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POSITIEF

Inleiding en samenvatting
Het Architectuurcentrum Nijmegen (ACN) is het onafhankelijke Nijmeegse platform 
waar experts de actualiteit en tendensen in de architectuur, bouw en creatieve sector 
presenteren, waar het gesprek wordt aangegaan met inwoners van de stad en waar 
wordt gereflecteerd op de koers van de stedelijke ontwikkelingen. 
Door (inter)nationaal befaamde sprekers en gerenommeerde specialisten uit te 
nodigen hun expertise te delen en die kennis te verbinden aan regionale opgaven, 
beoogt het centrum een regionale voorbeeldfunctie te vervullen. Centraal in het 
jaarprogramma 2022 staat de special PLEK: plaatsmaken voor de rechtvaardige stad. 
Het ACN onderzoekt hoe we komen tot een solidaire, gezonde en rechtvaardige stad. 
Dat doen ze door verbinding en perspectiefwisseling te organiseren en inclusieve 
stedenbouw en architectuur te agenderen. Door lokale netwerken, stadsambassadeurs 
en bewonersinitiatieven in gesprek te brengen over een meer inclusieve samenleving. 
ACN biedt een podium aan geslaagde voorbeelden en ontwerpvoorstellen die groepen 
en individuen dichter bij elkaar brengen en trekt de stad in om de kloof tussen de 
kansrijken en kansarmen bespreekbaar en concreet te maken. Zwaartepunt in het 
programma wordt het Woonprogramma in samenwerking met Arthouse LUX, waarin 
kansrijke ontwikkelingen voor een inclusieve Nijmeegse woningmarkt op de agenda 
staat: co-housing, wooncoöperaties, tijdelijke woonvormen en een slagvaardige 
sociale en middenhuursector. Met dit jaarprogramma wil het ACN: Nijmegen als open 
en toegankelijke woonstad op de agenda zetten; Stedenbouwkundige principes voor 
het ontwerp van uitnodigende, vrije ontmoetingsplaatsen onderzoeken en stimuleren; 
Bewoners inspireren om meer eigen initiatief te nemen bij hun woonbehoefte en de 
inrichting van de stad, en tot slot ontwerpers, beleidsmakers, politici en inwoners uit de 
regio samenbrengen en hun visie op en ervaring met inclusieve buurten en wijken uit 
laten wisselen.
Het basisprogramma bestaat verder uit: ACN college, ACN café, ACN verkent, de 
Dag van de Architectuur, Architectuurprijs Nijmegen, Hoog // Diep en de Bouwkamer 
Nijmegen. Samenwerkingspartners van het ACN zijn onder meer Arthouse LUX, de 
Radboud Universiteit en de Bibliotheek Nijmegen.

Overwegingen van de adviescommissie
De adviescommissie reageert overwegend positief op de aanvraag van het 
Architectuurcentrum Nijmegen. Ze spreekt van een mooi programma waarin 
interessante, actuele vragen worden geagendeerd. Ze noemt de rechtvaardige stad 
een slim gekozen, overkoepelend thema. Onderzoek naar de inclusieve samenleving, 
inclusieve architectuur en huidige problemen zoals de wooncrisis acht de commissie 
urgent. Hoewel de commissie de algehele thematiek waardeert, vindt ze de aandacht 
voor inclusie en diversiteit nog niet voldoende doorgevoerd in het programma. Zo 
constateert ze dat bij slechts één onderdeel van het gehele jaarprogramma, het 
programma rondom nieuwe woonculturen, ontwerpers worden betrokken met een niet-
Nederlandse achtergrond. Ze mist een bredere aandacht voor diversiteit en inclusie bij 
andere activiteiten, terwijl het gekozen thema juist om diversificatie vraagt. Ze noemt 
dit een manco in het programma en benadrukt dat met name diversiteit voor sprekers 
en experts een belangrijk aandachtspunt voor de organisatie zou moeten zijn. Naast dit 
in de optiek van de commissie belangrijke punt van kritiek, laat de commissie zich wel 
positief uit over het bestaande, relevante netwerk dat ACN inzet en spreekt ze van een 
indrukwekkende lijst van deelnemers en sprekers. 

Aanvrager:    Stichting Architectuurcentrum Nijmegen 
Titel:      PLEK // plaats maken voor de rechtvaardige stad
Gevraagd bedrag: € 59.500
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Tot slot merkt de commissie op dat de opgedane kennis van gesprekken en debatten 
beter geborgd kan worden. Ze acht de podcasts, nieuwsbrief en website relevant maar 
ziet potentie om de disseminatie van nieuwe kennis en perspectieven te ontwikkelen.

Alles overziend, spreekt de commissie van een goed uitgewerkt, relevant programma 
maar ziet ze op diverse punten kansen en mogelijkheden voor het centrum zich te 
ontwikkelen.

Kijkend naar de criteria van de regeling beoordeelt de commissie de artistieke en 
maatschappelijke waarde van het activiteitenprogramma en de relevantie van de 
gekozen thematiek voor het vakgebied als voldoende. De commissie beoordeelt de 
mate van divers publieksbereik als matig.
De consistentie in doel en opzet van de aanvraag vindt de commissie voldoende.

Advies van de commissie aan het bestuur
De commissie adviseert het bestuur deze aanvraag te honoreren. Ze meent, na 
bestudering van de aanvraag en op basis van bovenstaande overwegingen, dat het 
activiteitenprogramma voor 2022 voldoende aansluit op de doelstellingen van de 
Regeling 1- en 2-jarig Activiteitenprogramma.
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