
- Wil je aantrekkelijke buurten 
creëren in je stad?

- Wil je een behulpzame 
samenleving?

- Wil je inclusieve plekken?

- Wil je aangename openbare 
plekken die gevuld zijn met 
een sterk sociaal leven?

-Wil je uitnodigende 
gebouwen en dus een 
levendige stad op ooghoogte?

Zo JA, 
dan is Gebiedsontwikkeling 
vanuit Placemaking
perfect voor JOU.

Lees meer ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

GEBIEDSONTWIKKELING
VANUIT PLACEMAKING



Aantrekkelijke buurten zijn belangrijk omdat ze de fundering zijn van bloeiende steden en 
gemeenschappen.

Gebouwen moeten:

 ZToegankelijke en  
actieve begane grond 
hebben 

 ZMix van functies  
hebben 

 ZOvergang vormen  
tussen de openbare en 
de private ruimte

Wat hebben we nodig om fantastische buurten te realiseren?

Openbare ruimte moet: 

 ZAantrekkelijk zijn 

 Z Inclusief zijn 

 ZComfortabel zijn 

 ZSociaal zijn

De gemeenschap moet: 

 ZBetrokken zijn  

 ZOndersteunen 

 ZGezond zijn  

 ZVeerkrachtig zijn

WAT MAAKT EEN BUURT GOED? 



Met GEBIEDSONTWIKKELING VANUIT PLACEMAKING

Gebiedsontwikkeling 
vanuit Placemaking
is een methode om 
geweldige buurten te 
creëren door alle be-
trokkenen met elkaar op 
de juiste manier te laten 
samenwerken.

HOE MAKEN WE FANTASTISCHE BUURTEN?

*

*PMG: Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking



 Z Een groei-impuls aan vastgoed 
waarde 

 Z Een investering in lange 
termijn waarde creatie 

 Z Betrouwbaardere beoordeling 
risico´s 

 Z Een instrument om coalities 
tussen  marktpartijen, 
bewoners en de overheid te 
bouwen

 Z Een sterkere en meer sociaal 
betrokken gemeenschap 

 Z Maakt gebruik van lokale 
kennis en de krachten in de 
buurt om een hechte ge-
meenschap te vormen 

 Z Een gevoel van  
verantwoordelijkheid voor de 
openbare ruimte in de buurt

 Z Verbinding tussen de  
openbare ruimte en de  
vorming van de gemeenschap 

 Z Buurten die kunnen mee  
veranderen met de wensen 
van de tijd 

 Z Buurten met levendige en  
flexibele begane grond 

 Z Buurten met spontane 
ontmoetingen  in het gebied 
tussen private en publieke 
ruimte  

 Z Zorgt voor inclusieve, 
veerkrachtige en gezondere 
steden

Wat is het voordeel voor 
ontwikkelaars en investeerders?

GEBIEDSONTWIKKELING VANUIT PLACEMAKING 
VOOR JOU

Wat brengt het de 
(lokale) overheid?

Wat levert het op voor de 
gemeenschap?



HOE WERKT 
GEBIEDSONTWIKKELING VANUIT PLACEMAKING?

Bouw stap voor stap een 
sterke gemeenschap, een 
sociale buurt en 
fantastische plekken op.  



CONTACT

Wij creëren inspirerende, 
innovatieve en 
onweerstaanbare steden met 
onze unieke combinatie van 
architectuur en spatial design.

Neem contact met ons op:
06 47792788
contact@HUNC.eu
www.hunc.eu

Wij creëren inspirerende, 
innovatieve en 
onweerstaanbare steden met 
onze unieke combinatie van 
een goede stad op ooghoogte 
en gemeenschapsvorming.

Neem contact met ons op:
010 010 2041 590
contact@stipo.nl
www.stipo.nl

We veranderen de plekken 
waar het dagelijkse leven 
afspeeld in plekken om van te 
houden. Onze waardes, passie 
en actie zetten we in om van 
de openbare ruimte een 
bloeiende, evenwichtige en 
duurzame wereld te maken.

Neem contact met ons op:
www.placemaking-europe.eu


