Expeditie O
Samen bergen verzetten voor Harderwijk
2018

Start Expeditie O
sept. ‘18

2019

jan. ‘19

jun. ‘19

1
Expeditie Kompas
Op onderzoek naar de betekenis van Open, Ontspannen
en Ondernemend werken volgens de Omgevingswet
2
Expeditie Evenementen
Bedenken van een slimme manier om met evenementen om te gaan;
van uitgangspunten, vergunningverlening en uitvoering tot evaluatie

sept. ‘19

Maand van
Burgerschap
okt. ‘19

dec. ‘19

Maand van
Burgerschap
okt. ‘20

2020

2021

5
Expeditie Tiny houses
Een goede dialoog opzetten met en tussen omwonenden en toekomstige bewoners (Spoor A)
en op zoek naar passende (bestaande en nieuwe regels) voor dit onontgonnen terrein (Spoor B).

4
Expeditie Omgevingsplan
Oefenen met partners binnen en buiten de gemeente om een omgevingsplan
te maken voor een gekozen gebied

6
Expeditie Open club
In een nieuw samenspel een Omgevingsplan maken voor vier sportclusterlocaties.

3
Expeditie Omgevingskamer
Uitvinden wat werkt om initiatieven te bespreken met een brede blik
Expeditie

Onder 1 dak
Expeditie

Straat van d

e toekomst

Expeditie

Klantreis

Expeditie

Maatwerk woningen

Expeditie O
Expeditie O staat voor het ontwikkelpad dat de gemeente Harderwijk inslaat om te oefenen met een manier
van werken volgens de Omgevingswet die in 2021 formeel in werking treedt. Met minder en overzichtelijke
regels en meer ruimte voor initiatieven. Met als resultaat dat we als samenleving slimmer omgaan met de
fysieke leefomgeving: alles wat je voelt, ziet en ruikt, waar je op staat en wat daaronder ligt. Zoals gebouwen,
wegen, natuur, schone lucht, weilanden, rivieren, erfgoed. Het gaat dus om het vergroten van de kwaliteit van
oplossingen.
Alle expedities dragen bij aan een Harderwijk waar het fijn wonen, werken en leven is, nu en in de toekomst.
Expeditie O gaat verrassingen brengen. Het is geen all inclusive reis naar een zonnige bestemming, geen
blauwdruk. Iedere expeditie is een ontdekking op zich. We bouwen daarom bewust reflectiemomenten in,
tussentijds en na afloop van elke expeditie. In die momenten benoemen we wat we willen vasthouden,
versterken, vernieuwen en verlaten in de expeditieaanpak. Zo is er ruimte om in te spelen op wat zich voordoet.

Kompas
We gaan oefenen met een Open,
Ontspannen, Ondernemende
werkwijze. In alles wat we DOEN
zijn deze 3O’s ons kompas.
Wat we daaronder verstaan in
relatie tot de Omgevingswet gaat
het 1e expeditieteam uitvinden.

Expeditieteams
Vanaf september 2018 gaan teams
in wisselende samenstelling op
expeditie met een doelgerichte
opdracht. Teamleden zijn
medewerkers van de gemeente en
– afhankelijk van de opdracht –
initiatiefrijke bewoners, ondernemers, maatschappelijke partners
en mede-overheden. De collega’s
die ‘thuisblijven’ kunnen de teams
volgen. Belevenissen worden breed
gedeeld door de teams.

ReisburO
Expeditie O wordt gecoördineerd
vanuit het ReisburO: Sonja Provoost,
Peter Mulder, Margreet Baar, Bram
Oudejans, Tanja Wendt, Abbas
Lotfolahian, Anneloes Oosterlee.

Hulptroepen
Ieder expeditieteam wordt toegerust
om de opdracht uit te voeren.
Onder andere door collega’s van de
Harderwijk Academie. In de rugzak
zit waardevolle informatie en
gespreksinstrumenten. Ieder team
krijgt support vanuit het DT en het
ReisburO.

