30 Leidenaren op de Burcht bijeen over toekomst van de stad
Donderdag 30 juni verzamelden 30 Leidenaars zich bij de Burcht in Leiden voor een Plekberaad in het kader van Leiden European City of Science 2022. De
groep Leidenaars was zeer divers, bestaande uit veelal jonge mensen maar ook beleidsmakers en duurzaamheid en inclusie pioniers. Eén ding hadden de
deelnemers gemeen. Ze beschouwen allemaal Leiden als hún plek en hebben een visie die gehoord moet worden over wat er beter kan in de stad. “Of je nu
nieuwe Nederlander bent, Wethouder, een transgender persoon, ondernemer, scholier of juist ‘drop-out’, samen geven we deze stad door aan de volgende
generatie.” Aldus organisator Roosmarijn van de Velde. “We leren met elkaar hoe je zo’n gesprek moet vormgeven, als Leiden zijn we trekker in een
landelijk netwerk dat dit doet”.
Hoe zien wij een zo mooi mogelijke toekomst voor over 6 generaties en
wat moeten we dan vandaag de dag doen om dat te realiseren? Dat was
de hoofdvraag van het Plekberaad. Om de tijdreis te inspireren werd de
Burcht als locatie gekozen; een hoge plek om over de regio uit te kijken
mét diep historisch belang. Het Plekberaad is een manier van bottom-up
burgerparticipatie om volgende generaties een stem te geven.
Leiden2022 geeft met het Plekberaad het startschot om met
wetenschap en kunst de lange termijn op de agenda te zetten.
Het Plekberaad maakte gebruik van de Japanse ‘Future Design’ traditie
voor burgerparticipatie, waarbij de helft van de deelnemers een kimono
aankrijgt en vanaf dan de inwoners over 6 generaties
vertegenwoordigen. Na een eerste kennismaking splitste de groep zich
in tweeën. De ene groep ontving kimono’s en verplaatste zich meteen
naar het jaar 2112. Hoe ziet Leiden er dan uit en welk kernthema
moeten we aanpakken om dat te realiseren? De andere groep
benaderde de uitdaging precies andersom. Oftewel, welk thema moeten
we vandaag de dag aanpakken om een zo mooi mogelijke toekomst te
creëren voor Leiden?

In gesprek met de deelnemers gaven zij het aan dat ze het soms lastig vonden om de toekomst voor zich te
zien. Deelnemer Rikki zei bijvoorbeeld ‘aan de ene kant zie ik een super mooie groene toekomst voor me met
veel meer natuur in de stad, maar ik zie ook een grauwe toekomst. Met nog meer gebouwen en waar het nog
meer om geld en macht gaat. Dat vind ik dan weer niks.’
Na deze eerste brainstorm deelden de deelnemers het thema waarvan zij vonden dat we ermee aan de slag
moeten. Deze hadden betrekking op onderwijs, duurzaamheid van de leefomgeving en sociale veiligheid.
De groep die aan de slag ging met het thema onderwijs concludeerde dat er meer aandacht moet komen
voor de individuele talenten van kinderen. Zowel aandacht voor het kind als voor de docent of leerkracht. Zo
biedt je kinderen kans op een toekomst waarin zij de beste versie van zichzelf kunnen worden.
De deelnemers met het thema sociale veiligheid zagen een oplossing in het hervormen van vakbonden. Zij concludeerden dat er online veel bewegingen
zijn die offline minder slagkracht hebben. Aan de andere kant zien ze dat vakbonden wel impact maken, maar niet meer altijd representatief
vertegenwoordigd zijn. Door deze bewegingen samen te voegen ontstaan er mogelijkheden om meer sociale veiligheid te creëren voor iedereen in onze
maatschappij. ‘Als iedereen zich fijn voelt, veilig voelt en gehoord voelt zullen misschien ook meer mensen van zich te laten horen.’ Zei deelnemer Jhelisa op
de vraag wat de impact is van meer sociale veiligheid in de stedelijke omgeving.
Tenslotte het thema duurzaamheid van de leefomgeving. Een breed thema waarin
werd gekozen voor de deelvraag; Hoe bouwen we een groene en leefbare stad
voor over 6 generaties? Deze groep zag deelmobiliteit, urban mining (waarbij
gekeken wordt naar het vergaren van grondstoffen en voedingsstoffen binnen de
stad) en een nieuwe visie op huisvesting waarin collectiviteit centraal staat als
belangrijke eerste stappen om dit te realiseren.
De Plekberaad-aanpak wordt ontwikkeld in samenwerking met het nationale
netwerk ‘Ministerie van de Toekomst’. De aanpak kan worden gezien als het kleine
zusje van een Burgerberaad. Leiden2022 omarmt het centrale thema van 2022 van
het Ministerie van de Toekomst: democratie. In het ‘Ministerie van de Toekomst’netwerk is iedereen minister. Iedereen die verder wil kijken dan de vier-jaarpolitiek, mag een Plekberaad organiseren, dit kan met vrienden, collega’s,
wetenschappers, festivalgangers of het hele dorp. Het idee is dat vrije democratie
een fundamentele voorwaarde is voor andere betekenisvolle verandering.

Leiden2022 zal dit jaar ieder geval op 15 september, tijdens nationale de Week van de Toekomstige Generaties, en 22 december nog Plekberaden
organiseren.
De Plekberaden zijn de hoogtepunten van het Leiden2022 New European Bauhaus, een toekomstgericht programma op het kruisvlak van cultuur,
wetenschap en samenleving. Doel: De duurzame transitie versterken en versnellen met het oog op de belangen van toekomstige generaties. Met
verschillende exposities en conferenties in het Stadsbauhaus: kunstenaars, wetenschappers en burgers slaan hier de handen ineen om de leefomgeving van
de toekomst vorm te geven. Het jonge programmateam van New European Bauhaus Leiden legt de nadruk op de stem van de toekomstige generaties.
Het programma is geïnspireerd op de gelijknamige Europese beweging, onderdeel van de Green
Deal. In de beweging werkt een breed Europees netwerk om de Green Deal werkelijkheid te maken,
met als pijlers: mooi, duurzaam en inclusief. Leiden is al vroegtijdig partner geworden van deze
Europese beweging, een partnerschap dat uitstekend past in de Leidse Europese ambities. Het
Bauhaus biedt een internationaal speelveld voor
steden om best practices uit wisselen.

