és egy folyamat
elindítását.
Remélkjük, élvezi az olvasást, a gondolkodást, a vitatkozást, az álmodozást és a látványt!
Lépjünk be a jövőbe! Mostantól a 2040. évben járunk.
Mieke Bles (Lingewaard Községi Tanács)
Jan van Brandenburg (Overbetuwe Községi Tanács)
Otwin van Dijk (Duiven Községi Tanács)
Piet van Egmond (Westervoort Községi Tanács)
Marlies van Hulsentop (Nijmegen Városi Tanács)
Jaap Huurman (Arnhem Városi Tanács és Gelderland Tartományi Parlament)
Martin Verstegen (Zevenaar Városi Tanács)

A régió új adminisztratív központja
A régió határait, 2040-ben is, az A12 és
A50 autópályák, a Waal folyó, Nijmegen
települési határai, a Waal és Rajna
folyók, Zevenaar települési határai és az
A12 autópályák jelölik ki.
A térségben jelentősek a kulturális
különbségek,
változatos
hagyományokkal és helyi szokásokkal.
“Nijmegenben még egy temetés is
vidámabb, mint egy esküvő a ti
városotokban” – mondta egyszer egy
elöljáró egy Arnhemből érkezett
látogatónak. Emellett egyesek úgy látják,
sok,
különböző
nemzetiségű
és
szubkultúrához tartozó ember érkezett,

hogy térségünkben éljen és dolgozzon.
Egy hosszú, 50 éves társadalmi és
politikai küzdelem után multikulturális
társadalom formálódott: jelenleg egy
jótékony, kulturális “olvasztótégellyel”
rendelkezünk.

A régió előtt áll az a nagy kihívás, hogy ebből a nagy változatosságból egységet hozzon
létre. A sok jelenlévő kultúra és identitás fenntartása valamint megerősítése mellett
dolgoznunk kell egy közös öntudat és közösségi érzés kialakításán, mely áthidalja a
különbségeket, és a kölcsönös megértés és tisztelet katalizátoraként működik.
Ha valamit meg szeretnénk valósítani, át kell gondoljuk, mit tudunk tenni együtt, és
melyek a közös vonásaink. Az együttműködés és az összehangolás kulcsszavak,
különösen a kultúra, egészségügy és a sport területén. Lehetetlen, hogy a régióban csak
egyetlen kórházunk legyen. A cél egy koherens egészségügyi rendszer kialakítása egy
vezető egészségügyi biztosító égisze alatt. A drogfüggőket lakhelyükön is segítjük, de
van egy központi hely, ahol megpróbálják őket leszoktatni. A legnépszerűbb sport és
időtöltési lehetőségek alkalmasak arra, hogy egyetlen helyre koncentrálódjanak, ahol van
színház, illetve sportolási és zenei lehetőségek. A holland első liga két futball csapata, a
NEC és a Vitesse egyesültek. A csapat egy központi fekvésű, gyönyörű stadionban
játszik. Minden feladatot és funkciót, mely az eredeti megbeszélésen szerepelt,
áttekintettünk, hogy vajon decentralizáltan, egyetlen koordináló ponttal, vagy pedig
centralizáltan egy már létező vagy új helyszínnel kezeljük.
A már meglévő városi terek helyett egy új régióközpontot hoztunk létre (hasonlóan Hága,
vagy Brazíliában Brasilia létrehozásához). A térség új központja ennek következtében
alkalmas arra, hogy új identitást hozzon létre, a létező identitások és kultúrák egy
“szivárványát”. Az új régióközpont megalapítása hozzájárult, hogy a régió epicentruma
jobb irányba mozduljon el. Az Angeren, Bemmel és Doornenburg közötti térség (a
Betuwelijn, A-15 autópálya és a Pannerdens csatorna közötti rész) erre tökéletesen
megfelelt.

