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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
ontdekken van innovatieve oplossingen)
B. De co-animatoren zullen een eerste keer bijeenkomen op 22 juni 2017.
Doelstellingen:
1. Balans van het “Smart Cities”-evenement van 14 maart 2017 delen
2. Nadenken over de lancering van een tweede editie van het
Eurometropool-Forum van de Smart Cities in maart 2018
3. De uitbreiding van de Belgische barometer van het Smart Institute
voorbereiden (http://labos.ulg.ac.be/smart-city/) met het oog op de creatie
van een Eurometropool-barometer van de Smart Cities
4. Een Eurometropool-delegatie voorbereiden voor het Smart City expo
world congress van Barcelona op 14 november 2017.
5. De lancering voorbereiden van een oproep voor digitale en slimme
projecten in het tweede semester 2017 (zoals aangekondigd op 14 maart
laatstleden)
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6. De lancering organiseren van de Actiegroep “Digitaal netwerk” met
vastlegging van de acties en doelstellingen tot eind 2018.
Reeds georganiseerd of nog te organiseren
1ste eurometropolitane forum van Smart Cities
Verschillende bijeenkomsten met potentiële actoren in het kader van de
voorbereiding en organisatie van een slimme projectoproep.
1ste vergadering van de co-animatoren van de Actiegroep
Oplevering van de kapitaliseringsvideo’s betreffende het evenement van 14
maart + promotiefilmpje met het oog op een volgend evenement van dit type
Lancering van de “slimme” projectoproep
(concrete onderwerpen vast te leggen samen met de Actiegroep)
Uitvoering van de acties die door de groep werden vastgelegd.
Eurometropool-delegatie op het Smart City expo world congress van Barcelona
http://www.smartcityexpo.com/en/
2de editie van het Eurometropool-forum van de Smart Cities (in België)
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Ongeveer 200 deelnemers: verkozenen, technici van gemeenten en intercommunales,
ondernemers & start-up’ers
o 65% Fransen
o 14,5% Vlamingen
o 20% Walen
Een zestigtal personen toonden belangstelling om mee te werken aan de actiegroep
28 vertegenwoordigde gemeenten
4 experts
12 presentaties van slimme praktijken waarvan 5 gemeenten van de Eurometropool, 3
bedrijven, 1 burgervereniging, 2 Europese steden: Gent en Torino
2 thema’s: diensten aan de burger / mobiliteitsdiensten
1 Forum voor digitale oplossingen met 25 start-ups en bedrijven rond oplossingen op het vlak
van diensten voor burgers, mobiliteitsoplossingen en “Smart City”-oplossingen.

Op de website van de Eurometropool
Een artikel en foto's, de mogelijkheid om uw mening te geven of suggesties te doen voor het volgende
evenement.
FR: www.eurometropolis.eu.

NL: www.eurometropolis.eu

Reportage van No Tele over het “SMART CITIES”-evenement van 14 maart 2017:
http://www.notele.be/list13-le-jt-a-la-carte-media49074-le-premier-forum-des-smart-cities-de-leurometropole.html

Persdossier van het evenement
FR: http://fr.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Presse/Dossier_de_Presse_SMART_CITIES_FR.pdf
NL: http://fr.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Presse/Dossier_de_Presse_SMART_CITIES_NL.pdf

Interview RTBF “Midi première”– op 12/04/2017 met Loïc Delhuvenne (FR)

