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1. Inleiding
De Stichting Duurzame Stad is opgericht in november 2011. De stichting kwam voort uit het project
Duurzame Stad (“Stad van de Toekomst”, sinds 2005 in gemeente Zoetermeer). Met de stichting werd
een rechtspersoon geschapen om dit duurzame project voor de komende jaren te borgen en
verbreden. Onder die nieuwe vlag van de stichting is het project al 10 jaar met succes voortgezet.
De stichting wil dit project, en andere projecten die passen binnen de doelstelling van de stichting, in
meer steden en regio’s in Nederland aanbieden. De uitbreiding naar de regio midden Holland was een
eerste stap. Naast Het project in Zoetermeer (dat tot 2016 doorliep), is het project sinds 2013 via de
Omgevingsdienst Midden Holland ook uitgevoerd met twee tot vijf scholen in Gouda.
Ook is het project Duurzame Stad van 2015 tot 2019 uitgevoerd in Leiden en is het concept van het
project Duurzame Stad overgenomen door scholen in Alphen aan den Rijn, Enschede en St.
Michielsgestel, waar het onafhankelijk van Stichting Duurzame Stad wordt uitgevoerd.
Daarvoor is een Website gebouwd (www.duurzamestad.nl) met achtergrondinformatie en -films, de
opdrachtbeschrijving voor leerlingen en docenten. Daarnaast is een App ontwikkeld om de Leerlingen
bij de uitvoering van de ontwerpopdracht Duurzame Stad van de Toekomst te ondersteunen.
Om de ontwikkeling van de activiteiten van de Stichting in goede banen te leiden heeft in 2013 het
bestuur een eerste beleidsplan opgesteld om duidelijke lijnen uit te stellen voor het bestuur. Het
voorliggende, geactualiseerde plan geeft aan wat voor 2021 en komende jaren de ambities en
doelstellingen van de stichting zijn, en wat de verantwoordelijkheden zijn om deze te realiseren.
De stichting gaat er van uit dat de keuzes, die voortkomen uit het beleidsplan van 2021, bijdragen
aan goed en duurzaam onderwijs. De stichting hoopt dat de geplande activiteiten waarde toevoegen
aan het onderwijs voor docenten, leerlingen en anderen. En dat jongeren zich bewust worden van de
keuzes die zij zelf kunnen maken om een duurzame samenleving te verwezenlijken.
Namens het hele bestuur,
Ckees van Oijen, Steven Koelewijn, Bie Muusze.
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2. De ambities
De ambitie van de stichting is om het project Duurzame Stad van de Toekomst in competitief verband
te implementeren in het lesprogramma van middelbare scholen om leerlingen bewust te maken van
duurzame alternatieven voor de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving.
2.1 Doel
Op basis van deze ambities is als doel geformuleerd: Het aanbieden van motiverende, educatieve
projecten, waarbij jongeren bewust worden van de keuzes die gemaakt kunnen worden ten behoeve
van een duurzame leefomgeving.
2.2 Kernwaarden
De stichting heeft kernwaarden opgesteld die de activiteiten van het de stichting omschrijft:
•
•
•

Het aanbieden van kant en klare projecten met eventuele ondersteuning;
Het leggen en onderhouden van contacten met middelbare scholen;
Samenwerken met derden als, en voor zover, dat voor de stichting en ‘de klant’ nuttig kan zijn.