A központban székel majd a regionális kormányzat. A 2028. évi Olimpiai Játékokra
elindított erőfeszítések adták meg a központ létrehozásának kezdőrúgását. Az Olimpia
révén jött létre a szükséges infrastruktúra és szálláshelyek tömege. A regionális központ a
“Forum Olympia” nevet kapta. Az olimpiai karikák szimbolizálják a különböző kultúrák
egyesítését – térségünknek is ez a célja.
Figyelmet fordítottunk arra, hogy a térség meglévő történelmi központjai ne
gyengüljenek vagy sérüljenek, hanem megmaradjanak kulturális-történelmi
központoknak.
Valamennyi érintett terület regionális és állami tulajdonban van, a vállalkozások és a
lakosság ugyanakkor használati jogokon osztozik. A befolyó bérleti díjak a regionális
hatóságoknál jelentkeznek.
Vitaindító szempontok:
a. Megfelelő-e a térség mérete, vagy egyéb településeket is be kellene vonni az
Arnhem-Nijmegen térségből és/vagy a Németországgal szomszédos részeket
(Emmerich and Kleve) is be kell integrálni?
b. Új helyszínként hozzuk-e létre a regionális központot, vagy egy már meglévő
történelmi központhoz kapcsoljuk?
c. Egyenletesen osszuk szét a kultúrális, egészségügyi és oktatási funkciókat a 7
(régi) település és az 1 (új) központ között, vagy koncentráljuk ezeket?

Víz – Több kék az országban
Nem véletlen, hogy a beszámoló első fő
témája a víz. A víz az összekötő elem
2040-ben a térségben, szó szerinti és
átvitt értelemben is. Még inkább
integrálódott az élet és a munka világba,
mint a múltban. A víz kevés, és
viselkedése megjósolhatatlan. Vannak
hosszú időszakok, amikor víztöbblet van
(a Rajna időnként jelentős víztöbbletet
hoz a vízgyűjtő területéről), máskor
vízhiányos időszakok.
Régiónkat
különböző
tájtípusok
alkotják: Arnhem és Nijmegen óvárosai

nagyrészt a térség emelt, dombos
térszínein helyezkednek el, míg a
Betuwe sík, alacsony vidék. Ez a
változatosság differenciált megközelítést
igényel. A magasabb térszíneken fekvő
városok saját területükön tárolják a vizet,
amilyen hosszú ideig lehetséges – nem
vezetik
bele
az
esővizet
a
szennyvízgyűjtőkbe. A tetőkről lefolyó
esővizet a kertekben hasznosítják, a
terekről és utcákról lefolyó esővíz pedig
a talajvíz szintjét növeli. Ez lehetővé
teszi, hogy az ivóvizet a talajvízből
biztosítsák.

Ezzel ellentétben az alacsonyabban fekvő területek elraktározzák és megtartják a vizet. A
Linge patak kiszélesítése, valamint tavak létrehozása révén jelentős puffer jött létre az
aszályos időszakokra, illetve megvalósult a nedves időszakok során a tározás. Mindez
megerősítette a térségben a történelmi kelet-nyugati tengelyt.
A vízfelesleget az új tavakba vezetik annak érdekében, hogy a víz szintje az árkokban
alacsony maradjon, megakadályozva ezáltal a talaj túlnedvesedését. A térségen kívülről
származó vizet nem pumpálják át, illetve nem engedik belefolyni – csak a “saját” vizet
tartják és hasznosítják újra a térségben. A régió geológiája változatos – agyag, homok és
tőzeg az alacsonyabb és magasabb területeken eltérő összetételben. A nedvesebb
térszíneket rekreációs tevékenységekre használják, míg a szárazabb területek inkább
alkalmasak a (kisüzemi és ökológiai) mezőgazdaság és gazdálkodás számára. Az
alacsonyabb partú vízfolyások, tavak és a Linge “zöld” és rekreációs funkcióval
rendelkeznek, kis nyaralók és lakóépületek állnak itt. A mesterséges tavakon úszóházak
és középmagas üvegháztornyok vannak, melyek képesek mozogni a nappal a napenergia
optimális hasznosítása érdekében.
Vitaindító szempontok:
d. Fel kell-e áldozzuk a földet a víz érdekében (mint a marsh vidékek esetén) a fent
leírtak szerint?

