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NEGATIEF
Inleiding en samenvatting
CAST zet zich als onafhankelijk platform in voor de ontwikkeling van de ruimtelijke
kwaliteit van onze leefomgeving. CAST jaagt het gesprek aan tussen professionals
onderling en tussen professionals en burgers over (sociaal)ruimtelijke vraagstukken. De
organisatie biedt ontwerpers een podium voor hun werk en een plek om te
experimenteren. Het inzetten van verbeeldingskracht helpt bij het vinden van
oplossingen voor complexe opgaven. CAST gaat in het activiteitenprogramma in op
drie verdiepingslijnen:
1. In de lijn ‘Stad vol energie’ gaat CAST op zoek naar concrete en vernieuwende
ideeën voor ‘inbreidingen’ waarbij verschillende ruimtelijke en maatschappelijke
opgaven gecombineerd worden en nieuwbouw of herbestemming een meerwaarde
biedt voor de wijk. Een burgerpanel helpt om de verschillende doelgroepen een stem
te geven.
2. In de lijn ‘Logistiek Landschap’ gebruikt CAST de verworven kennis over de grote
distributiecentra en logistieke landschappen om verouderde, binnenstedelijke
bedrijventerreinen onder de loep te nemen.
3. CAST gaat zich ook richten op de relatie tussen ‘stad en land’. De ruimtelijke
kwaliteit van dorpen en het landschap staat onder druk, o.a. door de klimaatopgave.
Oplossingen voor deze ruimtelijke opgaven kunnen alleen in de connectie tussen stad
en land aangepakt worden.
CAST gaat samen met de andere Brabantse centra en Ar-Tur uit Turnhout (BE) het
debat in het buitengebied aanjagen en kennisuitwisseling faciliteren. De talkshow
BOUWSTOF wordt voortgezet. Resultaten uit de ateliers krijgen een plek in
BOUWSTOF, naast gasten die aansluiten bij de regionale en landelijke actualiteit. In de
publiekslijn ‘architectuur in de kijker’ organiseert CAST excursies en een regionale
architectuurprijs.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie reageert terughoudend op het voorstel van CAST. Hoewel ze
potentie ziet in de thema’s vindt ze deze weinig uitgewerkt en onvoldoende
meerstemmig benaderd. Ze is van mening dat CAST te veel binnen de het eigen
vakgebied blijft. Het programma is te zeer naar binnen gekeerd en mist daardoor
vernieuwing. Er wordt te weinig inspanning gedaan om verbindingen aan te gaan met
bijvoorbeeld andere disciplines of een ander publiek. De keuze voor sprekers en
deelnemers die in het plan worden genoemd zijn volgens de commissie voor de hand
liggend. Ze had graag een spannendere selectie gezien, waardoor er nieuwe
gedachten en inzichten kunnen ontstaan. Over het geheel genomen mist de commissie
een agenderende insteek die een bijdragen gaat leveren aan het hedendaagse
vakgebied. Het programma is degelijk opgezet, maar er ontbreekt een creatieve
invalshoek. Tot slot mist de commissie een reflectie op de mate waarin diverse
doelgroepen worden betrokken bij het programma. Ze constateert dat CAST diversiteit
wel benoemd, maar ziet vooralsnog geen strategie om dit te bereiken.
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Aanvrager:

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag niet te honoreren. Ze verwacht, 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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Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie zowel de artistieke en
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma als de relevantie van de
gekozen thematiek voor het vakgebied als matig. De mate van divers publieksbereik
wordt door de commissie als onvoldoende beoordeeld. Tot slot vindt de commissie de
consistentie in doel en opzet van het programma bijna voldoende.