2.3 Waarom is het project zo bijzonder?
Het project is bijzonder omdat het jaarlijks op meerdere scholen tegelijk wordt uitgevoerd. De
jongeren komen doormiddel van de website en aantrekkelijke filmpjes in aanraking met lokale
deskundigen op verschillende werkterreinen waarbij duurzame ontwikkeling steeds centraal staat
(energie, duurzaam bouwen, circulaire economie, waterbeheer, biodiversiteit, mobiliteit, etc.). Door
het zien van mensen die werkzaam zijn in hun eigen stad raken jongeren geïnspireerd om zelf na te
gaan denken over de toekomst waarbij duurzame ontwikkeling centraal staat.
Samenwerking in het werken aan de opdracht is een vereiste om te komen tot een goed resultaat.
Daarnaast komen belangrijke lobby en presentatie vaardigheden aan de orde in voorrondes op school
en uiteindelijk in de finaleronde in de raadzaal. In deze finaleronde is er een deskundige jury
bestaande uit lokale politici in combinatie met professionals uit de eerdergenoemde werkterreinen.
Leerlingen komen in aanraking met de raadzaal en presenteren daar hun ideeën.
Door middel van deze bijzondere opdracht komen er al jaren honderden jongeren in contact met
duurzame ideeën en worden zij uitgedaagd om daar creatief mee aan de slag te gaan. Door dit
project komen veel leerlingen op diverse scholen in aanraking met duurzame energieopwekking en
andere vormen van duurzame ontwikkeling. In bijvoorbeeld de lessen natuurkunde kunnen de
opbrengsten van de zonnepanelen weer gebruikt worden om aan te rekenen.
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3. Inrichting van bestuur
3.1 Basisinrichting Bestuur Stichting Duurzame Stad.
Volgens de statuten van Stichting Duurzame Stad bestaat de stichting uit minimaal drie
bestuursleden. De statutaire bestuursfuncties zijn:
•
•
•

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

3.2 Invulling bestuursfunctie 2021
In de stichting zijn de bestuursfuncties belast met de volgende verantwoordelijkheden.
3.2.1 Voorzitter Stichting Duurzame Stad: Ckees van Oijen
•
•

•

•

•
•

•

Continuïteit stichting: De voornaamste taak van de voorzitter is de continuïteit van de stichting te
waarborgen en het geheel te overzien.
Bestuur: De voorzitter zorgt dat er te allen tijde een volledig en goed functionerend bestuur is. De
voorzitter controleert de kwaliteit en uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden van de
bestuursleden. Daarnaast stimuleert en begeleidt de voorzitter de bestuursleden door middel van
evaluatiemomenten en feedback.
Missie, visie en strategie: Het is de taak van de voorzitter om de missie, visie en strategie van de
stichting te waarborgen; het doel dat de stichting nastreeft, de richting die de stichting op gaat
en een plan om daarnaar te handelen.
Beleid en doelstellingen: De voorzitter zorgt ervoor dat het beleid en de doelstellingen van de
stichting worden uitgewerkt in een beleidsplan. De voorzitter communiceert het beleid en de
doelstellingen helder door naar het bestuur.
Vergaderingen: De voorzitter zorgt dat het bestuur van de stichting minimaal drie keer per jaar
vergadert. De voorzitter maakt een agenda, stelt een notulist aan en zit de vergadering voor.
Jaarverslag: Aan het einde van het jaar stelt de voorzitter met de secretaris een jaarverslag op.
Het jaarverslag bevat ook een financieel gedeelte, dat door de penningmeester wordt verzorgd.
De voorzitter presenteert het jaarverslag aan het bestuur.
Representatie: De voorzitter is het gezicht en het aanspreekpunt van de stichting.

