VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT?
2 personen
HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde in totaal 3,5 dagen. Een middag reizen en dan 3 dagen conferentie
WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
Om kennis op te bouwen over Urban Futures Global Conference, een van Europa’s grootste
bijeenkomsten in duurzame toekomst van steden, met thematieken die ook in Den Haag spelen
vooral rondom de verdichtingsgebieden met hoge duurzaamheidsambities zoals de Binckhorst en A4
Vlietzone. Thema’s zoals duurzame mobiliteit, circulair aanbesteden, metropolitan areas
management, cutting carbon emissions, wooden buildings on the rise, car free city life, best practice
voorbeelden vanuit steden als Toronto, Oslo, Gothenburg, Stockholm, Londen, rondom de wereld
voor stedelijke vernieuwing.
WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
Oslo stad, overdag werd de conferentie in Clarion Hotel the HUB gehouden. In de avonden hebben
wij veel gelopen door de verschillende wijken en openbare ruimtes om een beeld te krijgen van wat
er in Oslo speelt. Veel inspirerende plekken gezien stedelijke verdichting en vernieuwing die als
referentie kunnen functioneren voor de vernieuwing in Den Haag.
WIE HEB JE ONTMOET? (BENOEM DE FUNCTIEOMSCHRIJVING)
 Maarit Kahila, Co-founder &CEO van Maptionnaire voor smart participatie
 Henk Bouwman, Secretary General, Metrex – Network of European Metropolitan Regions
and Areas
 Christiane Wolfbauer, assistant to CEO, Urban Future Global Conference (volgend jaar in
Lissabon, de jaar erop in Rotterdam)
 Diogo Gomes de Araujo, Manager International External Affairs Daimler
 Pandora Batra, Senior Engagement Officer, Cities States and Regions CDP
WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
Veel inspiratie over metropolitane thematieken die van belang zijn voor de verdichtingsgebieden
zoals de Binckhorst en A4 Vlietzone, CID en ook ZuidWest.
In totaal hebben wij zo’n 50 presentaties gezien en die hebben wij samengevat voor iedereen die
interesse heeft. De belangrijkste bevindingen zullen we als een lunchlezing binnenkort bieden voor
de afdeling S&P om de kennis te verdelen en discussie om de belangrijke thematieken levend te
houden als onderdeel van Haagse transformatie kansen.
ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Wij willen ervoor gaan zorgen dat Den Haag a.s. jaar een spreker (wethouder, burgermeester, hoofd
van een afdelingen) voor de Urban Futures Conference kan sturen. Dit jaar waren o.a. Almere en
Rotterdam aanwezig vanuit Nederland. Wij zijn in contact gekomen met Urban Futures Global
Conferentie om dit lijn door te trekken. Wordt vervolgd en hopelijk lukt het Den Haag ook.

