UITNODIGING
Slimme Steden Lunch - dinsdag 15 november in Barcelona
Slimme duurzame verstedelijking | i.s.m. Ministerie van I&W en G40 Smart Cities
Graag nodigen we u uit voor de Slimme Stad Lunch op dinsdag 15 november, een speciale
lunchbijeenkomst ter gelegenheid van het Smart City World Congress in Barcelona. Tijdens deze
bijeenkomst gaan de aanwezige overheden en een select aantal partijen vanuit de Nederlandse
Smart City-community met elkaar in gesprek. Wij nodigen u van harte uit om hieraan deel te nemen.
Deze lunch is een initiatief van City Deal ‘Een slimme stad zo doe je dat’ en Future City Foundation, in
samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de G40 themagroep Slim
Bereikbaar.
Wanneer: dinsdag 15 november 13.00 – 15.00 uur
12.30 uur verzamelen op het Holland Paviljoen (Pavilion 2, Level 0, Street E, Stand 145)
Waar: Restaurante La Pepa, Pl. d'Europa, 17, 19, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona
Voor wie: deze lunch is speciaal voor wethouders, directeuren en strategisch adviseurs van
aanwezige Nederlandse gemeenten en provincies en Premium Partners van de Future City
Foundation.
Deelname is op uitnodiging, aanmelden kan via Wendolijn Beukers (wendolijn@future-city.nl)
Er kunnen 25 personen deelnemen. Bij meer dan 25 aanmeldingen maakt de organisatie een
inhoudelijke selectie. We zoeken daarbij naar een interessante inhoudelijk mix van deelnemers.

Achtergrond
Met elkaar staan we voor grote uitdagingen: een aanzienlijke woningbouwopgave, de afspraken uit
het Klimaatakkoord en de behoefte aan meer groen voor een gezonde en plezierige leefomgeving.
Mensen en goederen moeten zich kunnen verplaatsen en iedereen moet kunnen meedoen in een
maatschappij waar steeds meer digitaal wordt georganiseerd.
Ruimte en budgetten waren toch al schaars en de druk daarop neemt alleen maar verder toe. We
kunnen die uitdagingen aan, door scherpere keuzes te maken, anders te kijken en anders te doen en
daarin vooral samen op te trekken, als overheden onderling en publiek-privaat. Door veel meer dan
nu kennis en ervaringen te delen, door over domeinen en traditionele grenzen heen te kijken en
opgaven veel meer in samenhang te bekijken. Een andere aanpak dus, en concrete, nieuwe
oplossingen.
Onderwerpen van gesprek
•

Het G40 Stedennetwerk heeft onlangs op verzoek van het ministerie van IenW een propositie
‘Mobiliteitsvernieuwing’ voorgelegd met hun ambities voor de komende jaren. Nieuwe en
slimme vormen van mobiliteit zijn nodig om de toenemende druk op de toch al schaarse
ruimte in steden in goede banen te leiden. Mobiliteitsvernieuwing als onderdeel van een
grotere ambitie rond slimme en duurzame verstedelijking, dus. Zodat bewoners en bedrijven
in een plezierige omgeving kunnen wonen en werken. Dezelfde thema’s zien we terug in de
ontwikkelingen rond het publiek-private Ecosysteem DMI, waarbij tal van overheden (G40 en

G4) en marktpartijen betrokken zijn, en het NGF-voorstel om dit ecosysteem verder te
versterken. Maar met een mooie propositie en gedeelde ambities zijn we er nog niet. Hoe
organiseren we ons rond de uitvoering? Waar zitten de stuurknoppen voor overheden? Hoe
gaan we het met elkaar echt anders doen?
•

Welke keuzes maak je bijvoorbeeld als lokale en regionale overheid, waar zit nu concreet de
verandering als je mobiliteitsvernieuwing en die slimme, duurzame stad concreet vorm en
inhoud wilt geven? Wat kun je bijvoorbeeld binnen het thema mobiliteit doen om ruimte te
creëren voor meer groen in de openbare ruimte? Waar zitten mogelijke zorgen? En hoe
vinden we elkaar als overheden als het gaat om het delen van kennis en ervaring? Hoe
komen we verder richting platformtechnologie en landelijke of zelfs internationale
opschaling?

•

Om slimme en duurzame steden te realiseren en echt voor vernieuwing te gaan, kunnen de
ambities niet door een persoon of een afdeling alleen worden ondersteund. Daarvoor is
breed commitment nodig, zeker ook bij overheden. Hoe bereiken we dat commitment? Hoe
laten we de meerwaarde van data en platformtechnologie zien als het gaat om echte impact
op straat? Hoe kan bestuurlijke borging hieraan bijdragen?

Het gesprek wordt gemodereerd door Jan-Willem Wesselink, programmamanager Future City
Foundation en City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Neemt u dan contact op met Wendolijn Beukers
(wendolijn@future-city.nl).

