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creatieve en sociale Smart City!
Utrecht naast samenwerkingshoofdstad ook prominent als
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Het Cartesius Museum heeft met zijn in 2017 gehouden Zomerschool De
Samenwerkplaats laten zien dat ‘samenwerking’ voor veel Utrechtse
organisaties een belangrijk thema vormt. Uiteenlopende organisaties als
Rabobank Utrecht, Gemeente Utrecht, HKU University of the Arts Utrecht,
Stichting Utrecht Natuurlijk, SWK030 Creatieve huisvesting, Casco,
Universiteit Utrecht en de provincie Utrecht hebben samen met de EBU
(Economic Board Utrecht) tijdens de zomerschool kennis uitgewisseld en
nieuwe ideeën uitgewerkt. Het Cartesius Museum is van mening dat zijn
eerdere claim ‘Utrecht als samenwerkingshoofdstad van Nederland’ op
succesvolle wijze is waargemaakt.
Utrecht als Slimme Stad Één van de onderwerpen van de zomerschool was
het thema Smart City waarover samen met de EBU een seminar is gehouden.
In een Smart City worden beslissingen genomen op basis van digitaal
verzamelde gegevens via sensoren, camera’s, wifi-trackers en andere digitale
middelen. De gedachte daarbij is dat Smart Cities een stad gezonder, groener,
veiliger en leefbaarder kunnen maken. De gemeente Utrecht kiest voor een
actief beleid en heeft onder meer het initiatief genomen tot een Europees
project Iris dat inmiddels steun heeft gekregen van de EU. Aan het project
nemen veel Nederlandse en buitenlandse partners deel.
Schaduwzijde van de Slimme Stad is dat de positie van grote techbedrijven
dominant is en onze persoonlijke gegevens (nog) niet goed beschermd zijn.
Daarnaast dreigt een tweedeling tussen de digitaal vaardige burgers en de
zogenaamde digibeten en de digitale ‘cannots’. Ook is de inbreng van de
creatieve kracht van kunstenaars nog ver te zoeken.
Op basis van de positieve ervaringen met de zomerschool heeft het Cartesius
Museum besloten om de Slimme Stad in 2018 centraal te stellen. Enerzijds om
de uitdagende kant verder te onderzoeken, anderzijds om het sociale en
creatieve belang naar voren te halen. Opnieuw zal worden samengewerkt met
EBU en inmiddels zijn positieve contacten gelegd met de gemeente Utrecht en
Universiteit Utrecht.
De ambitie voor Utrecht is om niet alleen een samenwerkingshoofdstad te zijn
maar ook een prominente sociale en creatieve Slimme Stad. Utrecht als een
digitale Commons!

2018: Een thema-avond en een experimenteel festival De inzet van het
Cartesius Museum voor 2018 is het houden van een thema-avond op 22 maart
2018 waarin samen met deskundigen een verkenning van de ambitie
plaatsvindt. Vervolgens staat een experimenteel festival van 22 en 23 juni 2018
op de agenda waar proefondervindelijk de sociale en creatieve Smart City met
een groot aantal Utrechtse organisaties en initiatieven in praktijk wordt
gebracht. De deelnemers zijn leden van buurtinitiatieven, kunstenaars,
onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en adviseurs.
Programmaleiding en organisatie zijn in handen van Erik Uitenbogaard,
hoofdconservator en artistiek leider, en Giep Hagoort, conservator en initiator
van de Cartesius Museum University. Zij vormden eerder de leiding van de
zomerschool in 2017.
Contact Het contactadres voor informatie, deelname en suggesties is:
Cartesius Museum, post@cartesiusmuseum.nl. Hoofdconservator Erik
Uitenbogaard 06 15 63 35 52.
Reader en verslag van de zomerschool zijn te downloaden via:
www.cartesiusmuseum.org/Zomerschool2017
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