AM/FM-GIS Belux
1cki

organiseert op dinsdag 11 juni te Brussel een seminarie over

GEOGRAFISCHE INFORMATIE EN NIEUWE MOBILITEIT
In samenwerking met :

Inleiding
Volgens een rapport van de Verenigde Naties zullen tegen het jaar 2050 nog eens 2,5 miljard mensen meer
in steden wonen. Daarnaast is er ook een sterke vergrijzing van de bevolking in de meeste
geïndustrialiseerde landen. België is niet immuun voor deze demografische trend. Om de complexiteit van
de demografische uitdagingen het hoofd te bieden, is een globale en transversale aanpak van het beleid
vereist. Mobiliteit hoort daarbij.
De markt speelt hierop in en nieuwe mobiliteitsaanbiedingen verschijnen, vooral in grote steden.
Het delen van fietsen bestaat al verschillende jaren. Ze zijn thans geëlektrificeerd en hebben een grotere
autonomie. Het aantal start-ups m.b.t. carpooling en delen van wagens is de afgelopen jaren ook snel
toegenomen. Aan de andere kant verschijnen ook allerhande « vreemde toestellen » (zoals electrische
steps) in onze straten. Dit wordt micro-mobiliteit genoemd en is een steeds geloofwaardiger alternatief in
stedelijke gebieden.
De verspreiding van smartphones en digitale oplossingen met een erg ergonomische interface zijn
onmiskenbaar een factor in het succes van deze nieuwe mobiliteit. Geografische informatie is ongetwijfeld
een essentieel onderdeel van deze explosie aan digitale oplossingen.
Deze situatie plaatst enerzijds de burger voor een interessant mobiliteitsaanbod, maar anderzijds ook de
openbare vervoersmaatschappijen voor nieuwe uitdagingen om klanten te blijven aantrekken. Toch moet
deze nieuwe mobiliteit ook een duurzamere stadsbelevenis respecteren. Maar hoe moet dit dan precies?
In deze context organiseert AM/FM-GIS Belux op dinsdag 11 juni om 12u in het CIBG te Brussel het
seminarie :

GEOGRAFISCHE INFORMATIE EN NIEUWE MOBILITEIT
Tijdens dit seminarie brengen we verschillende publieke, private en/of academische organisaties die
betrokken zijn bij deze nieuwe mobiliteitsprojecten samen, stellen hen in staat om hun projecten voor te
stellen en aldus te begrijpen hoe geografische informatie hierbij op een operationele manier wordt
aangewend.
Aan het einde van het seminarie beantwoordt een panel van experts uw vragen.
Deze vragenronde/discussie zal worden gevolgd door een cocktailreceptie.
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Programma
12u00

Ontvangst, lichte lunch en ‘netwerking’

13u00

Inleiding en verwelkoming
Raoul Penneman, vice-président AM/FM-GIS Belux
Hans Breemersch, secretaris generaal AM/FM-GIS Belux – moderator seminarie

13u15

Mobiliteit, waar gaan we heen ?
Louis Duvigneaud, CEO (FR)
Stratec SA, Brussel

13u45

Perex 4.0 en plan ITS
Denis Cornet, Directeur de la Direction "Systèmes de transports intelligents" (FR)
Service Public de Wallonie, Namen

14u15

TMaaS (Traffic Management as a Service) bij de Stad Gent
Sophie Gillaerts, Project Coordinator (NL)
Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Gent

14u45

Het project Smart Mobility Planner
Thomas Hermine, CEO (FR)
Nextmo-ov, Bruxelles

15u15

Koffiepauze

15u45

Bepaling van potentiële zones met grote vraag naar publieke opladingspalen voor electrische
voertuigen
Gauthier Blieck, Consultant Mobiliteit, GIS & Logistiek (FR)
Tractebel-Engie Group, Brussel

16u15

Slimmere mobiliteitskeuzes door geodata
Steven Logghe, Chief Traffic (NL)
Be-Mobile, Brussel

16u45

Panel discussie samengesteld uit verschillende sprekers

17u30

Closing speech, gevolgd door receptie en netwerking

18u30

Einde van het seminarie
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Registratie
Graag uw deelname bevestigen via de website van AM/FM-GIS BELUX (http://www.amfmgis-belux.be) of per
e-mail naar amfmgisbelux@gmail.com met vermelding van:
-

Naam :
Voornaam :
Functie :
Bedrijf :
Adres :
Tel. :
E-mail :
Individueel Lid AM/FM-GIS BELUX of Administratie Lid AM/FM-GIS BELUX : ja / neen
Sponsor Lid AM/FM-GIS BELUX : ja / neen
Lid BOLE vzw/BUL/NVLE of FLAGIS of AFIGéO : ja / neen
GEO Nr (enkel voor landmeters-experten) :

Prijs
Wij onderscheiden volgende tarieven :
-

Niet-leden
Individueel Lid AM/FM-GIS BELUX of Administratie Lid AM/FM-GIS BELUX
Lid BOLE vzw/BUL/NVLE of FLAGIS of AFIGéO
Student (max. leeftijd = 25 jaar)
Sponsor Lid AM/FM-GIS BELUX

80 €
60 €
60 €
5€
0€

Het inschrijvingsgeld is inclusief lunch en drankjes ter plaatse, tijdens de pauze, voor en tijdens de networking.
Gelieve het inschrijvingsgeld (geen BTW) vooraf te betalen op het rekeningnummer GEBABEBB BIC - IBAN BE77
2100 8128 5042 op naam van AM/FM-GIS BELUX ivzw; de factuur (en in voorkomend geval het certificaat)
worden u verzonden na het seminarie en ontvangst van uw betaling.
5 uur van voortgezette opleiding zijn voorzien voor dit seminarie georganiseerd samen met de BUL en NVLE.
Om lid te worden van de organisatie AM/FM-GIS BELUX ivzw, kan u zich inschrijven via de site van AM/FM-GIS
BELUX http://www.amfmgis-belux.be.

Locatie
CIBG – CIRB
Kunstlaan 21
1000 Brussel
www.cibg.brussels
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