Almere, één van de grootste groeikernen van Nederland, moet en gaat groeien.
De gemeente Almere hanteert daarbij een samenhangende ruimtelijke visie,
waarbij de bewoner centraal staat. Met vernieuwende en inspirerende
bouwprojecten wil Almere deze visie waarmaken en een duurzame en
aantrekkelijke stad creëren.
Die vernieuwende en inspirerende bouwprojecten komen niet vanzelf tot stand. Er
zijn veel belemmeringen, zoals de vele regels en normen en de versnippering in de
sector, waarbij ieder 'zijn ding doet', maar niet echt samenwerkt. En zelfs de
techniek heeft zo zijn beperkingen.
Hoe kunnen we die belemmeringen wegnemen? Welke technische oplossingen kun
je bedenken om vernieuwend te bouwen en het toch veilig, duurzaam en betaalbaar
te houden? Wat moet er in de sector gebeuren om deze vernieuwende projecten aan
te kunnen?

Tijdens de CUR B&I dag legt Adri Duivesteijn, wethouder van Almere, zijn
problemen aan ons voor. Help ons mee de goede antwoorden te vinden!
Wij nodigen je uit om samen met enkele medestudenten op een creatieve manier
aan de slag te gaan. Welke antwoorden bedenk jij? Na afloop, tijdens de borrel in
het theatercafé doe je samen met je medestudenten verslag van je bevindingen.
Voor wie:

2e, 3e, 4e en 5e jaars HBO Studenten of Universitaire studenten
met de studierichting Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde,
Economie Bedrijfswetenschappen, Communicatie, Civiele
Techniek en Bouwkunde

Waar:

Goudse Schouwburg, Boelekade 67, 2806 AE Gouda

Wanneer:

Donderdag 10 mei 2007

Tijd:

van 12.45 uur tot 17.00 uur, gevolgd door een borrel en een diner

Voorbereiding: geen
Inschrijven:

Klik hier om je in te schrijven.
Deze dag is voor jou de kans om kennis te maken met het netwerk
van CUR Bouw & Infra en om contacten te leggen voor je
loopbaan. Er is plaats voor maximaal 12 studenten dus meld je
snel aan. Na afloop mag je 5 exemplaren kiezen uit de vele
interessante aanbevelingen en publicaties van CUR Bouw & Infra.
Daarnaast krijgt het 'winnende' team de mogelijkheid een jaar lang
gebruik te maken van het digitale BRIS warenhuis www.bris.nl

Meer
informatie:

www.curbouweninfra.nl, www.bris.nl
Mail of bel met Cora Hoogeveen, cora.hoogeveen@curnet.nl of
telefoon 0182-540650

CUR Bouw & Infra is een uniek netwerk van kennisvragers en kennisaanbieders
uit overheid, bedrijfsleven en kennis-instellingen. Het aandachtsgebied is de civiele
techniek met aanverwante vakgebieden: materialen en (beton)constructies,
geotechniek, waterbouw en het bouwproces.

www.curbouweninfra.nl

