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INFOPUNT
PUBLIEKE RUIMTE
is het kenniscentrum voor openbare
ruimte in Vlaanderen. Samen met een
stevig ledennetwerk zetten we publieke
ruimte op de beleidsagenda, maken we
werk van projecten samen met
partners en zorgen we voor
kennisverspreiding naar onze leden via
diverse kanalen. We streven naar een
aangename leefomgeving voor
burgers. Infopunt Publieke Ruimte is
een deelwerking van de
Voetgangersbeweging.

WAAROM SAMENWERKEN MET ONS?

4 pijlers
INFORMEREN

Via onze offline en online
communicatiekanalen brengen we
onze doelgroep op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen en tendensen
op vlak van publieke ruimte.

BELANGEN BEHARTIGEN
Onze organisatie streeft de
gezamenlijke doelstellingen van het
ledennetwerk na. We wegen op het
beleid, we zorgen dat publieke ruimte
op de agenda wordt gezet. Samen
voor kwalitatieve publieke ruimte.

GANGMAKER 
Onze organisatie start zelf nieuwe
initiatieven en projecten met partners
op. Enkele voorbeelden: Mobipunten,
Operatie Perforatie, Doorlopende
Straten, Groot Buurtenonderzoek,
Voetpadenplan, Zilveren Linten voor
Senioren,...

SENSIBILISEREN
We sensibiliseren iedereen die bezig is
met het ontwerpen, plannen, beheren of
onderhouden van publieke ruimte. Dit via
tal van netwerk - en vormingsmomenten
zoals het jaarlijkse Congres Publieke
Ruimte en de Prijs Publieke Ruimte.





Een stevig ledennetwerk bestaande uit
hogere overheden en
overheidsinstellingen, lokale besturen,
ondernemingen, non-profitorganisaties,
onderzoeks - en opleidingsinstellingen, ...

Driemaandelijkse kwalitatieve uitgave
voor publieke ruimte in België. In Wallonië
onder de titel 'Cahier Espace Public'. Met
vaste rubrieken en themadossiers houden
we onze lezers op de hoogte van de
nieuwste tendensen rond openbare
ruimte. In 2021 gaat de tiende jaargang in
en komt het 40ste nummer uit.

Jaarlijks kennis - en netwerkevenement
rond publieke ruimte in Vlaanderen.
Met een gevarieerd programma,
excursies, een kennismarkt met
innovatieve producten en diensten, een
prijsuitreiking en een netwerkreceptie
inspireert het evenement de
deelnemers steeds opnieuw.

Het online kennisplatform voor
iedereen die dagelijks bezig is met
publieke ruimte. Ontdek hier honderden
projecten via categorieën, zoekveld of
op de kaart. Leden krijgen onbeperkt en
volledige toegang tot de databank. 

Verandering brengen in de publieke
ruimte doen we via tal van initiatieven en
projecten in samenwerking met partners
zoals Operatie Perforatie, Mobipunten,...

Het inspiratieboek voor publieke ruimte
in Vlaanderen en Brussel sinds 2008. Een
kwalitatieve uitgave in vierkleurendruk.

De jaarlijkse Prijs Publieke Ruimte en
Publieksprijs is een erkenning voor goed
opdrachtgeverschap, een hoogstaand
ontwerp en een kwaliteitsvolle uitvoering.



SPONSORMIX

Gratis of aan korting deelname aan
vormingsmomenten zoals o.a. Congres
Publieke Ruimte.

Onze organisatie initieert projecten rond
publieke ruimte, brengt partners samen en
ijvert voor meer investeringen in de publieke
ruimte, waar onze partners de vruchten van
plukken.

VISIBILITEIT via onze online en offline kanalen.
Verspreiding van relevante nieuwsberichten.

Website en Databank Publieke Ruimte
Tijdschrift Publieke Ruimte
Praktijkboek Publieke Ruimte
Nieuwsbrief, Facebook- en Linkedinpagina.