Zöld – A zöldben, zöldben, zöldben …
A zöld övezetet a kikapcsolódás, a tér és a szabadidő jellemzi. Röviden fogalmazva: a
természet birtoka vízzel, bokrokkal, gyümölcsös kertekkel, kerékpárutakkal és
gyalogutakkal, mely puffert jelent a városi területek számára. A kultúrtörténeti elemeket
megőrizték és parkokban mutatják be. Ahol lehetséges, a történelmi elemek bemutatásra,
helyreállításra kerültek. Az összekötő utakat és ösvényeket, amelyek elsősorban a lassabb
közlekedésre alkalmasak, úgy hozták létre, hogy a templomtornyok és egyéb építmények
látványa jól visszaadja a történelmi hangulatot. Csak a Forum Olympiában és körülötte
hoztak létre mesterséges zöld dombokat a sík területen. A sík park az összekötő kapocs a
környező városok között. A környező városok a magasabb térszíneken panorámaszerű
kilátópontok a térség azon része felé, amely szabadidős tevékenységekre hasznosítható. A
kerékpárutak és gyalogutak a navigációs pontok a zöldterületeken.

A gazdálkodók központi szerepet játszanak a zöldterületek kezelésében és fenntartásában.
A helyi hatóságok támogatják a gazdákat tájbaillő gazdálkodását. Emellett eltűnt néhány
méretesebb nagyüzemi üvegház és nagygazdaság. A hatóságok, vállalatok és
magánszemélyek tartják fenn a nem mezőgazdasági területeket. A társadalmi integrálásuk
ökológiai előnyöket jelent a lakosságnak, fenntartásukat az ökoadó-bevételekből is
támogatják. A zöldterületek fenntartását és megőrzését a helyi hatóságok és önkéntes
közösségek, iskolák és vállalatok bevonásával szervezik. A zöldterület jelentős része
önfenntartó mindenféle emberi beavatkozás nélkül. Fő funkciója a kikapcsolódás, a tér és
a szabadidő.

A “Floriade” nevű virág- és kertészeti show megszervezésével - melyet nemzetközi
rendezvények követtek - a Betuwe Central Víziparkban, a terület jelentős befektetési
impulzust kapott.
A sűrű városi területek is zöldebbé váltak idővel. Az elmúlt években a városi tömbök
helyét Klarendalban (Arnhem) és Bottendaalban (Nijmegen) “világos és légies terek”
váltották fel, ezek a vidámság és a spontán találkozók helyszínei.
Vitaindító szempontok:
e. A zöldterületek közös vagy magán használatát kell-e hangsúlyozni?
f. Maradjon-e a középső terület sík?
g. Megfelelő-e az a megközelítés, amely a magámszemélyek, vállalatok és
szervezetek önkénteseire bízza a zöldterületek fenntartását?

Élet és munka – Élünk, hogy dolgozzunk, és dolgozunk,
hogy éljünk
Korábban külön-külön foglalkoztunk az
“élet (lakás)” és “munka” kérdésével.
2040-ben ezen funkciók már nem
annyira függetlenek. A mobilitás
csökkentése végett az emberek egyre
inkább otthonról dolgoznak, míg a
korábbi
kereskedelmi
területek
multifunkcisakká lettek, és magukba
foglalják a lakótereket is, ami hatással
van a társadalmi kontrollra és
biztonságra is.
A lakás iránti kereslet növekedett 2040ig. Nemcsak a lakások mennyisége
fontos, hanem a minőség is. A magasabb
minőség
nagyobb
lakóés
munkafunkcióval rendelkező épületeket

jelent,
amelyek
változatos
közösségekben helyezkednek el – sok a
közösségi
zöldterület,
jók
a
(közösségi)közlekedési
lehetőségek,
javítva az élet és munkakörnyezet
feltételeit.