3.2.2 Secretaris Stichting Duurzame Stad: Bie Muusze
•
•
•
•
•
•
•
•

Notulen maken of iemand dat laten doen, controleren, ondertekenen, archiveren.
Bestandsbeheer en beheer van het archief.
Websitebeheer www.duurzamestad.nl.
Communicatie met externe partijen, zoals docenten, scholen, gemeenten, omgevingsdiensten,
deskundigen en juryleden (en controleren van het fysieke postvak).
Beheer van het instellen van e-mailadressen, wachtwoorden e.d. andere bestuursleden
ondersteunen bij computerproblemen.
Verantwoordelijk voor het functioneren van de internet communicatieverbindingen bij (online)
overleg tussen bestuursleden.
De voorzitter en penningmeester ondersteunen bij beleid van de stichting en andere
overkoepelende zaken.
Communicatie met de KvK; bestuursleden in- en uitschrijven.
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3.2.3 Penningmeester Stichting Duurzame Stad: Steven Koelewijn
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Boekhouding: De penningmeester houdt alle inkomsten en uitgaven van de stichting bij en
communiceert de stand van zaken aan het bestuur via een maandelijkse financiële update.
Financieel overzicht: In dit bestand zijn alle inkomsten en uitgaven van een boekjaar te vinden. Op
basis hiervan wordt de jaarrekening opgesteld.
Financieel jaarverslag: Samen met de voorzitter is de penningmeester verantwoordelijk voor het
financieel jaarverslag. De penningmeester zorgt voor het financiële stuk, de jaarrekening.
Contact onderhouden met crediteuren: De penningmeester zorgt dat de rekeningen op tijd
worden betaald en handelt verdere communicatie met crediteuren af.
Financiële afhandeling projecten: In samenwerking met de projectcoördinator zorgt de
penningmeester dat de financiële afhandeling van de projecten in orde is.
Donateurs: De penningmeester beheert de informatie over de sponsoren en donateurs en zorgt
dat er iedere maand donateursgelden geïncasseerd worden. Daarnaast maakt de
penningmeester een update van de donateurslijst, waar persoonlijke informatie van alle
donateurs in is opgeslagen.
De penningmeester beheert de ingevulde machtigingsformulieren en is verantwoordelijk voor de
communicatie met de sponsoren en donateurs.
Incassobatches: de penningmeester zorgt dat de benodigde informatie om te kunnen incasseren
wordt opgenomen in een incassobatch. Aan het einde van de maand incasseert de
penningmeester de donaties van de sponsoren en donateurs.
Contante giften: Deze worden door de penningmeester in bewaring genomen en gestort op de
rekening van de stichting.
Controleren en evalueren: De penningmeester controleert de financiën (kascommissie) en
evalueert het financiële proces en communiceert dit naar het bestuur.

