Bekijk de webversie

Editie #3 - November 2021
Hierbij de derde Verstedelijkingsalliantie Nieuwsbrief! In deze editie besteden wij o.a. aandacht
aan de Provada waar de Verstedelijkingsalliantie vertegenwoordigd was, de derde
communicatiepijler en project Schieveste Schiedam!

Nieuwsberichten

Website live!
De website van de
Verstedelijkingsalliantie is in de lucht!
Op de nieuwe website is naast een
overzicht van de dertien belangrijkste
projecten, ook meer inhoudelijke
informatie over de Verstedelijkingsalliantie zelf te vinden net als belangrijke
documenten en een nieuws&actualiteiten
overzicht:
www.verstedelijkingsalliantie.nl

Provada 2021
Woensdag 27 oktober was de
Verstedelijkingsalliantie aanwezig op de
Provada! In de RAI in Amsterdam vond
een interessante paneldiscussie plaats,
onder leiding van gespreksleider Tom
van 't Hek. Verderop in de nieuwsbrief
lees je een uitgebreid verslag!

Meer geld woningbouw
Op Prinsjesdag werd het al bekend
gemaakt: 1 miljard euro extra om de
bouw van woningen te versnellen.
Demissionair minister Kajsa
Ollongrengaat gaat in een Kamerbrief in
op de invulling van dit bedrag voor
woningbouw. In de verdeling zijn goede
focuspunten aangebracht en we zien
veel overeenkomsten met onze doelen!
Het volledige bericht lees je hier.

Download het pamflet hier

Heb jij ook relevante informatie voor de nieuwsbrief, wil je jouw project uitgelicht zien in de
volgende editie of heb je een vraag? Neem dan contact op met Claire (claire@buzzzle.nl) of
Renske (renske@buzzzle.nl)!

Communicatiepijler: Leren
In de eerste nieuwsbrief hebben we de Kernboodschap van de Verstedelijkingsalliantie
toegelicht. In deze kernboodschap komen vier belangrijke communicatiepijlers (ook wel:
thema's genoemd) aan bod: Wonen, Werken, Leren en Innoveren. De pijlers/thema's
Wonen en Werken zijn in de vorige nieuwsbrieven aan bod gekomen en nu is het de beurt
aan het derde thema: Leren.

De Zuidelijke Randstad kent een breed aanbod aan universitair- en beroepsonderwijs in hoge
mate geconcentreerd langs de Oude Lijn. Door deze via hoogwaardig openbaar vervoer nog
beter met elkaar te verbinden, komen we o.a. tot:
- Het bevorderen van samenwerking tussen (bijvoorbeeld) de universiteiten van Leiden, Delft en
Rotterdam en onder andere de Bioscience campus Leiden, Biotech campus Delft, Leerpark
Dordrecht en Dutch Innovation Factory Zoetermeer.
- Het leggen van de basis voor een leven lang leren voor iedereen.
Onderwijs maakt onderdeel uit van ons doel: het combineren en versterken van wonen, werken,
onderwijs en innovatie in de Zuidelijke Randstad.

Verstedelijkingsalliantie op de Provada
Een goed gesprek, mooie discussiepunten, interessante gesprekspartners en
gespreksleider Tom van 't Hek die alles samenbrengt. Dé ingrediënten voor de
paneldiscussie van woensdagmiddag 27 oktober, op de Provada in de RAI Amsterdam.
Wat tijdens de paneldiscussie duidelijk naar voren kwam, is de behoefte aan samenwerking en
focus op de lange termijn. Zowel vanuit de Verstedelijkingalliantie als de markt wordt de
samenwerking tussen gemeenten, MRDH, Provincie en het Rijk toegejuicht. De vraag hoe we
de kennis die nu vergaard is (en wordt) nog verder kunnen brengen, kwam o.a. ter sprake. Dat
we veel kunnen leren van elkaar, bleek op de Provada weer. Iets waar de Verstedelijkingalliantie
in een later stadium graag over meedenkt.

Er zijn verschillende invalshoeken waardoor de gebiedsontwikkelingen langs de Oude Lijn
interessant zijn. Erik Jan van Kempen zei hierover het volgende: ‘De propositie van de
Verstedelijkingsalliantie is een offer you can’t refuse voor het rijk. Een voorbeeld waar andere
regio’s van kunnen leren.’ Verschillende invalshoeken brengen ook meerdere potjes waar
investeringen vandaan kunnen komen. Tom stelde hierover een scherpe vraag aan de leden:
‘Hoe krijgen we die verschillende geldpotjes bij elkaar?’ Een goede vraag, waar Fleur Spijker
terecht op reageerde dat dit gesprek al een mooie stap in de goede richting is. 'Dat zowel BZK
als I&W en marktpartijen hier nu bij elkaar zitten, welwillend zijn en de noodzaak zien, is de
eerste stap. Het is nu zaak de langetermijn-samenwerking vast te houden en plannen om te
zetten in actie'.

