Meet-up WeMakeThe.City X
Marineterrein #1
15 november ’18
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AHK
AMS Institute
Amsterdam Smart City
Bureau Marineterrein
IJsfontein
Studio Zeitgeist
Impact Hub
Nemo
AMEC
Pakhuis de Zwijger

1. Introductie WeMakeThe.City
●
●
●
●
●
●
●
●

Festival ontstaan nadat Amsterdam de iCapital Award won in 2016 & 2017
Gewonnen met het concept: Dubbele tripple helix > Amsterdam Approach
WMTC is een Festival door hele stad
Ma – vr: professionals & studenten
Za+zo: publieksactiviteiten in stad + regio
Ma 17 juni – Zondag 23 juni
Maandag: kick-off State of the Region + Opening Night
Dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag: stedelijke vraagstukken

2. Toelichting deelname Marineterrein aan WemakeThe.City
Bureau Marineterrein wil gebruik maken van het moment om dingen samen te laten
komen in juni en aan de buitenwereld te laten zien wat hier gebeurt. Marineterrein
als werkplaats van WMTC; waar bedenken, testen en toepassen centraal staan.
3. Ideeën/ Inbreng aanwezigen
●
●
●
●

Gebruik maken van het innovatiemilieu > toekomstbestendige stad
Belangrijk om iedereen te betrekken, niet alleen hoogopgeleide mensen met
midden/hoog inkomen.
Lantaarnpalen op Marineterrein > Lora Netwerk > Hackaton
TaskForce Kattenburg/Wittenburg > Hackathon> Summer Camp
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Mogelijk om samen te werken met Fab.City > Internationaal netwerk > 25
internationale steden
Expeditie Oosterdok
Mogelijk inhaken op het ontwikkelplan van de gemeente voor
Kattenburg/Wittenburg. Dat plan gaat vooral over fysieke verbeteringen in
de buurt. Wat zou daar aan toegevoegd kunnen/moeten worden?
Wens AMS om ook in te haken op thematiek > de grote podia vs.
programmering in gebied/activiteiten
Kracht Marineterrein > oplossend vermogen > iedereen hier is bezig om op
een creatieve manier oplossingen te bedenken voor maatschappelijke
problemen.
De designmethodiek van partijen op Marineterrein laten zien op WMTC >
ontwerpen, doen, maken > krachten bundelen voor een aantal Designsprints
Onderwerp van Designsprints laten bepalen door de stad > Mensen uit
Amsterdam of de regio mogen kiezen uit bijv. 5 onderwerpen > schalen: op
buurtniveau, op stadsniveau, op regioniveau.
AMS inventariseert wat ze al hebben lopen en hoe ze dat slim kunnen
inzetten tijdens WMTC.
Ontwikkelen van een Living Lab
AMEC: Techconnect nog een keer organiseren tijdens WMTC > project om
aandacht te krijgen voor techbanen. Ook de verbinding met de regio daar in
mee nemen.
Wat wordt de rol van Campus Amsterdam?
Young on Board > kan iets organiseren rondom het thema Eenzaamheid
Impact Hub heeft uitgebreid netwerk aan Members. Zodra er meer focus is
kunnen zij mensen aanvliegen, ook internationaal.
Samenvattend: oplossend vermogen van Marineterrein zichtbaar maken. In
vijf dagen onze krachten bundelen. Hoe kunnen wij een voorbeeld zijn,
leiderschap tonen hierin.

Actiepunten:
1.
2.
3.
4.

Werkgroep destilleren
Werkgroep gaat het idee van DesingSprint uitwerken
Werkgroep Living Lab koppelen aan werkgroep Design Sprint
Volgende bijeenkomst over 3 weken
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