3.3 Contactgegevens stichting en bestuur
De contactgegevens van de Stichting Duurzame Stad en de drie leden van het bestuur zijn
opgenomen in bijlage 1.
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4. Project Duurzame Stad - Stad van de Toekomst
4.1 Inhoud van het project
Het project houdt in dat middelbare scholieren (VMBO-T/HAVO/VWO/MBO) een wijk of
bedrijventerrein in de stad van de toekomst ontwerpen. Deze stad dient zo duurzaam mogelijk
ontworpen te worden. Hierin moet rekening gehouden worden met de thema’s: energie, water,
huizen, transport en groen/recreatie. Het project is in competitief verband opgericht. Het houdt in dat
er een gemeente meerdere scholen meedoen. De beste twee/drie groepen van een school worden
namens de school naar de raadszaal van de gemeente afgevaardigd om het op te nemen tegen de
andere scholen. De prijs die zij kunnen winnen wordt in overleg met de opdrachtgever (gemeente
en/of omgevingsdienst) bepaald. Leeftijd van de jongeren is van ca. 14 tot 17 jaar.
4.2 Hoofddoel
Jongeren, van 14 tot 17 jaar, bewust maken van de keuzes die er gemaakt kunnen worden om te
komen tot een duurzame samenleving. Hierbij dient de opdracht Stad van de Toekomst als
uitgangspunt. Deze opdracht wordt in competitie verband aangeboden aan alle VO-scholen in de stad
waar de wedstrijd wordt georganiseerd, waarbij de hoofdprijs van de ontwerpwedstrijd wordt
uitgereikt aan het team van/voor de winnende school.
4.3 Organiseren, uitvoeren, evalueren en verbeteren
Het project wordt door de Stichting Duurzame Stad georganiseerd op elke school in Nederland die
belangstelling heeft in het project, zowel voor leerlingen van de onderbouw of bovenbouw (en MBO),
zoals is bedoeld. Het project is aan te passen aan de wensen van de docenten en omgevingsdiensten
en /of gemeentes die meewerken. Bij het inpassen in het lesprogramma heeft de stichting de kennis
om dit project door te voeren bij een middelbare school (of MBO). Bij de uitvoering kan er gebruikt
gemaakt worden van ondersteuning die vanuit de stichting geleverd wordt.
De aangeboden ondersteuning bestaat uit docenten die betrokken en ervaring hebben met het
project en het begeleiden van leerlingen. Naast docenten kan de ondersteuning bestaan uit oudleerlingen die het project gedaan hebben in hun middelbare schoolperiode.
De evaluatie wordt uitgevoerd in samenwerking met alle betrokken partijen na de finaleronde. Na de
finaleronde in de raadzaal van de desbetreffende gemeente, wordt een borrel georganiseerd om het
verloop na te bespreken. Alle aanbevelingen en opmerkingen worden aangehoord en
geïnventariseerd. Deze aanbevelingen en opmerkingen neemt de stichting mee om het project te
verbeteren en uit te kunnen breiden. Op deze manier wil de stichting de relatie met alle betrokken
partijen versterken en behouden.
4.4 Naamsbekendheid
Om de relaties met alle partijen te behouden moet de stichting garant staan voor tegenprestaties.
Bedrijven die betrokken worden bij het project kunnen een sponsorbedrag leveren, waardoor er een
hoofdprijs weggegeven kan worden door de Stichting Duurzame Stad. De tegenprestatie voor deze
bedrijven is het verkrijgen van naamsbekendheid. De opdracht van Stichting Duurzame Stad is om bij
elke activiteit, rekening te houden met de ‘partners’ van het project. Daarnaast is het voor de
Stichting Duurzame Stad ook belangrijk om te blijven werken aan de eigen naamsbekendheid, zodat
er meer scholen in Nederland meedoen aan het project.
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5. Beheer van financiën binnen de stichting duurzame stad
5.1 Fondsen werven
Stichting Duurzame Stad werft haar fondsen doormiddel van subsidies en sponsoren. Stichting
Duurzame Stad is altijd opzoek naar instellingen welke subsidies kunnen verstrekken aan activiteiten
waaraan het project van Stichting Duurzame stad voldoet. De Stichting Duurzame Stad maakt alleen
gebruik van de subsidies om continuïteit van de stichting te waarborgen.
5.2 Beheer van fondsen en vermogen
De verkregen subsidies en donaties worden beheerd door de penningmeester en de voorzitter van de
stichting. Het vermogen van de stichting staat op een bankrekening bij de Triodos bank. De Triodos
bank streeft naar een duurzame en verantwoordelijke manier waarop men met geld omgaat. Dit pas
