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A. Evenement van 14 maart 2017: Smart Cities in de Eurometropool, eerste
Eurometropool-forum van de Smart Cities waaraan ongeveer 200 personen uit
de private en publieke sector deelnamen; doel: ontmoetingen creëren om
elkaars projecten te leren kennen en praktische oplossingen aan te reiken voor
de problemen van de gemeenten (uitwisseling van reële praktijken en
ontdekking van innovatieve oplossingen)
B. De co-animatoren zijn een eerste keer bijeengekomen op 22 juni 2017.
C. Lopende acties:
1. Om de basis te leggen van het netwerk van de digitale actoren

van de Eurometropool, wordt eind april een strategische
bijeenkomst van de drie deelregio’s gehouden.
2.

Een workshop werkt momenteel aan de samenvoeging van de databanken
om de actoren in kaart te brengen waarvan de typologieën door de
actiegroep werden vastgelegd.
Doel: een interactieve digitale kaart ontwikkelen om de actoren te leren
kennen, te weten binnen welk domein ze actief zijn, welke hun
competenties zijn, de eventuele producties enz., teneinde o.a. de
implementatie van grensoverschrijdende partnerships te vergemakkelijken
en dit digitale Eurometropool-“PARK” op de internationale kaart te zetten.
In uitvoering: de toegankelijke databanken in kaart brengen, niet om het
werk van sommigen te herdoen, maar om te kunnen beschikken over
geactualiseerde informatie over de actoren. Het atelier onderzoekt
momenteel de mogelijkheden om de tool in verschillende talen
beschikbaar te stellen, waarbij men tracht betrouwbare databanken op te
lijsten. Het atelier zal eveneens de eventuele financiële behoeften
onderzoeken.

2. Een tweede atelier werkt aan de ontwikkeling van een open data-

platform (voor een ecosysteem van open data op schaal van de
Eurometropool).
Hierbij moet men vertrekken van concrete behoeften, en meer bepaald van de
thema’s WERK en MOBILITEIT, zonder opnieuw te doen wat reeds bestaat, met
specifieke aandacht voor het samenvoegen van gegevens om die ter
beschikking te kunnen stellen van de overheden, maar ook van alle burgers, om
de ontwikkelde tools te testen of om microdiensten zoals “Justin biker” te
ontwikkelen.
3. Een derde atelier bereidt de organisatie voor van het 2de

Eurometropool-forum van de smart cities dat plaatsvindt op 1 juni
in Kortrijk Weide. De volgende thema’s werden gekozen:
>handel of hoe de handel in de stad ontwikkelen rekening houdend met de
opkomst van de e-commerce
> gaming of hoe het digitale spel de ontwikkeling van onze regio’s kan
bevorderen
> energie of hoe de digitale ontwikkeling de energieomschakeling ondersteunt
of bevordert
Interventies van Europese steden en lokale voorbeelden. Korte pitches.
Het forum is op de eerste plaats gericht op de gemeenten, hun praktijken en
hun ervaringen. Het doel bestaat er eveneens in ontmoetingen te creëren
tussen de private en de openbare sector om samen te bouwen aan de Smart
City, om aan te tonen dat het principe van de Smart City erin bestaat om samen
op slimme wijze te bouwen aan de stad van morgen, met en voor de burgers.
En dat digitale ontwikkeling een afdoend antwoord kan bieden op de
geïdentificeerde behoeften of moeilijkheden.
Plan om een slimme projectoproep te lanceren om op 1 juni een project te
kiezen. De modaliteiten moeten nog worden vastgelegd met het Agentschap
van de EM, dat een platform voor projectoproepen en partnerships ontwikkelt.
Diverse bijeenkomsten /
ontmoetingen
14.3.17

Reeds georganiseerd of nog te organiseren

14.11.18

Eurometropool-delegatie op het Smart City expo world congress van Barcelona
http://www.smartcityexpo.com/en/

12.10.17
8.12.17
2.2.18

Bijeenkomsten van de actiegroepen (Stadhuis Lille)
Bijeenkomsten van de actiegroepen (Barco in Kortrijk)
Bijeenkomsten van de actiegroepen (Ankama in Roubaix)

Sinds februari 2018

Ateliers (kleine werkgroepen rond de verschillende acties)

13.4.18
24.4.18

Atelier “open data-platform” (“ecosysteem”)
Eerste politieke bijeenkomst voor de creatie van het netwerk van digitale
actoren

01.06.18
12u>17u

2de Eurometropool-FORUM van de SMART CITIES in Kortrijk

1ste eurometropolitane forum van Smart Cities

