GO Overijssel 10 oktober 2019

SCHRIJF JE NU IN!
Je hebt nog 5 dagen om gebruik te maken van het early bird tarief van €70,-!
Daarna betaal je €80,-

Route: GO Active
Tijdens GO Overijssel heb jij als bezoeker de mogelijkheid om te kiezen uit
drie routes, GO Active, GO Nature en GOod Health. De GO Active route staat
in het teken van Sport en Bewegen in de buitenruimte, zo kom je op de route
verschillende inspirerende initiatieven tegen. De initiatiefnemers van ‘3x3
Basketbal’ vertellen over het project en geven een demonstratie. Erik van der
Spek gaat in op de guerrilla actie van Bluefingers Ultimate om Frisbee te leen
kastjes® op te hangen door Zwolle. Benjamin Groenwolt (projectleider) zal
een toelichting geven over het project Fietsstad Enschede, de fietsapp en de
verschillende samenwerkingsverbanden.
Ook is er tijdens de route GO Active keuze uit verschillende sessies:

ASM – Skills Garden Almere
Het ASM is een talentontwikkelingsmodel met een wetenschappelijke en
praktisch onderbouwde visie op de ontwikkeling van bewegen. Een
praktijkvoorbeeld van dit breed gedragen model is het recent opgeleverde
sport-en beweegpark ‘Skills Garden Almere Haven’. Jorick Hendriksen,
Tommy van den Dungen en Martijn Postuma nemen je mee in de theorie
achter dit model en de implementatie hiervan.
Toegankelijkheid in de buitenruimte
Voorzieningen in de buitenruimte zijn vaak niet inclusief en toegankelijk voor
iedereen. Hoe kun je er nu voor zorgen dat openbare voorzieningen zoals een
speeltuin en een basketbalveldje een universal design krijgen, zodat ook die
ene rolstoelgebruiker en slechtziende mensen daar gebruik van kunnen
maken? Marianne Dijkshoorn legt tijdens deze inspiratiesessie uit hoe simpel
toegankelijkheid voor iedereen kan worden gerealiseerd.
Aan de slag met de omgevingsvisie
Joost Rengers (gemeente Zwolle) vertelt hoe men in Zwolle bezig is met de
omgevingsvisie. Gezondheid, sport, groen zijn belangrijke thema’s in de
omgevingsvisie, zeker in samenhang met andere ontwikkelingen zoals de
invulling van de opgaven voor nieuwe woningen en voor de aanpassingen aan
klimaatverandering. Hoe we dat doen komt aan de orde in de presentatie.
Of een van de andere routes
Genoeg keuze om je tijdens de GO Active route te laten inspireren door
succesvolle initiatieven en sessies op het gebied van sport en bewegen. Of
schrijf je in voor een van de andere routes, GO Nature of GOod Health.
Ready, set, GO!
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