Wonen:
Hoe wonen we in 2040 in Arnhem? Hoe zou jij willen wonen en wat vind jij belangrijk? In 20 jaar tijd
kan er veel veranderen, het klimaat, de technologie, bevolkingsgroei. Met meer mensen in een stad
heb je meer huizen nodig, maar hoe doe je dat? Is de stad nog even groot als nu of denk jij dat
mensen in 2040 juist meer buiten de stad gaan wonen? En hoe zorg je voor een groene en gezonde
leefomgeving als je met veel mensen bij elkaar woont?
Het wonen verandert ook doordat er meer studenten, alleenwonenden en ouderen zijn. Leeft iedereen
voor zich of help je elkaar? En hoe zit het met werk? Reist iedereen in de toekomst nog naar zijn werk
of is het juist handiger om thuis of dicht bij je huis te werken?
Maak een mindmap en schrijf onder aan dit blad de beste 3 ideeën op over wonen in de
toekomst.
Daarbij kan je nadenken over:
• Samen wonen en werken
• Groen en gezond wonen.
• Eenzaamheid.
• Duurzaam/ klimaat neutraal wonen.
• Klimaatverandering.
• Betaalbaar wonen voor iedereen.
• Bevolkingsgroei (16.000 woningen erbij in 2040).
• Geen verschil/ verbinding Noord-Zuid.
• Gemengde wijken (voor iedereen, arm, rijk, verschillende achtergronden/leeftijden)
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Energie:
In een stad heb je energie nodig voor wonen, werken, stadsverlichting, vervoer, waterzuivering en nog
veel meer dingen. Hoe wordt in 2040 energie opgewekt en hoe veranderd dat hoe de stad eruitziet?
Hebben veranderingen in het klimaat ook invloed op welke energie we gebruiken? De gemeente
Arnhem wil in 2050 klimaat neutraal zijn, je kan daarbij denken aan het gebruik van duurzame
energie, maar ook aan hoe je energie kan besparen. Komt je eten en andere producten uit verre
landen of is het anders geregeld? En is energie beschikbaar voor de hele stad, per wijk of iedereen
voor zich?
Maak een mindmap en schrijf onder aan dit blad de beste 3 ideeën op over energie in de
toekomst.
Daarbij kan je nadenken over:
• Duurzame energie.
• Nieuwe manieren van energie opwekken.
• Energie besparen.
• Energiebronnen delen.
• Betaalbare energie.
• Bevolkingsgroei.
• Klimaatverandering.
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Economie en werk:
Door bevolkingsgroei hebben meer mensen een baan nodig. Hoe ziet de economie er in 2040 uit? Is
er een groot verschil tussen rijk en arm? En hoe zorg je voor voldoende banen voor iedereen?
Werken veel mensen thuis of ergens anders? Ook duurzaamheid is belangrijk voor de economie in de
toekomst. Bij veel bedrijven en banen is vervoer belangrijk, van spullen, maar ook van mensen die
naar hun werk reizen. Daarnaast produceren bedrijven ook veel afval. Wat doe je met al dat afval?
Kan je er ook voor zorgen dat materialen opnieuw gebruikt worden en waarvoor gebruik je dat?
In Arnhem is de binnenstad een plek waar mensen van binnen en buiten de stad naar toe gaan om te
winkelen en of om naar horeca of de bioscoop te gaan. Is dat in de toekomst nog steeds zo?
En waar zijn de bedrijven en winkels? Op een centrale plek of juist vlak bij waar je woont? Zijn er
eigenlijk nog wel winkels in 2040 of doet iedereen op een ander manier boodschappen? En hoe zorg
je ervoor dat iedereen daar op een prettige manier gebruik van kan maken?
Maak een mindmap en schrijf onder aan dit blad de beste 3 ideeën op over economie en werk
in de toekomst.
Daarbij kan je nadenken over:
• Verschil rijk en arm.
• Voldoende banen voor iedereen.
• Duurzame bedrijven en banen.
• Afstand tot je werk, werk je thuis of niet?
• Recyclen.
• Aantrekkelijke binnenstad.
• Zijn er nog winkels, bioscopen, etc. en waar?
• Hoe kan technologie het werken en de economie in de toekomst veranderen?
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Sociaal leven:
De manier waarop we elkaar ontmoeten kan zomaar heel erg veranderen. Waar je vroeger met zijn
allen bij elkaar kon zijn, moet er nu afstand gehouden worden. Is dat is de toekomst nog steeds zo?
Waar en hoe zou jij elkaar willen ontmoeten in de toekomst? Wat voor plek heb je daarvoor nodig? En
welke invloed hebben nieuwe technologieën als VR of AR daarop? En wie zijn er belangrijk voor je
sociale contacten? Je ouders, vrienden, gezin, buren?
In de toekomst zullen er meer eenpersoonshuishoudens, ouderen en studenten zijn. Hoe zorg je
ervoor dat iedereen op een fijne manier kan meedoen aan de maatschappij? En hoe wordt er voor
ouderen gezorgd? En wat is de rol een groene en gezonde omgeving voor je sociale leven?
Maak een mindmap en schrijf onder aan dit blad de beste 3 ideeën op over sociaal leven in de
toekomst.
Daarbij kan je nadenken over:
• Waar en hoe ontmoet je mensen?
• Wat doe je in vrije tijd en waar doe je dat?
• Iedereen kan meedoen (denk aan , arm, rijk, verschillende achtergronden/ leeftijden).
• Nieuwe technologieën.
• Eenzaamheid.
• Groene en gezonde omgeving.
• Ouderenzorg.
• Sociale contacten.
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Mobiliteit en omgeving:
Voor een stad is het heel belangrijk om te weten hoe je je verplaatst en hoe de omgeving eruitziet.
Hoe verplaatsen we ons in 2040 in Arnhem? En hoe kan dat op een schone en duurzame manier?
Welke vervoersmiddelen gebruiken we en welke wegen heb je daarvoor nodig? Met steeds meer
mensen in de stad is het ook belangrijk om na te denken over bereikbaarheid. Nu zijn veel winkels en
horeca in de binnenstad, is dit in de toekomst nog steeds zo? En hoe ga je naar je werk? Ga je
eigenlijk nog wel naar je werk?
De gemeente Arnhem vindt een groene en gezonde leefomgeving heel erg belangrijk. Hoe ziet een
groene en gezonde omgeving er volgens jullie uit? En wat kan je doen om wateroverlast en hittestress
als gevolg van klimaatverandering te voorkomen? Kan je het water en de warmte ook voor andere
dingen gebruiken?
Maak een mindmap en schrijf onder aan dit blad de beste 3 ideeën op over mobiliteit en
omgeving in de toekomst.
Daarbij kan je nadenken over:
• Hoe verplaats je je?
• Nieuwe technologieën.
• Verbinding Noord en Zuid.
• Schoon en duurzaam vervoer (voor mensen én bedrijven).
• Goede bereikbaarheid van de stad.
• Groene en gezonde leefomgeving.
• Gevolgen klimaatverandering.
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