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GESPREK

DEELNEMERS

2016

aug-oktober

individuele gesprekken

30

programma cultuurkavel 2 jaar

80% cult org LR en stad, 20% bewoners , ondernemers LR

2016

november

bijeenkomst met werktafels

45

programma cultuurkavel 2 jaar

80% cult org LR en stad, 20% bewoners , ondernemers LR

2017

januari		

terugkoppeling plan met werktafels

45

programma cultuurkavel 2 jaar

80% cult org LR en stad, 20% bewoners , ondernemers LR

2017

maart-mei

workshop 1 Gemeente		

40

schetsontwerp perm voorziening

lokale makers Utrecht en bedrijven

			

workshop 2 Gemeente		

40

schetsontwerp perm voorziening

lokale makers Utrecht en bedrijven

			

workshop 3 Gemeente		

40

schetsontwerp perm voorziening

lokale makers Utrecht en bedrijven

2017

juni		

meemaakdiner			

60

terugkoppeling programma RAUM

culturele organisaties + bewoners + partners RAUM

2017

december

meedenksessie met werktafels

45

programma RAUM

zeer divers bewoners, makers, cult organisaties, gemeente

2018

mei-juni

meemaakdiner bewoners | RAUM

31

inrichting kavel permanent

bewoners

		

meemaakdiner makers | RAUM

43

inrichting kavel permanent

makers

			

meemaakdiner bedrijven | RAUM

27

inrichting kavel permanent

bedrijven/ ondernemers/ ontwikkelaars

2018

		

workshops makers DePlaatsmaker

8

inrichting kavel permanent

lokale makers Utrecht

2018

september

Formplaats | RAUM		

programma/ inrichting kavel perm

mn bewoner

2019

april

informatie avond bewoners | RAUM

20

programma/ inrichting kavel tijdelijk

nieuwe bewoners

2019

april

Berliner Garten | RAUM

200

programma/ inrichting kavel tijdelijk

bewoners en bezoekers

200

874

zo’n 350 terugkerende meemakers, rest unieke deelnemers

OOK GEDAAN

• RAUM: online enquete regio sept 2018 naar wensen RAUM en culturele kavel met 717 respondenten die volledige vragenlijst hebben ingevuld
• RAUM: burenparade (8x) 2018 en 2019 met 125 bezoekers met vragen over wensen omgeving LR centrum breed
• RAUM: tijdens nagenoeg elk event doen we co-creatie gericht op samen programma maken denk Camping RAUM, Buurtborrel en nu Berliner Garten
• RAUM: tijdens deel installaties is sprake van grootschalige cocreatie: BAUPLAATS (2x 2.000 bezoekers in totaal), Gewildgroei (200 mensen),
Image Archeology (minimaal 500 uploads), Hello Lamp Post (845 deelnemers)

KOMEND JAAR (OVB)
• Berlijnplein stadslab: iig mei 2019: terugkoppeling en nieuwe input meedenkers tot nu toe ihkv toekomstige ontwikkeling permanente voorziening
• RAUM: vanaf mei 2019 RAUM gaat wijk in om wensen stadsleven toekomst op te halen en koppelen aan RAUM Lab
• RAUM: september 2019: kick off RAUM Lab. Diversiteit aan stakeholders (bewoners, bedrijven, makers) die samen thema’s RAUM verder uitdiepen
en koppelen aan hun eigen leefwereld
• RAUM: gehele jaar diversiteit aan programma’s en installaties die tot co-creatie aanzetten

