Expeditie Ruimte. Samen naar een aanpak van Limburgse
omgevingsvraagstukken.
Waar bouwen we de woningen die we nodig hebben? Voor welke duurzame
energieoplossingen kiezen we? En hoe zien onze binnensteden er in de toekomst
uit?
Allemaal belangrijke vragen waarop we antwoorden moeten vinden. Maar, het
vinden van de juiste antwoorden is een uitdaging!
We hebben nu eenmaal te maken met belangrijke ontwikkelingen. Denk aan
energie, het klimaat of onze mobiliteit. Daarnaast verandert ook de samenleving.
Verantwoordelijkheden tussen overheden verschuiven en de burgers beslissen
mee.
Overheden willen, en moeten, meebewegen in deze veranderingen. De manier
van samenwerken en de taken die we uitvoeren blijven namelijk niet altijd
hetzelfde. De Omgevingswet die eraan komt, gaat daarin helpen.
Al in 2014 zijn gemeenten, de Provincie en andere partners uit het publieke
domein gestart om met, en ván, elkaar te leren. Dit alles gebeurde in het kader
van het gedachtegoed van Expeditie Ruimte, waar zo’n 350 mensen reeds aan
deelnamen.
In het leertraject kwamen de Expeditieleden geregeld bij elkaar om kennis op te
doen en praktijkervaringen te delen.
Ze leerden vaardigheden voor een nieuwe manier van samenwerking. Zo is
samen werken, en samen leren, intussen een gedeeld gedachtegoed geworden!
Nu is het tijd voor de volgende stap…
Want, leren doe je vooral door te doén. Expeditie Ruimte groeit daarom door
naar een digitale leeromgeving. Opnieuw staan hier de Limburgse
omgevingsvraagstukken centraal. En opnieuw vinden vraag en aanbod elkaar.
Hoe werkt het?
In één digitale omgeving zie je waar kennisdeling, ontmoetingen en
bijeenkomsten in Limburg plaatsvinden. Ook zie je wie het organiseert en rond
welke thema’s dit is. Iets gemist? Alle informatie en terugblikken vind je hier
eenvoudig terug.
Daarnaast geeft Expeditie Ruimte goede voorbeelden over uiteenlopende
thema’s. Maar, het laat ook onze uitdagingen zien. Zo zie je bijvoorbeeld in één
oogwenk wie, waar in Limburg mee aan de slag gaat én wat jij er van kunt leren.

Tenslotte biedt de digitale leeromgeving ook een overzicht van handige en
belangrijke cijfers en feiten over verschillende ruimtelijke thema’s. Samen goede
keuzes maken lukt namelijk alleen met de juiste informatie!
De leeromgeving is uniek. De inhoud van Expeditie Ruimte wordt bepaald door
wat we sámen doen voor omgevingsvraagstukken in heel Limburg.
Wil je weten hoe we er samen aan werken? Of wil je zelf bijeenkomsten, goede
voorbeelden of handige informatie delen?
Kijk dan snel verder in de digitale leeromgeving van Expeditie Ruimte.
Zo blijven we samen leren voor Limburgse Omgevingsvraagstukken. Ván elkaar
en mét elkaar!