dan ook goed bij de visie van de stichting. Elke maand (of ten minste driemaal per jaar) vindt er een
financieel overleg plaats binnen een bestuursvergadering van de stichting.
5.3 Besteding van fondsen en vermogen
De verkregen subsidies worden enkel besteedt aan doeleinden welke belang hebben bij de activiteiten
van de stichting. Hierbij moet gedacht worden aan het opnemen van educatief beeldmateriaal welke
de leerling ondersteunt tijdens het project. Kosten voor plaatsvinden van finalerondes en kosten
welke ontstaan bij het ondersteunen van het project bij de des betreffende middelbare scholen.
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6. Beleid en plannen van Stichting Duurzame Stad voor 2021 en 2022
6.1 Ontwikkelingen in recente jaren
De ontwerpwedstrijd Duurzame Stad van de Toekomst is sinds de start inmiddels georganiseerd op
diverse scholen in Zoetermeer (2005-2016), Gouda (2013-2021), Leiden (2015-2019), Enschede
(2018>), Alphen aan den Rijn (2019>) en Sint-Michielsgestel (2019>); in onder- en bovenbouw klassen
van voortgezet onderwijs (en MBO Gouda).
In 2020 is in opdracht van Gemeente Gouda en in samenwerking met de Omgevingsdienst MiddenHolland een ontwerpwedstrijd te organiseren in Gouda. In de opdracht is daarbij naast de thema’s
energietransitie, klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit in de stad, duurzame mobiliteit en
circulaire economie ook aandacht voor de omgevingswet en participatie. De App die ontwikkeld werd
ter ondersteuning van de uitvoering van de opdracht door leerlingen is door problemen in de praktijk
in 2019 niet langer gebruikt. In eerste instantie begonnen naast Carmelcollege, GSG Leo Vroman en
het Coornhert Gymnasium en Driestarcollege ook docenten en leerlingen van het Hoornbeekcollege.
Door corona omstandigheden bleek het bij de finale voor het Hoornbeekcollege niet mogelijk een
team af te vaardigen. Een impressie van de finale is te lezen in bijlage 2a.
De afgelopen jaren bleek het in gemeenten Leiden1 en Zoetermeer 2 lastig de opdracht in de
onderwijsprogramma’s van de verschillende scholen in te passen en op elkaar af te stemmen.
Daardoor was het daar in 2020 niet mogelijk een competitie te organiseren. Mogelijk dat bij
individuele scholen en docenten de opdracht wel in de klassen is uitgevoerd (zoals eerder bij het
Bonaventuracollege in Leiden).
In Alphen aan den Rijn is de opdracht in 2020 onder begeleiding van Omgevingsdienst Midden
Holland onafhankelijk van Stichting Duurzame Stad op enkele scholen uitgevoerd. In SintMichielsgestel is de opdracht in 2020 uitgevoerd als opdracht voor leerlingen van groep 7 en 8 van de
basisschool. Niet bekend is of de opdracht in 2020 ook in Enschede nog op middelbare scholen is
uitgevoerd.
6.2 Plannen voor schooljaar 2020-2020 en 2021-2022
Ondanks beperkte beschikbaarheid van het bestuur van de stichting en de onzekerheden die de
coronacrisis voor scholen met zich meebrengt was het mogelijk ook voor het schooljaar 2020-2021 de
ontwerpwedstrijd Gouda Duurzame Stad van de Toekomst te organiseren. De voorbereidingen
daarvoor begonnen in 2020 en de uitvoering van de opdracht en finale vinden plaats in 2021.
Daarover zal in het jaarverslag 2021 worden gerapporteerd. Ook in het schooljaar 2021-2022 zal er
naar verwachting met ondersteuning van Omgevingsdienst Midden Holland een ontwerpwedstrijd in
Gouda (en mogelijk ook Alphen aan den Rijn) worden georganiseerd.
Als er in het schooljaar 2021-2022 in Leiden (of andere steden) voldoende scholen mee willen doen en
gemeente Leiden via de Omgevingsdienst (West-Holland) voldoende middelen beschikbaar stelt kan
daar ook de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad worden ondersteund.
De stichting Duurzame Stad heeft de intentie de website nog meer in te richten als open source
website om scholen en in staat te stellen de opdracht ook zelfstandig uit te voeren; en zol mogelijk
ook zelf ook bij te dragen aan de verdere ontwikkeling.
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Bijlage 2b geeft een factsheet over de Ontwerpwedstrijd Duurzame Stad – Leiden 2015 -2019.
Bijlage 2c is een persbericht opgenomen over de tiende ontwerpwedstrijd “Stad van de Toekomst” in
Zoetermeer.
2

