VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
Sla dit verslag eerst lokaal op. Geef in de titel de reisdatum en bestemming op.
Na invulling mail je deze, binnen 1 week na terugkomst, naar de Bestuursdienst.

HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT
1

HOELANG DUURDE DE REIS?
2 dagen.
Vertrek per trein op 1 februari in de avond.
Terugkeer per trein op 3 februari in de avond.

WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Op 2 en 3 februari 2016 heeft de programmamanager woningbouw van de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, de
conferentie van Urban Land Institute Europe ULI bezocht. Den Haag is lid van de ULI.
De programmamanager woningbouw bij de Dienst Stedelijke Ontwikkeling, is namens de directeur
Ontwikkeling en Realisatie afgevaardigd het congres te bezoeken.
Urban Land Institute
Het Urban Land Institute is een wereldwijd opererend instituut zonder winstoogmerk voor onderwijs en
onderzoek op het gebied van stedelijke ontwikkeling. De missie van het ULI is leiding en sturing te geven in het
verantwoord gebruik van land en de ontwikkeling en realisatie van bloeiende (stedelijke) gemeenschappen.
Het Instituut werd opgericht in 1936 en de meer dan 40.000 leden in 82 landen vertegenwoordigen alle
mogelijke aspecten van landgebruik en ontwikkelingsdisciplines.
Den Haag is sinds net als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht lid van ULI Europe. Vanuit Nederland zijn eveneens
de landelijk opererende ontwikkelaars en institutionele beleggers vertegenwoordigd bij ULI.
Tijdens de jaarlijkse ULI Europe Conferentie komen meer dan 500 beslissers bij elkaar uit de wereld van
stedelijke ontwikkeling en planning (architecten, stadsbestuurders, vastgoedontwikkelaars, investeerders en
adviseurs).

WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Het congres vond plaats in Congreshotel The Westin in Parijs.

WIE HEB JE ONTMOET?
Tijdens het congres zijn de volgende bijeenkomsten bijgewoond:
2 februari
Overdag zijn bijeenkomsten bijgewoond waarbij stedelijke vernieuwing en ontwikkeling en realisatie van
nieuwe gemixte stedelijk woonmilieu’s centraal stonden. Deelnemers uit verschillende landen en verschillende
segmenten (overheid, ontwikkelaars, financiële dienstverlening) discussieerden daar o.b.v. ingebrachte
praktijkvoorbeelden.
Op 2 februari is ’s avonds het “leiderschapsdiner” bijgewoond. Dit diner stond in het teken van een presentatie
door Lord Richard Rogers en de uitreiking aan hem van de J.C. Nichols Prijs voor Visionars in Urban
Development.

3 februari
Op 3 februari zijn de lezingen van sprekers bijgewoond

WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De conferentie bood een breed platform om kennis, trends (geopolitiek en economisch) en nieuwe inzichten
op te doen en te delen op het gebied van onder andere stedelijke ontwikkeling, vastgoed, financiering, leisure,
retail en duurzaamheid.
Daarnaast bood de conferentie de mogelijkheid bestaande relaties te onderhouden en nieuwe relaties aan te
gaan met binnen en buitenlandse partners.

ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Met de vertegenwoordigers van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht zijn ideeën uitgewisseld op welke wijze de
steden zich op het mondiale speelveld van vastgoedinvesteringen in het buitenland zullen profileren. Deze
krijgen o.a. een vervolg op internationale vastgoedbeurzen van München en Cannes.
Met o.a. Bouwinvest, AM en Fakton zijn lopende projectinitiatieven in Den Haag doorgenomen.