Abonnement op het driemaandelijkse
Tijdschrift Publieke Ruimte. 

Een exemplaar van het jaarlijkse Praktijkboek
Publieke Ruimte

0
1

 L
ED

EN
N

ET
W

ER
K

Minimum 10 % partnerkorting op online of
offline advertenties.

Ambassadeurs

Lidgemeenten

Partners
Partner Publieke Ruimte reeds vanaf:

€ 300,- excl.btw per jaar
(€ 150,excl.btw voor non-profit)

Sluit nu aan via
www.publiekeruimte.info/ledennetwerk/
partners-publieke-ruimte
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SAMEN VOOR EEN KWALITATIEVE PUBLIEKE RUIMTE



Recente ontwikkelingen en tendensen op vlak
van publieke ruimte

Driemaandelijkse uitgave

12.000 exemplaren per jaar (2000
Nederlandstalig en 1000 Franstalig)

In Wallonië onder de titel 'Cahier Espace
Public' met aangepaste inhoud

Vaste rubrieken (in grote lijnen, in de praktijk,
over de grens) en thematische dossiers.

Abonnees en leden krijgen toegang tot de
digitale versie op de Databank Publieke
Ruimte

Beperkt aantal advertentiepagina's (vol = vol)

HET VAKBLAD VOOR PUBLIEKE RUIMTE IN BELGIË.

Tarieven excl. 21% btw
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Sinds 2008 hét inspiratieboek voor openbare
ruimte in Vlaanderen en Brussel.

Kwalitatieve publicatie in vierkleurendruk

Jaarlijkse uitgave gelijktijdig aan het Congres
Publieke Ruimte  en per post verspreid

Oplage van 1500 exemplaren 

+/- 35 gerealiseerde projecten, inclusief de
genomineerden voor de Prijs Publieke Ruimte

Projecten raadpleegbaar op de Databank
Publieke Ruimte (exclusief voor leden)

HET INSPIRATIEBOEK VOOR PUBLIEKE RUIMTE IN
VLAANDEREN EN BRUSSEL.

Tarieven excl. 21% btw
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UITGAVE JAARLIJKS
TIJDENS HET CONGRES
PUBLIEKE RUIMTE

Frontcover 2021



Groeiende databank (>14.000
bezoekers/jaar)

Uitgebreide zoekfunctie

Projecten in beeld

Boeiende reportages

Nieuwste producten en diensten

Documentatiecentrum

Advertorial in 'Inrichting en uitrusting' of
banner

DE ONLINE KENNISDATABANK VOOR PUBLIEKE
RUIMTE

WWW.DBPUBLIEKERUIMTE.INFO

Tarieven excl. 21% btw
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Jaarlijks vormingsmoment voor alles rond
openbare ruimte in Vlaanderen en Brussel

Inspirerende lezingen, demo's en workshops

Excursies naar unieke realisaties in Antwerpen

Forum met innovatieve producten en diensten
voor openbare ruimte
 
Uitreiking Prijs Publieke Ruimte en
Publieksprijs

Praktijkboek Publieke Ruimte voor elke
ingeschreven deelnemer

Ontmoet collega's en professionals op de
netwerkreceptie

In samenwerking met de stad Antwerpen 
en de congrespartners

HET KENNIS - EN NETWERKEVENEMENT VOOR
PUBLIEKE RUIMTE IN VLAANDEREN EN BRUSSEL

Dinsdag 26 april 2022
Elisabethzaal,Antwerpen
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Meer informatie of een MEDIAMIX OP MAAT?
kelly.thierens@publiekeruimte.info

INFOPUNT PUBLIEKE RUIMTEWWW.PUBLIEKERUIMTE.INFO

WWW.DBPUBLIEKERUIMTE.INFO

WWW.PUBLIEKERUIMTE.INFO/NIEUWSBRIEF
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Infopunt Publieke Ruimte is een deelwerking van:


