Lijst van uitnodigingen te behandelen in de
vergadering van burgemeester en wethouders van
dinsdag 25 september 2018
Ingekomen van en activiteit:
VNG
Smart Society meets Design
samen organiseren
Datum: 26 oktober 2018
Tijd: 9.00 - 14.00 (incl lunch)
Plaats: Microlab op Strijp-S (Kastanjelaan 400, Eindhoven)

Provincie Zuid-Holland
Conferentie Landschapstafels
Datum: 28 november 2018
Tijd: 12.00
Plaats: ?

Afgevaardigde:

expo | bestuurderstour | innovatiekabinet symposium
Smart Society meets Design samen organiseren
Voor het tweede jaar op rij is de VNG aanwezig op de Dutch Design Week, dit
jaar onder de vlag 'Smart Society meets Design'. We exposeren de resultaten van
onze ideeencompetitie, gaan in gesprek met het innovatiekabinet en organiseren
op vrijdag een mini-symposium over de laatste innovaties op het gebied van
Smart Society. U bent van harte uitgenodigd.
Tijdens de Dutch Design Week, bij uitstek een broedplaats voor nieuwe en
creatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen, bieden we
gemeentebestuurders, ambtelijke top en andere geïnteresseerden een inspirerend
symposium over ontwikkelingen in de Smart Society. Inmiddels kunnen we
onder meer de volgende sprekers bevestigen:
» Europarlementariër Marietje Schaake; zij neemt ons mee in de Digitale
Agenda voor Europa die zij de afgelopen jaren heeft opgezet;
» Haagse Wethouder Saskia Bruines, over het CBS Urban Data Centre/Den
Haag, het Living Lab Scheveningen en de samenwerking op het gebied
van Smart Cities binnen de G5;
» Burgemeester van Eindhoven John Jorritsma; hij vertelt over het succes
van de Dutch Design Week en over Eindhoven als Smart City-pionier
(onder voorbehoud);
» Jochem de Groot, Directeur Corporate Affairs Microsoft; hij wil graag in
gesprek over een gemeenschappelijk kader voor ethisch handelen bij
data-innovatie;
» Helmond en Dordrecht presenteren samen met het Nationaal Smart Cities
Living Lab hun lessons learned van de gezamenlijke pilot met
sensortechnologie voor luchtkwaliteit en geluid. Wat kunnen we daarvan
meenemen in volgende datagedreven projecten als het gaat om
bestuurlijke en organisatorische randvoorwaarden?
» De prototypes van de ideeëncompetitie worden gepresenteerd:
E-Health
'Extra teamlid'
Om uithuisplaatsing te
kunnen voorkomen,
ontwik-kelden de
designers van
Greenberry (Alain
Dujardin en Paulien
Hosang) het prototype
'kennisbankje'.

Resilience
'Formule V'
Om veerkracht in
steden en dorpen te
versterken,
ontwikkelden de
designers van
morgenmakers
(namen) het prototype
'Formule V ' .

Urban Poverty
'18+ doos'
Om Stedelijke
armoede te
l i j f te gaan,
ontwikkelden Lucas
Maassen het
prototype '18+ doos'

Symposium in een ochtend
Het symposium vindt plaats in het inspirerende Microlab op Strijp-S, waar u
welkom bent vanaf 9 uur 's ochtends. Om half 10 start het plenaire programma,
waarna u kunt kiezen uit drie parallelle sporen over:
1. Organisatorische en bestuurlijke randvoorwaarden voor datagedreven
innovatie;
2. Het ethische perspectief: hoe verantwoordelijk om te gaan met datainnovatie;
3. Het vervolg op de Nationale Smart City Strategie.

De ochtend sluiten we af met een gezamenlijke lunch, waarbij de designers van
de ideeencompetitie VNG-DDF hun prototypen pitchen en de City Design
Specialist Vera Windhagen van de gemeente Eindhoven inzicht geeft in de
manier waarop Smart Societyoplossingen bijdragen aan het ontwerp van de stad.
In de middag heeft u de gelegenheid om een bezoek te brengen aan de Dutch
Design Week.
Praktische informatie
» Datum: vrijdag 26 oktober
» Tijd: 09.00-14.00 uur (inclusief lunch)
» Locatie: Microlab op Strijp-S (Kastanjelaan 400, Eindhoven)
Aanmelden
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden door middel van het
aanmeldformulier *.
Wij hopen u te ontmoeten op 26 oktober in Eindhoven!

Deze aanmeldlink is gepersonaliseerd, dit betekent dat wij de p e r s o
bekend zijn alvast voor u hebben ingevuld. Wilt u deze uitnodiging doorstu
andere geïnteresseerde, gebruikt u daar dan deze ongepersonaliseerde a a n m
expo | bestuurderstour | innovatiekabinet symposium
*
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Conferentie Landschapstafels 28 november 2018

Geacht College van B&W,

Welke positie heeft het landschap in de grote transitie-opgaven? Hoe kunnen we omgaan met en
ruimte bieden aan waterberging, zoetwatervoorziening, verzilting, hittestress, energielandschappen
en nieuwe stadsranden? Deze en meer vragen staan centraal tijdens de conferentie 'Het
landschap in de transities' op woensdagmiddag 28 november. Komt u ook?

Klik hier en zet de conferentie 'Het landschap

in de transities'

alvast in uw agenda!

Vele ontwikkelingen stellen ons voor nieuwe uitdagingen, zoals verstedelijking, nieuwe vormen van
mobiliteit, duurzame landbouw, energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering.
De landschapstafels kunnen invulling geven aan de duurzame oplossingen die we nu nodig
hebben.

In 2019 zal een nieuw verkozen provinciaal bestuur een collegeprogramma voor de periode 2019¬
2023 opstellen. Dit jaar wil ik graag met u vooruit kijken naar een gezamenlijke uitvoeringsagenda,
een volgende generatie uitvoeringsprogramma's en hoe we daarin de koppeling leggen met de
transitie-opgaven. En verder is er ook dit jaar de gelegenheid om te netwerken, om inzichten met
elkaar te delen en inspiratie op te doen voor uw eigen praktijk.
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De conferentie start met een inlooplunch vanaf 12.00 uur en eindigt met een netwerkborrel tot
circa 17.30 uur. Begin oktober ontvangt u de officiële uitnodiging met alle benodigde praktische
informatie en het volledige programma.

Graag verwelkom ik u op woensdagmiddag 28 november 2018.

Hartelijke groet,

Dhr. mr. J.F. (Han) Weber,
Gedeputeerde Energie, Natuur & Recreatie en Landbouw
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