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BESCHRIJVING

Het ROOF-project heeft tot doel dakloosheid uit te roeien door
innovatieve huisvestingsoplossingen op stadsniveau. ROOF zal kennis
uitwisselen over hoe (1) nauwkeurige gegevens te verzamelen en (2)
over te stappen van symptomatisch management naar het
daadwerkelijke einde van dakloosheid, met Wonen eerst en Wonen
geleid als modellen voor begeleiding. ROOF zal de partnersteden
begeleiden bij de uitvoering van geïntegreerde lokale actieplannen die
gekoppeld zijn aan de strategische langetermijndoelstelling van
functionele nul (geen structurele dakloosheid).

Thriving Streets zal de knelpunten aanpakken die nog steeds bestaan
in de mobiliteitssystemen van de meeste stedelijke centra. Het project
zal zich richten op de economische en sociale voordelen van
duurzame mobiliteit, in plaats van op de alom aangetoonde
milieuwinst.
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De specifieke uitdaging in dit netwerk is hoe steden een nieuwe
generatie stedelijke hulpbronnencentra kunnen ontwikkelen die
beantwoorden aan de prioriteit van de afvalhiërarchie, de circulaire
economie kunnen bevorderen en burgers, nieuwe bedrijven en
startende ondernemingen kunnen uitnodigen om nieuwe manieren te
creëren om op lokaal niveau en op een economisch duurzame manier
nieuwe manieren te creëren om hulpbronnenkringlopen te sluiten.
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Veiligheid en beveiliging zijn twee gemeenschappelijke goederen van
steden en fundamentele componenten van de Europese democratie.
Steden moeten een holistische aanpak hanteren om de uitdagingen
waarmee ze worden geconfronteerd aan te pakken, het voortouw te
nemen bij de aanpassing en ervoor te zorgen dat het veiligheidsbeheer
representatief is en in overeenstemming met de diversiteit van de stad.
Het UrbSecurity netwerk heeft als doel om een geïntegreerde
benadering van stedelijke veiligheid te co-creëren die gericht is op het
verbeteren van de levenskwaliteit van de burgers en de intelligente,
duurzame en inclusieve groei van de stad naar een kwalitatieve
leefomgeving.
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Het netwerk zal de partnersteden helpen wetenschappelijke
doelstellingen, beleidsmaatregelen en actieplannen ter vermindering
van de koolstofemissies vast te stellen, met inbegrip van governance
en capaciteitsopbouw, om hen in staat te stellen een bijdrage te

Tartu (EE), Zadar (HR),
Modena (IT), Bistrita (RO)

leveren aan de succesvolle tenuitvoerlegging van de Overeenkomst
van Parijs en de strategische visie van de EU op koolstofneutraliteit
tegen 2050.