Vannak kis középületek, melyek több vállalkozást, illetve lakó- és munkafunkcióval
rendelkező teret foglalnak magukba. A szociális lakhatás nem elkülönített területeken
(gettókban) jelenik meg, hanem keveredik a magasabb osztályú (drágább) lakásokkal.
Alacsonyabb a bérleti díj a korábbi vidéki házakban, melyek különálló lakóegységeket
alkotnak.
A városi területeken a fókusz a minőség javításán van. A meglévő lakóterületeket
felújították. Továbbá a meglévő gazdasági funkciójú területeket, különösen a történelmi
központok közelében, átalakították lakó- és munkafunkcióval rendelkező területekké. Az
emberek kompakt városi területeken élnek terasszal rendelkező épületekben (ezek
lehetővé teszik mindenki számára, hogy saját külső térrel rendelkezzen), a közelben
városi parkokkal. Új lakó- és munkafunkcióval rendelkező területeket hoztak létre
Duiven és Zevenaar között (a már meglévő kereskedelmi területeken kívül), Elst északnyugati és déli oldalán, és természetesen a Forum Olympiában. A falvak falvak maradtak,
nem urbanizálódtak.
A társadalmi interakció, társadalmi kontroll elősegítése, a szomszédsági értékek
fenntartása, az elviselhető szomszédi viszony megtartása végett kis közösségi
központokat hoztak létre minden 250 ház részére, melyeket a lakók működtetnek.

Néhány gazdasági terület – mely nem illeszkedik a közeli városi térségekhez –
megmaradt, míg számos funkció a térségen kívülre került. Például Bergerden kertészeti
területei ilyenek, ahol a régi üvegházak már üvegház tornyokba tömörülnek, melyek nem
jelentenek éjszakai fényszennyezést. Létrehoztak néhány gazdasági területet, amelyek
lakó funkcióval is rendelkeznek, de a fő hangsúly a munkán van. Erre a példa az A50A15-ös útkereszteződés, a Poort van Midden Gelderland (A50 út nyugati oldala)
kiterjesztése, illetve a Forum Olympia regionális központ irodaépületei.
Vitaindító szempontok
h. Az élet (lakás) és munka kérdését már nem kellene külön kezelnünk?
i. Meg kellene-e tartanunk egy kertészeti területet a régiónkban?

Közlekedés – A-ból B-be, Z-n keresztül és vissza
Mivel
a
gépkocsi
közlekedés
koncentrálódott, ezzel együtt az utak
száma csökkent. A főbb utakat
összekötötték, illetve ahol lehetséges,
föld alatt vezették el. Azokban az
esetekben, amikor ez technikailag nem
volt kivitelezhető, vagy túl drága lett
volna, az utakat részben építették föld
alatt félig nyitott kivitelezésben.
A falusi területek elérése végett nagy
kiterjedésű gyalogos úthálózatot hoztak
létre, melyből sok történelmi jellegű
templom-útvonal.

A különböző központok valamint lakóés munkafunkciójú területek között
úthálózatot hoztak létre a kismértékben
motorizált közlekedés számára. Az
utakat
nem
szakítják
meg
kereszteződések. A központok és a lakóilletve munkafunkcióval rendelkező
területek között hálózatokat, a zöld
térszínek és a vízparti területek között
rekreációs úthálózatokat hoztak létre
kerékpárosok és gyalogosok részére. Az
építményekkel ellátott hidak és a vizes
térszínek, folyók feletti átjárók az egész
térségben
optimális
infrastruktúrát
biztosítanak a kerékpározás számára.