7

Bijlage1: Contactgegevens Stichting Duurzame Stad en bestuur

Contactinformatie Stichting Duurzame Stad
Ambitie: Het project Duurzame Stad van de Toekomst in competitief verband
te implementeren in het lesprogramma van middelbare scholen om leerlingen
bewust te maken van duurzame alternatieven voor de toekomstige
ontwikkeling van de leefomgeving.
KvK-nummer: 53972201
SBI-code: 94997- Overige belangenbehartiging n.e.g.
Doel/activiteiten: Het aanbieden van motiverende, educatieve projecten,
waarbij jongeren bewust worden van de keuzes die gemaakt kunnen worden
Stichting
ten behoeve van een duurzame leefomgeving.
Duurzame Stad
RSIN/fiscaalnummer 8510.96.967 (ANBI status)
NL83TRIO0254718604 / NL54TRIO0784824223
Naam: Ckees van Oijen
e-mail: info@duurzamestad.nl

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Voorzitter
Naam: Steven Koelewijn
e-mail: info@duurzamestad.nl

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Penningmeester
Naam: Bie Muusze
e-mail: info@duurzamestad.nl

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)
Secretaris
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Bijlage 2a: Team Gray to Green van GSG Leo Vroman wint ontwerpwedstrijd - 2020
Gouda – Leerlingen van de GSG Leo Vroman kwamen afgelopen vrijdag
als winnaar uit de bus van de ontwerpwedstrijd “Duurzame Stad”. Ze
hadden volgens de jury -bestaande uit deskundigen uit Gouda- de meest
creatieve en duurzame wijk van de toekomst ontworpen. De wedstrijd is
georganiseerd door de ODMH en Stichting Duurzame Stad in opdracht
van de gemeente Gouda.
Afgelopen vrijdag kwam de jury in het Huis van de Stad bijeen om de ontwerpen van de leerlingen van
vier middelbare scholen te beoordelen. De beste groepen per school presenteerden online hun
ontwerp aan de jury. Aan de zeskoppige jury onder leiding van wethouder Duurzaamheid Hilde Niezen
was het vervolgens de taak een kritisch oordeel te vellen. Niezen was enthousiast over de
inzendingen: “Allereerst mijn complimenten aan alle leerlingen. Het is een enorme prestatie dat jullie
ondanks deze onzekere tijden met het project zijn doorgegaan. Ik dank jullie allen voor de creatieve
ideeën voor de stad. Wie weet of het voor jullie ook betekent dat jullie kiezen voor een duurzaam
beroep en of jullie thuis duurzamere keuzes gaan maken. En mogelijk dat er bij jullie thuis een bezoek
ingepland wordt met een energiecoach voor energieadvies aan huis? Samen maken we Gouda
duurzaam!”
Groene daken en broodvergisters Er waren veel ideeën met een integrale benadering. De leerlingen
hadden goed gekeken naar de kenmerken van de wijk. De deelnemende ontwerpteams maakten
gebruik van schone energie en duurzame bouwmaterialen. Ook was er aandacht voor de planten,
dieren én de waterhuishouding. De wijk moet bij een grote regenbui niet meteen onder water staan.
Ze ontwierpen bijvoorbeeld een hele groene wijk met groene daken voor waterberging of een
broodvergister om energie op te wekken. Of een waterkrachtcentrale aan de rand van de wijk en
alleen nog elektrische bussen.
Team Gray to Green van de GSG Leo Vroman kwam als winnaar uit de bus. Ze waren goed begonnen
met een enquête onder de bewoners, die o.a. betrokken wilden worden bij een andere inrichting van
de openbare ruimte. Het ontwerp was creatief, integraal, met een kaart waar ze kansen zagen voor
verbetering in de wijk. Met groen/blauwe speelplaatsen ook rondom scholen, want vroeg geleerd is
oud gedaan. Daarnaast hadden ze goed nagedacht over Goverwelle als autovrije wijk, met zelfs een
zonneveld aan de rand van de wijk. Deze groep wint een bioscoopbon en een energieadvies van een
energiecoach.
De ontwerpwedstrijd Duurzame Stad “Kies een Goudse wijk en bedenk een plan om deze wijk te
verduurzamen.” Zo luidde de opdracht van het project Duurzame Stad. Waar normaal de gemeente
dergelijke plannen presenteert, zijn bij dit project de rollen omgedraaid. De ruim 120 deelnemende
leerlingen maakten kennis met alle aspecten van duurzaamheid. Zo betrokken de Omgevingsdienst
Midden-Holland (ODMH), de gemeente Gouda en Stichting Duurzame Stad de jongeren actief bij het
verduurzamen van de gemeente.
Voor de 8e keer in Gouda De leerlingen van het Driestarcollege, Carmelcollege, GSG Leo Vroman en
het Coornhert Gymnasium gingen in maart van dit jaar de uitdaging aan. Voor de 8e keer
organiseerde de ODMH de ontwerpwedstrijd Duurzame Stad in samenwerking met Stichting
