VERSLAG BUITENLANDSE DIENSTREIS
HOEVEEL PERSONEN HEBBEN DE REIS GEMAAKT?
1 persoon
HOELANG DUURDE DE REIS?
De reis duurde in totaal 2,5 dagen (2 dagen workshopdagen plus reistijd).
WAT WAS HET DOEL VAN DE REIS?
In deze workshop is gewerkt aan de verstedelijkingsopgaven in internationale metropolregio’s,
waarbij de focus op het gebied van industrie en bedrijventerreinen lag. De afdeling SenP was
gevraagd om een presentatie te geven en deel te nemen aan de internationale workshop. Het doel
van de deelname was: 1. kennis te delen en op te halen tijdens de expertsessie 2. Het netwerk en de
samenwerking binnen de Metrex uit te bouwen 3. voorbereidende werkzaamheden in het kader van
het Europees project ESPON en SPIMA te treffen.
WELKE LOCATIES ZIJN BEZOCHT?
De workshop is in het Instituut IAU gehouden. Daarnaast is het ontwikkelingsgebied Les Ardoines
bezocht.
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WAT HEEFT DE REIS DE GEMEENTE OPGELEVERD?
De expertsessie heeft het opdrogen van werkgebieden en de de industrialisatie in relatie tot de
verstedelijkingsopgave onder het voetlicht gebracht. De peer to peer kennisuitwisseling heeft tot
inzichten op het gebied van de metropolitane opgaven geleidt, waarbij zowel aandacht geschonken
is aan de economische strategische afwegingen, de instrumenten als ook de samenwerking met
ondernemers. Het belang van een economische visie die expliciet aandacht schenkt aan het thema
werkgebieden, de juiste urbane mix als ook het ruimte van creëren van nieuwe clusters is vanuit
verschillende cases belicht.
ZIJN ER VERVOLGAFSPRAKEN? ZO JA, WELKE?
Het expertmeeting en de samenwerking binnen de Metrex wordt in september vervolgd. Een
eindrapportage met de oogst wordt gezamenlijk met alle deelnemers opgesteld. Tot slot wordt de
kennis met collega’s binnen de verschillende afdelingen gedeeld die thematisch met het onderwerp
te maken hebben.