Korlátozott számú új út épült félig fedett, részben föld alatti konstrukcióban: az A15 út
meghosszabbítása és összekapcsolása az A18 úttal, új városi hidak Nijmegen mellett és
Schuytgraaf északi részén az Amsterdamseweg felé a KEMA kampuszon át, és a
Schuytgraaf és az A50 út közötti összeköttetés. A már létező és új autópályákat 2x2
sávról 2x4 sávra duplázták. A meglévő sávok tetejére telepítve még két sávot a nagy
sebességű átmenő forgalom részére és két sávot azon forgalom részére, melynek úticélja
a régión belül található.
A fokozódó vasúti közlekedés mellett egy új közlekedési rendszer került bevezetésre, a
PIT (Public Individual Transport – Egyéni Tömegközlekedés). A PIT kis méretű,
hidrogén üzemű kompakt járművekből áll, az általa előállított többletenergiát nemcsak a
közlekedésben lehet hasznosítani. Ezen járművek könnyen összekapcsolhatók, és együtt
közlekednek közúton vagy vasúton nagy távolságban a kiindulóponttól úticéljukig. A
meglévő vasúti útvonalakat, beleértve a Betuwelijnt is, szintén használja a PIT, illetve
ahol szükséges volt, ezen vasúti útvonalakat kiszélesítették. A Forum Olympia reginális
központot összekapcsolták az összes történelmi központtal egy sugárirányú regionális
vasúthálózat segítségével. A teherközlekedés részére csőrendszert hoztak létre.
Az új utak és a PIT beruházásait egy az üzemanyagból származó különadóból származó
pénzalap finanszírozta. Az infrastruktúra létrehozását és fenntartását jobbára ez az alap

fizeti, anélkül hogy nagy függőség jönne létre finanszírozás és a szubvenció területén a
központi kormányzattól és az EU-tól. A rendszer tehát önfenntartó.
A régió kis és nagy kikötőkkel is rendelkezik. A kis kikötők jachtkikötők, melyeket
szabadidős célokra hasznosítanak, illetve kompkikötők kerékpárosok és gyalogosok
szállítása céljából. A nagy kikötők teherkikötők.
Vitaindító szempontok
j. 100%-ban a közösségi közlekedés fejlesztésére koncentráljunk?
k. Lehet-e és kell-e erőltessük a motorizált közlekedést a föld alatt?
l. A több út növeli az egyéni közlekedést?
m. Megvalósítható a PIT?
n. Hasznosíthatjuk a vizet lakó-, munka- és közlekedési célokra?
o. Parkolhat-e mindenki saját autójával a háza előtt, vagy közös parkolási
lehetőségek lesznek lakó- és munkahelyi körzetenként?
p. A helikopter megszokott közlekedési eszközzé válik?
q. Megépüljön-e a Nagy Sebességű Vasútvonal az új központ és a térség
szomszédsága között?

Kormányzat – A kormányzás előre látást jelent
A város a közvetlenül választott
közigazgatás mellett tette le a voksát,
melyet a parlament ellenőriz, utóbbiban
a különböző szubrégiókból arányos
képviselet és képviselő jellemző. A
városnak saját alkotmánya van, amelyet
elismer Európa mint törvényhozói régiót.
A parlament választ egy elnököt, aki
kijelöli
a
miniszterelnököt.
A
miniszterelnök választja a kormányt,

melyet a parlament ellenőriz. A
parlament felelős a községek határain
átnyúló
feladatokért,
városés
vidéktervezésért,
közlekedésért
és
szállításért, gazdaságért, egészségügyért,
pénzügyért, oktatásért, valamint hozzá
tartozik minden olyan egyéb feladat is,
mely századunk elején a tartományhoz
tartozott.