Duurzame Stad en de gemeente Gouda. Dit jaar is het i.v.m. COVID-19 de eerste keer dat de finale
digitaal plaatsvond.
Bron: https://www.dichtbijhetnieuws.nl/nieuws/gouda/team-gray-to-green-van-de-gsg-leo-vromanwint-ontwerpwedstrijd-duurzame-stad (20 juni 2020).
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Bijlage 2b: Factsheet - Ontwerpwedstrijd Duurzame Stad – Leiden 2015 -2019
Stichting Duurzame Stad – Organisatie
De Stichting Duurzame Stad biedt motiverende, educatieve projecten aan voor jongeren, waardoor zij
zich bewust worden van de keuzes die kunnen worden gemaakt voor een duurzame leefomgeving. De
Stichting biedt hierbij ondersteuning aan middelbare scholen door kant en klare projecten en
workshops voor docenten aan te leveren. Ook helpt de stichting met het leggen en onderhouden van
de voor het project noodzakelijke contacten.
De website, www.duurzamestad.nl, van Stichting Duurzame Stad staat centraal in de ondersteuning.
Daar is ook meer informatie over de wedstrijd is te vinden. Voor meer informatie is te verkrijgen via:
info@duurzamestad.nl of Bie Muusze (06-50644155), Ckees van Oijen (06-27263520), of Steven
Koelewijn (06-18582499).
Dit burgerinitiatief – in Leiden ondersteund door het Fonds Lokale Initiatieven van Duurzaam Leiden heeft als doel om leerlingen (en ouders) bewust te maken van de mogelijkheden om hun stad
duurzamer en toekomstbestendig te maken.
Opdracht en finale met deskundigen jury
Sinds 2015 is de opdracht voor onderbouw en bovenbouw klassen van verschillend Leidse Scholen
georganiseerd. De duurzaamheidsthema’s klimaatadaptatie, energietransitie, biodiversiteit, circulaire
economie en mobiliteit zijn zo belangrijk dat we met de wedstrijd alle Leidse jongeren willen bereiken.
Komende jaren zal de in de opdracht meer aandacht besteden aan de duurzame ontwikkelingsdoelen,
de invoering van de omgevingswet en participatie.
In Leiden deden in de finales tussen 2015 en 2019 in wisselende samenstelling teams deel van het Da
Vinci College Kagerstaat, Stedelijk Gymnasium Athena en Socrates, Bonaventuracollege
Burggravenlaan en Mariënpoelstraat, het Visser ‘t Hooft Lyceum en het Vlietlandcollege. In de finale
worden de ontwerpen van de duurzame wijk van de toekomst in een pitchronde en een lobbyronde
beoordeeld door een multidisciplinaire jury van deskundigen.
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Bijlage 2c: De tiende ontwerpwedstrijd “Stad van de Toekomst” in Zoetermeer een succes.
Persbericht - Stichting Duurzame Stad
Finale ontwerpwedstrijd Stad van de Toekomst
Datum: 21 april 2016
Plaats: Raadzaal gemeente Zoetermeer.
Deelnemers: leerlingen voortgezet onderwijs.
De tiende jaarlijkse finale van de ontwerpwedstrijd Stad van de toekomst in Zoetermeer op
donderdag middag 21 april 2016 was een groot succes. Deze ontwerpwedstrijd wordt sinds 2006
jaarlijks georganiseerd door Stichting Duurzame Stad in samenwerking met de afdeling Duurzaam en
Groen van de gemeente Zoetermeer.
In 2016 bonden leerlingen van het Picasso Lyceum de strijd aan met de leerlingen van het Alfrink
college. Dat jaar waren alle leerlingen die meededen 4 Havoleerlingen die het vak NLT volgen. De
eindstrijd was zeer spannend want de groepjes waren erg aan elkaar gewaagd.
De deskundige jury bestond uit 7 leden die de verschillende thema’s van de ontwerpopdracht
beoordelen. In de eerste ronde van de finale zijn de leerlingen druk bezig geweest met het overtuigen
van de juryleden van de kracht van hun plan. De integratie van verschillende thema’s is een belangrijk
beoordelingspunt.
Juist op dit punt wist de groep Green Ville van het Alfrink college de jury te overtuigen. Ook de fietsvriendelijkheid van hun drijvende stad was een sterk punt. Naast een zeer overtuigende lobbyronde
wist deze groep ook een goede pitch presentatie neer te zetten in het tweede deel van de finale.
Hierdoor heeft de groep Green Ville uiteindelijk de hoofdprijs gewonnen.
De hoofdprijs die uitgereikt werd door wethouder Mariëtte van Leeuwen, bestond uit een duurzame
Kookworkshop voor 10 personen bij Smaak & Vermaak in Zoetermeer. Leren koken onder begeleiding
van professionals met eerlijke producten en daarna de gerechten lekker opeten.
Contact voor meer informatie: info@duurzamestad.nl. Ckees van Oijen/ voorzitter Stichting
Duurzame Stad (06-27263520); Steven Koelewijn / bestuurslid Stichting Duurzame Stad (0618582499).
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