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Wie ontmoet u?

12.00 Netwerklunch

Op dit event verwachten we 80 eindbeslissers
uit de vastgoed en mobiliteitssector, zoals
ontwikkelaars, investeerders, financierders,
eigenaren, beheerders, architecten en
beleidsmedewerkers van overheden met
aandachtsgebieden mobiliteit, verkeer en
vervoer, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

13.15 Welkom door moderator
13.30 Opening

13.50 Trends in stedelijke
ontwikkelingen
Stedelijke regio’s zijn volop in
beweging en hebben een grote
aantrekkingskracht. Groeiende vraag
naar wonen en werken zorgen voor
nieuwe uitdagingen als we kijken naar ruimtelijke
ordening. Daarbij zien we snel veranderende noden
van inwoners van steden. Hoe ziet de stad van
de toekomst er uit volgens Adel Yahia, Chief
Development Officer, IMMOBEL?

14.10 Stadbouwmeesters aan het woord
De grootste uitdagingen en ambities komen samen
in de grote steden. Milieuvriendelijke, solidaire
en intergenerationele duurzame projecten zijn
essentieel voor de bereikbaarheid. Twee stad
bouwmeesters gaan in gesprek over de uitdagingen
die zij zien, de grote ambities die ze voor ogen
ebben. Hoe realiseren we deze ambities.
Tafelgesprek met:
Christian Rapp, Stadsbouwmeester, Stad Antwerpen
Peter Vanden Abeele, Stadsbouwmeester,
Stad Gent

14.40 Mobiliteit als drijfveer
Hoe kunnen we onze mobiliteit
transformeren om te komen tot
een klimaatneutrale en humane stad?
Nieuwe technologieën, business
modellen en concepten geven heel
wat nieuwe mogelijkheden. Maar hoe combineren
we dat met het juiste beleidskader en een
gedragsverandering? Prof. Cathy Macharis,
Director MOBI, Vrije Universiteit Brussel deed
onderzoek en deelt haar inzichten.

15.00 Koffiepauze

Word partner van dit congres!
15.40 Logistiek (vastgoed)
& e-commerce
De vraag naar smart mobility, green
last-mile en ander duurzaam vervoer
van goederen groeit. Welke ontwikkelingen zijn er in logistiek (vastgoed)
en welke impact gaat e-commerce hebben op de
stedelijke gebieden? Is investeren van logistieke
hubs binnen de stadgrenzen onontkoombaar?
U hoort Jo De Wolf, CEO, Montea.

16.00 Bouwen aan een
duurzame stad
Welke duurzame baanbrekende en
inspirerende ontwikkelingen zijn
nodig op weg naar een duurzame
stad? Welke rol is hierin weggelegd
projectontwikkelaren en vastgoedinvesteerders?
Hoe kunnen we kwalitatief hoogstaande
architectuur combineren met duurzaamheid?
Davy Demuynck, CEO, ION maakt zijn visie
visueel aan de hand van toekomstige gebieds
ontwikkelingen en projecten.

16.20 Smart City; The next step
Er zijn genoeg initiatieven en innovaties voor
slimmere en efficiëntere steden. Hoe versnellen
we de opschaling? Welke uitdagingen zien we op
het gebied van ethische vraagstukken, financiering
en implementatie?
Tafelgesprek met:
Joachim De Vos, CEO, Living Tomorrow en
voorzitter Smart Cities Vlaanderen
John Baekelmans, Vice President en Managing
Director, Imec
Minou Esquenet, Schepen van klimaat en energie,
milieubeleid, smart city en facilitair beheer, Stad
Brugge

17.00 Netwerkdrink

Deze topontmoeting is de ideale gelegenheid om uw bedrijf te promoten bij uw
doelgroep. Neem voor de mogelijkheden
contact op met Patricia Dijkstra:
pd@managementproducties.com

De kosten
De kosten van dit middagcongres bedragen
€ 599,- (excl. BTW) per deelnemer.
Dit is inclusief uw lunch, consumpties en
parkeerkaart.
Gereduceerd tarief
Wij bieden een gereduceerd tarief van
€ 449,- (excl. BTW) aan (lokale) overheden.
Hierop zijn geen andere kortingen van
toepassing.

Recupereer uw opleidingskosten

Wij zijn dienstverlener voor de KMO-portefeuille. Registratienummer: DV.O100166.
U kunt een beroep op de KMO-portefeuille
doen en een deel van uw kosten terug
vragen. Zie onze website voor meer info.

Congres op niveau
•N
 etwerken in ongedwongen sfeer
• Enthousiaste en deskundige sprekers
• Parkeren altijd inbegrepen
• Kosteloze vervanging door een collega
• T ot 2 weken voor aanvang gratis annuleren

Organisatie
Wij zijn een toonaangevend congresbureau
met inspirerende en strategische netwerkbijeenkomsten op het gebied van havens,
logistiek, offshore, maritiem, energie,
industrie, mobiliteit, bouw en infra.
www.managementproducties.com
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Fons Duchateau, voorzitter van
AG VESPA, schepen bevoegd voor
wonen, stads- en buurtonderhoud,
en gezondheids- en seniorenzorg,
Stad Antwerpen opent deze 2e editie.
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