A tartomány és a vízkezelő társulások már nem léteznek a régióban. A magasabb szervek
a központi kormányzat és az EU. A községek különállóak, de a történelmi
városközpontok megmaradtak hagyományos szervezeti keretek között. A helyi települési
demokrácia mellett egy szublokális tanácsi rendszer is létezik. A tanácsok fontos szerepet
játszanak a községi feladatok végrehajtásában szolgáltató központok révén, melyek
kulturális, könyvtári és egyéb formájú információcsere-lehetőséget biztosítanak.
Általánosságban a kormány célja elősegíteni az emberek, vállalatok és intézmények
kezdeményezéseit, megkönnyíteni kötelezettségei végrehajtását. A fenntartási
kötelezettségeket olyan csoportoknak adták át, mint háztulajdonosok szervezete.
Vitaindító szempontok
r. Mit preferáljunk? Erős, központi, közvetlenül választott kormányt vagy régi
föderációt és részben különálló községeket?
s. A szublokális falusi és közösségi tanácsokat közvetlenül válasszuk, vagy a
környékbeli szervezetek és a háztulajdonosok közösségeinek képviselőiből
álljanak?
t. Fog-e még létezni a vízkezelő társulás, vagy vállalati-, közlekedési- és rekreációs
társulások is születnek majd?
u. A tanácsok elnökeit a szavazók választják-e majd közvetlenül vagy a tanácsok?

A folyamat
Tudjuk, hogy 2040-ben mi fog esetlegesen megvalósulni a beszámolónkból. Amikor ezt,
nemcsak egy kiadványt akartunk készíteni. A szerzők egy olyan alapot hoztak létre,
amely kezdetben egy két éves időszakra vonatkozóan ötletelt a lehető legtöbb emberrel,
vállalattal és társasággal együtt a régió jövőjével kapcsolatban. A Tartomány, vízi
társulások és több vállalat pénzügyi támogatásával bevontuk a Gelders Genootschapot,
hogy segítse a folyamatot. Egyéb pártokat is bevontunk a beszámoló elkészítésébe.
A 2004. évben az alábbiak kerültek megfogalmazásra:
Szeretnénk, ha az emberek kisebb és nagyobb csoportokban művészek és építészek
segítségével elgondolkoznának, milyen lesz a közösségük 2040-ben. Szeretnénk, ha a
gyerekek és a fiatalok lerajzolnák és vázolnák környezetük hogyan néz majd ki a
jövőben. Versenyt hirdettünk régiónk legjobb elnevezésére vonatkozóan. Mindez
széleskörű és kisebb megbeszéléseken, kiállításokon keresztül fog megvalósulni. A két év
alatt három konferenciát terveztek különböző helyszíneken a térségben, melyeken
elkészítenek majd egy kezdő helyzet elemzést, egy középtávú és egy végső jelentést. A
második konferencián kiválasztjuk a régió nevét is. Innentől kezdve az alap is ezt a nevet
viseli majd.
A támogatók anyagi segítségétől függően speciális konferenciák is megrendezésre
kerülnek:
 Mezőgazdaság 2040-ben
 Multikulturális társadalom 2040-ben
 Tájmenedzsment 2040-ben
 Vásárlás és bérlés 2040-ben
 Falusi területek (vagy a megmaradt falusi területek) 2040-ben
 Közösség menedzsment és önmotiváció 2040-ben
 Logisztika és szállítás 2040-ben
 Vízgazdálkodás 2040-ben
 Energia 2040-ben
 Politika, kormányzás és részvétel 2040-ben
 Stb., stb. 2040-ben
Szeretnénk továbbá kulturális tevékenységeket kezdeményezni, mint “Írd meg a 2040-es
naplódat”, egy jövőbeli zenei rendezvény és készül egy az elmúlt 36 évnek szentelt
mozifilm. Talán találunk támogatókat egy negyedévente megjelenő lap kiadására, melyet
a térség minden háztartása megkap majd.
Amikor ez a kezdeményezés elindult, nagyon sok ötlet volt. 36 évvel később megtudjuk
majd, mi valósult meg.
? ? ? ?!
Csináljuk!

PONT!

