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Go Loco. Radicaal Regionaal 
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NEGATIEF

Inleiding en samenvatting
CASA, Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem, gelooft in ruimtelijk 
ontwerp als tool om de stad toekomst klaar te maken. Daarom organiseert het centrum 
een publiek programma over architectuur, stedenbouw en landschap. Dat doen ze 
voor iedereen die positief wil bijdragen aan de ontwikkeling van onze stad en zijn 
omgeving. Het jaarplan en jaarthema van CASA voor 2021 sluiten aan op deze missie. 
Door de coronacrisis zijn de nadelen van de globalisatie nog duidelijker geworden dan 
ze al waren. Moeten we onze (stedelijke) samenleving niet weer lokaler c.q. regionaler 
organiseren? Deze vraag vormt het uitgangspunt voor het jaarthema 2021: GO LOCO! 
Hoe moeten we Arnhem en omgeving inrichten als we radicaal regionaal gaan? Vanuit 
dit 'fictieve' scenario wil CASA aan de hand van een diverse thema's de mogelijkheden 
daartoe onderzoeken en deze verbinden met de grote concrete opgaven van nu (de 
verduurzaming van onze gebouwde omgeving en de woningbouwopgave voor de 
regio). Hiertoe organiseert CASA een programma in de vorm van (online) talkshows, 
waarin deskundige sprekers en genodigden met elkaar over deze thema's in gesprek 
gaan. De centrale vraag die onder ieder (sub)thema ligt stelt CASA ook telkens aan een 
wisselend ontwerpteam, bestaande uit professionals en studenten van de ontwerp-
opleidingen in de regio. De resultaten van dit Atelier Stadsbouwmeester worden in de 
loop van het jaar gepresenteerd en vormen de opmaat naar de conclusie van het 
jaarthema: Maak de 10 verschillen! Nieuw - naast het Atelier Stadsbouwmeester - is 
ook de samenwerking met het Architectuurcentrum Nijmegen, waarmee het 
'schateiland' tussen Rijn en Waal wordt verkend en in kaart gebracht; ze gaan op zoek 
naar voorbeeldige projecten en vernieuwende initiatieven, die de impact van de 
verstedelijking weten te vertalen in een meerwaarde voor dit gebied zelf. Doel van dit 
gezamenlijke programma is om de transitie naar een duurzamere en samenhangende 
inrichting van het gedeelde tussengebied te versnellen. De activiteiten die onder het 
jaarthema vallen vormen de hoofdmoot en ruggengraat van het programma 2021. 
Daarnaast organiseert CASA ook een aantal (online) activiteiten om de interesse voor 
lokale architectuur te stimuleren.

Overwegingen van de adviescommissie
De commissie spreekt haar waardering uit voor de regionale platformfunctie van CASA. 
Over het voorliggende jaarprogramma laat ze zich echter kritisch uit. Hoewel het 
centrum passende partners weet te betrekken en de commissie een aantal activiteiten 
positief waardeert zoals bijvoorbeeld het nieuwe Atelier Stadsbouwmeester of de 
talkshow over houtbouw, noemt ze het programma als geheel weinig onderscheidend 
voor het vakgebied architectuur of de bredere creatieve industrie. De aanleiding en 
urgentie voor het thema ‘Go Loco. Radicaal Regionaal’ vindt de commissie 
onvoldoende onderbouwd waardoor ze zich afvraagt wat er nu werkelijk geagendeerd 
wordt. Volgens de commissie geeft het algemeen geformuleerde thema te weinig 
richting aan het programma. De verschillende onderdelen in het programma missen 
samenhang, een heldere, inhoudelijke lijn ontbreekt. Tot slot mist de commissie een 
overtuigende communicatiestrategie om een breder, nieuw en divers publiek te 
bereiken. Ze vindt het teleurstellend dat CASA in de aanvraag geen aandacht besteedt 
aan een publieksvisie. Juist een publiek podium als CASA zou zich sterker kunnen 
engageren met een inclusieve samenleving.
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Alles overziend, heeft de commissie waardering voor de platformfunctie van CASA 
maar vindt ze het voorgestelde activiteitenprogramma onvoldoende bijdragen aan het 
bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de 
hedendaagse architectuur.

Kijkend naar de criteria van de regeling dan beoordeelt de commissie de 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als voldoende. De relevantie 
van de gekozen thematiek voor het vakgebied, de mate van divers publieksbereik en de 
consistentie in doel en opzet van de aanvraag is in de ogen van de commissie echter 
onvoldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag niet te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
activiteitenprogramma voor 2021 onvoldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig activiteitenprogramma.
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