Verslag buitenlandse dienstreis
Hoeveel personen hebben de reis gemaakt
3 personen.

Hoelang duurde de reis?
2,5 dag.

Wat was het doel van de reis?

Van 12 t/m 14 februari vond in Mechelen de tweede Transnational Meeting van het Resourceful Cities
netwerk plaats in het kader van het URBACT programma. Den Haag is Lead Partner van dit netwerk
waarin het samen met negen Europese partnersteden werkt aan het opzetten van lokale
grondstoffencentra (Urban Resource Centers). Tijdens deze tweede sessie hebben we samen met de
Lead Expert de resultaten van de Baseline Study besproken, de regels rondom financiën doorgenomen
en, tot slot, fase 1 van het project afgerond. Vervolgens zijn de voorbereidingen voor fase 2 van het
project in gang gezet en zijn de voorwaarden voor de aanvraag van fase 2 doorgenomen.

Welke locaties zijn bezocht?

• Wagenoord, ARTenova.
• Verscheidene circulaire voorbeeldprojecten in de stad Mechelen rondom Urban resource centers.

Wie heb je ontmoet? (benoem de functieomschrijving)

• Policy Officers van de 9 Partnersteden (waaronder lokale Project coördinatoren en ULG coördinatoren).
• Lead Expert Resourceful Cities.
• Alderman for Climate, Energy, Sustainability, SDGs, Smart city and Education.
• Networking Officer URBACT.
• Local circular entrepreneurs Mechelen.

Wat heeft de reis de gemeente opgeleverd?

Als Lead Partner heeft Den Haag de verantwoordelijkheid op zich genomen dat beide fases van het
URBACT-traject goed worden doorlopen en afgerond. Deze tweede Transnational Meeting was de
afsluiting van fase 1 waarbij de benodigde deliverable, de Baseline Study, succesvol is afgerond. Verder
zijn tijdens deze vergadering de voorwaarden voor de ‘application phase 2’ besproken en afgestemd
waardoor Den Haag uiteindelijk, in de weken die volgden op deze vergadering, succesvol de aanvraag
voor fase 2 heeft doorlopen en de tweede fase van het URBACT-traject toegekend heeft gekregen.

Zijn er vervolgafspraken? Zo ja, welke?

Ja, n.a.v. deze vergadering is succesvol de aanvraagprocedure gestart en heeft het netwerk fase 2
toegekend gekregen. Op 8 en 9 juli heeft digitaal de vergadering plaatsgevonden die als vervolg diende.

