
 

Atlas Werkconferentie: inschrijving open! 
Komt u ook naar de Atlas Werkconferentie op donderdag 14 mei in de Veerkracht in Klarenbeek? Het thema

is dit jaar 'Verken uw leefomgeving'. Op het programma staan diverse workshops en interessante sprekers,

zoals Nederlands bekendste boswachter, Arjan Postma. De Atlas Werkconferentie-pagina staat nu online!

Schrijf u alvast in! Iedereen is welkom. Kom genieten van het weidse uitzicht, treed buiten de routine van de

dag en laat u verrassen!

 

 

Nieuwsbrief Atlas Leefomgeving
Jaargang 2020, Editie 26, 14 februari 2020

Welkom bij de nieuwsbrief van de Atlas Leefomgeving! Als Atlas
Leefomgeving willen wij mensen stimuleren om hun leefomgeving te
verkennen en te ontdekken. Met deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van
het laatste nieuws. Welke nieuwe kaarten hebben wij toegevoegd en welke
nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen de Atlas? Wat speelt er als het om uw
leefomgeving gaat? Wij wensen u veel leesplezier toe!
 

Actueel

https://atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Over themagrenzen heen kijken met burgerbril
In het Westraven-gebouw van Rijkswaterstaat in Utrecht vond op donderdag 6 februari een allereerste

overkoepelende Atlas-themadag plaats. Alle themagroepledenen werden uitgedaagd om te kijken hoe we

onze thema’s beter kunnen inrichten met de burgerbril op. Ook presenteerden we het recent uitgevoerde

gebruikersonderzoek. We hebben heel veel opgehaald en willen iedereen hartelijk bedanken voor zijn of haar

komst!

 

 

Onepager Een gezonde fietsroute in Utrecht 
Wij gaven aan studenten Roos, Jesse en Justin van de opleiding Datavisualisatie & Infographics van de

Hogeschool Utrecht de opdracht om een gezonde fietsroute te ontwerpen. Het resultaat mag er zijn! Met

behulp van de kaarten uit de Atlas Leefomgeving hebben ze een gezonde en leuke fietsroute uitgestippeld.

Stippel zelf een route uit en vergelijk die met de kaarten in de Atlas. Zo ontwerpt u zelf een gezonde

fietsroute bij u in de buurt. 

 

 

Nieuw op Atlas!

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/over-themagrenzen-heen-kijken-met-bril-van-burger-op?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/over-themagrenzen-heen-kijken-met-bril-van-burger-op?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek/gezonde-fietsroute-in-utrecht?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/check-je-plek/gezonde-fietsroute-in-utrecht?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

Nieuwe kaart Ligging en normen primaire waterkeringen 
Eind januari schreef Correspondent-medewerker Rutger Bregman de brief ‘Het water komt’. Deze is gericht

aan alle Nederlanders. Hij wil de Nederlandse bevolking wakker schudden. Er moet iets gebeuren en wel nu!

De nieuwe kaart Ligging en normen primaire waterkeringen geeft een beeld van de waterkeringen die

Nederland beschermen tegen het water. Hoe goed is Nederland beschermd tegen het water? 

 

 

Spelen en waterberging gaan hand in hand op vernieuwd schoolplein in Enschede
De Atlas Leefomgeving wil mensen inspireren om (samen) te werken aan een duurzame en gezonde

leefomgeving. Op onze website gaan wij mooie projecten uitlichten. Hoe kun je hier in de praktijk aan

werken? In dit verhaal leest u hoe Susan Olsman, directrice van de openbare basisschool het Stadsveld in

Enschede, samen met de gemeente werkte aan een groener schoolplein en een leefbaardere wijk. 

 

 

Mooi voorbeeld ter inspiratie

 

Blog

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/nederland-dweilen-met-kraan-open?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/nederland-dweilen-met-kraan-open?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/spelen-en-waterberging-hand-in-hand-op-vernieuwd-schoolplein-in-enschede?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/spelen-en-waterberging-hand-in-hand-op-vernieuwd-schoolplein-in-enschede?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


 

‘Mama, de wereld loopt onder. Wat nu?
Sinds kort staat het nieuwe thema Klimaat op de Atlas. Atlas-medewerker Dieneke Schram besprak dit

onderwerp met haar drie zoons aan de keukentafel. Wil er iets veranderen, moet iedereen mee doen. Haar

zoontje van 10 verzucht: “Maar hoe dan, mama, hoe moet dat dan?” In zijn brief aan Mark Rutte geeft deze

10-jarige alvast wat tips. Simpele oplossingen zijn er niet. Maar die Tesla, waarin je kunt gamen, die lijkt

Dienekes zoons wel wat.   

 
 

Noteer in uw agenda!

16 maart Werkconferentie Gezond in de buurt 

Alles is gezondheid

 

26 maart Conferentie Verbindend verduurzamen

Raad voor de Infrastructuur en Milieu 

14 mei Atlas Werkconferentie 

Atlas-team 

 

 

Is de nieuwsbrief niet goed leesbaar? Ga naar de website van Atlas Leefomgeving en volg ons op Twitter!

 

Persoonsgegevens die via abonneren.rivm.nl worden verzameld, gebruikt het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM) alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten. Lees meer over

https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/mama-wereld-loopt-onder-wat-nu?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/nieuws/mama-wereld-loopt-onder-wat-nu?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.allesisgezondheid.nl/evenementen/gezondheid-in-de-buurt-bouwstenen-voor-een-sociale-wijkinfrastructuur/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.rli.nl/nieuws/2020/conferentie-verbindend-verduurzamen?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://atlaswerkconferentie.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
https://www.atlasleefomgeving.nl/?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
http://twitter.com/AtlasLO?utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving
http://abonneren.rivm.nl/?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving


privacy. 

https://abonneren.rivm.nl/privacy?mm_not=1&utm_source=Spike&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief+Atlas+Leefomgeving

