Geef Ruimte
geef ruimte aan je creativiteit - ecophon - geef uw ideeën de ruimte en benut de mogelijkheid om verder
te gaan dan de standaard vormen. geef uw inspiratie de vrijheid. durf anders te zijn. er wacht een ruimte op
uw handtekening. klaar voor het volgende niveau in artistiek ontwerp. wijkspeelruimte in overvecht geef
jeugd de ruimte! - geef jeugd de ruimte! in overvecht - gemeente utrecht, juni 2013 4 de rol van deze
kadernotitie is drieledig: - in de eerste plaats kunnen het wijk- en gebiedsmanagement die dingen uit het plan
oppakken die passen in lopende projecten, dan wel inbrengen in stedenbouwkundige plannen, groen- , wegen waterplannen geef verbeelding de ruimte - welkom bij fotoreizen - geef je fantasie bijvoorbeeld alle
ruimte op het strand van utakleiv of in het plaatsje reine. en winter in het noorden van noorwegen betekent
ook dat er altijd een behoorlijke kans is op het fenomenale noorderlicht. broedplaats010, geeft
onderwijstalent de ruimte - leren loont! - broedplaats010, geeft onderwijstalent de ruimte broedplaats010
bouwt aan de toekomst van het onderwijs in rotterdam, hét programma voor onderwijsinnovatie. deelnemers
van broedplaats010 zijn allemaal onderwijsprofessionals uit rotterdam. ze komen uit alle onderwijssectoren,
van vve t/m hbo. wijkspeelruimte in zuidwest geef jeugd de ruimte! - utrecht - geef jeugd de ruimte! in
zuidwest - gemeente utrecht, juni 2013 5 speelplek die een kind zelfstandig zou kunnen en mogen afleggen.
als de ruimte op een speelplek het toestaat kan een te grote speeldruk worden opgevangen door het
aanbrengen van extra speelmogelijkheden. dan kan met minder plekken worden volstaan. geef energie de
ruimte! - rho - geef energie de ruimte! de energiewereld is in beweging. onze centraal gestuurde, fossiele
energievoorziening verandert langzaam in een decentraal energiesysteem waarin eindgebruikers zelf hun
energie duurzaam opwekken, opslaan en uitwisselen. die betrokkenheid aan de basis zorgt voor mooie
initiatieven. geef wonen de ruimte! - binnenlandsbestuur - geef wonen de ruimte! ... manifest van de
ruimte, het resultaat van het gro-te discussieproject jaar van de ruimte – bedoeld als agendering voor de
nationale omgevingsvisie – komt het begrip ‘wonen’ niet voor. • de agenda stad werkte voor marktpartijen vervreemdend. geef ze de ruimte opm2dr - nji - 7 geef ze de ruimte: top tien van kinderwensen 37 8 tot slot
43 vragenlijst kinderparticipatie 44 literatuur 46 nuttige adressen 49 overige publicaties buitenschoolse
opvang 53. geef jeugd de ruimte! - zorgprofessionals.utrecht - in mei 2009 heeft de gemeenteraad de
nota speelruimte met de titel 'geef jeugd de ruimte!' vastgesteld. die nota draagt het college op om maatwerk
te leveren en voor alle wijken van utrecht actuele wijkspeelruimtekaders op te stellen. vanuit de invalshoek
'spelen' moeten deze een raamwerk leveren voor ruimtelijke en andere ontwikkelingen in de ... geef jeugd de
ruimte! - zorgprofessionals.utrecht - in het wijkspeelruimtekader 'geef jeugd de ruimte in noordoost!'
worden na een aantal meer algemene noties over de wijk, de hoofdpunten uit het advies van obb verwoord in
de vorm van ambities. daarmee wordt aangegeven dat realisering (nog) niet vaststaat, maar dat zodra de
mogelijkheden daartoe zich aandienen wordt gekeken hoe de geef leerlingen de ruimte - universiteit
utrecht - geef leerlingen de ruimte de grote rekendag op het vmbo rekenen staat sterk in de be langstelling,
ook in het vmbo. maar hoe besteed je daar aan-dacht aan? dit kan onder andere door mee te doen aan de
grote rekendag, een erkend fenomeen in het basisonderwijs dat nu ook de vleugels uitspreidt naar het vmbo.
oproep aan gemeenten, woningcorporaties en rijk: geef ... - geef spoedzoekers de ruimte. verbreed de
focus van permanent vastgoed naar een flexibel segment voor personen met spoed. voor al die mensen die
snel woonruimte nodig hebben! marco florijn, ambassadeur platform opnieuw thuis . jantine kriens, algemeen
directeur vereniging van nederlandse gemeenten . geef ruimte aan je dromen - acsystems - geef ruimte
aan je dromen ac systems… en je aperitief valt nooit in het water deze suggesties voor een apero of cocktail
worden je aangeboden door ac systems.
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