Meer lezen over onze aanwezigheid op de Provada? Klik dan hier!

Uitgelicht project: Leiden Bio Science Park
De Zuidelijke Randstad huisvest diverse nationaal en internationaal toonaangevende
campussen, waaronder de TU Delft Campus en het Leiden Bio Science Park. Goed
functionerende campussen als deze zijn een onmisbare schakel in het innovatie‐
ecosysteem van de regio. Ze trekken ondernemers, studenten en wetenschappers aan en
dagen uit tot kennisuitwisseling. Dat levert direct en indirect weer banen op voor
medewerkers met verschillende opleidingsniveaus.

Het Leiden Bio Science Park (LBSP) is het vlaggenschip van de Nederlandse topsector Life
Science & Health, en verreweg het grootste cluster van bedrijven en kennisinstellingen in deze
sector in Nederland en mogelijk zelfs Noordwest-Europa. De op het LBSP gevestigde
Internationale bedrijven, medische instellingen en kennis- en onderzoeksinstituten werken
samen aan de toekomst van de gezondheidszorg. Heel actueel is dat omdat op het Leiden Bio
Science Park het Janssen-vaccin tegen het COVID-19 virus is ontwikkeld. De economische
kracht is enorm en neemt de komende jaren verder toe. De werkgelegenheids-groei is daardoor
groot. Op het LBSP werken nu ongeveer 21.000 mensen en er studeren ruim 30.000
studenten.
Al jarenlang groeit het aantal arbeidsplaatsen verder met ca. 1.000 per jaar en de verwachting is
dat deze de komende 10 jaar onverminderd door zet. Bij het faciliteren van deze groei is het Bio
Science Park de afgelopen jaren getransformeerd van een “hi-tech bedrijvenpark” naar een
“innovatiedistrict”, waarbij ook honderden woningen, meerdere horecagelegenheden,
inspirerende openbare ruimten en andere voorzieningen aan het gebied zijn toegevoegd. Deze
menging van functies stimuleert ontmoetingen en daarmee kennisuitwisseling en innovaties.
Face-to-face kennisuitwisseling vindt echter niet alleen plaats tussen de gebruikers van het Bio
Science Park onderling. De instellingen in het gebied werken nauw samen met bedrijven en
onderwijsinstellingen buiten Leiden, zoals het Erasmus MC en vele bedrijven op de TU Campus
in Delft. Een betere verbondenheid met het OV (via de Oude Lijn) stimuleert die samenwerking
en bevordert de regionale innovatiekracht. Ook daarom pleiten wij voor investeringen in de
Oude Lijn.

Meer weten over Leiden Bio Science Park? Klik dan hier!

Uitgelicht project: Schiedam Schieveste
Het startsein voor woningbouw op Schieveste in Schiedam is gegeven! Burgemeester
Cor Lamers van Gemeente Schiedam en de directie van Ontwikkelcombinatie Schieveste
(OCS) ondertekenden afgelopen woensdag 29 september de (koop)overeenkomst voor
aankoop van de grond voor bouwvlak A op de locatie Schieveste.

Schieveste is één van de 13 locaties langs de spoorlijn Leiden-Dordrecht. Op dit belangrijke
knooppunt in de zuidelijke Randstad zal OCS een grootstedelijk stuk stad realiseren met ca.
3.000 koop- en huurwoningen, commerciële en maatschappelijke voorzieningen. De
gemeente tekende diezelfde dag tevens een contract met de Civiele Aannemerscombinatie
Schieveste, die op korte termijn begint met het geschikt maken van de locatie voor de bouw.
“Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaatadaptieve openbare ruimte waar het prettig toeven is. Het woonmilieu zoals OCS dat gaat
ontwikkelen, vormt een goede aanvulling op het huidige woonaanbod. Er is een goede mix aan
studentenhuisvesting, betaalbare woningen, middeldure en vrije sector appartementen.
Schiedammers kunnen makkelijker wooncarrière maken. In de gemeente Schiedam
wordt hiermee een belangrijke bijdrage geleverd aan de gemeentelijke doelstellingen én
regionale afspraken op het gebied van onder andere wonen en mobiliteit”, aldus wethouder
Antoinette Laan van Wonen.

Meer weten over Schiedam Schieveste? Klik dan hier!

Het laatste nieuws volg je natuurlijk via social. De Verstedelijksalliantie is te vinden op
Twitter en LinkedIn. Voor een groter bereik zijn comments, likes & shares meer dan
welkom :)

Twitter

LinkedIn

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@buzzzle.nl toe aan uw
adresboek.

