Doe Mee Aan De Gelderse Prijs
Voor Ruimtelijke Kwaliteit 2020
Thema Brede blik op ruimte

Een bedrijventerrein met zonnepanelen op de daken, we zien het
steeds vaker in onze omgeving. Of natuurgebieden met recreatieve
accommodaties of religieus erfgoed met gezondheidsvoorzieningen.
We zijn op zoek naar het Gelderse verhaal van de brede blik op
ruimte, in al haar variatie. Ken jij ook voorbeelden waar de
ruimtelijke invulling met meerdere doelen is gerealiseerd?
Doe dan mee aan de Gelderse prijs voor ruimtelijke
kwaliteit (GPRK). Heb je geen voorbeeld, dan kun je
ook meedoen door te reageren op ingediende voor
beelden via ons digitaal platform Sprekend
Gelderland. En wanneer projecten zijn genomineerd
je stem daarop uit te brengen.
Eenmaal in de twee jaar reikt de provincie
Gelderland deze prijs uit. Hiermee worden voor
beeldige projecten of gebieden in het zonnetje
gezet. Elke editie van de GPRK krijgt een thema.
In deze achtste editie is het thema: de Brede Blik op
Ruimte.

Brede blik op ruimte

De bron van dit thema ligt in onze provinciale
omgevingsvisie Gaaf Gelderland. Met deze visie
gaan we voor een gezond, veilig, schoon en
welvarend Gelderland. Dit willen we bereiken met
zeven grote veranderingsopgaven:
Energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit,
circulaire economie, economisch vestigingsklimaat,
bereikbaarheid en woon- en leefomgeving.

Welke gerealiseerde projecten in Gelderland hebben
succesvol bijgedragen aan de grote veranderings
opgaven. Projecten die meerdere ambities bij de kop
hebben gepakt zijn zeker nog interessanter. En hoe
deze rekening hebben gehouden met de kwaliteiten
van de leefomgeving waarin ze zich afspelen.
Kortom: projecten die we kunnen zien als
voorlopers op de toekomst.

Meedoen

Tot en met 26 juni 2020 kun je via het digitaal
platform Sprekend Gelderland (www.gelderland.nl/
gprk2020) voorbeelden aanleveren. Foto’s, filmpje,
documenten en kaarten kunnen mede geüpload
worden. Je kunt meerdere voorstellen doen door
telkens een nieuw formulier in te vullen.
De inzending via ons digitaal platform maakt dat de
lijst voorstellen gelijk openbaar is en iedereen de
groei van de lijst kan volgen en eventueel kan
becommentariëren en steun betuigen.

Uit de ingediende voorbeelden worden de nominaties
geselecteerd door een selectiecommissie, bestaande
uit interne en externe deskundigen. Gedeputeerde
Staten stellen de nominaties vervolgens vast. Zodra
deze bekend zijn gaat de jury aan de slag voor de
juryprijs en kan het publiek stemmen voor de
publieksprijs. De provincie stelt een juryprijs en een
publieksprijs van elk 10.000,- euro beschikbaar.
In november of december 2020 volgt de ontknoping
en worden de winnaars tijdens een manifestatie
bekend gemaakt.

Meer informatie

Wil je meer achtergronden weten over de prijs?
Op ons digitaal platform is informatie beschikbaar.
Daar kun je ook nog eens terugkijken naar eerdere
edities.
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