ANTWOORDKAART

P r a k t i s c h e

g e g e v e n s

Organisatie

Datum

Dit congres wordt georganiseerd door het Centrum voor Lokale
Politiek van de vakgroep Politieke Wetenschappen én het
Centrum voor Duurzame Ontwikkeling van de Universiteit
Gent, in samenwerking met Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, en met de steun
van Uitgeverij Vanden Broele (www.vandenbroele.be).

Dinsdag 27 maart 2007
Van 12.30 tot 16.30 uur

Steden op koers ?
Stadsmonitor voor leefbare en duurzame
Vlaamse steden, editie 2006

Locatie
Het Pand – Onderbergen 1 – 9000 Gent
Tijdens het congres kunt u uw auto parkeren
in de Sint-Michielsparking.

Doelgroepen
Het congres richt zich tot :
- politici en ambtenaren van steden en gemeenten;
- de Vlaamse overheid;
- het middenveld;
- academici en studenten;
- iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de stad.

Prof. dr. H. Reynaert
Centrum voor Lokale Politiek
Vakgroep Politieke Wetenschappen
Universiteitstraat 8
9000 Gent

Boek “Vlaamse steden op koers ?”
De Vlaamse editie 2006 van de stadsmonitor wordt
gepubliceerd door Uitgeverij Vanden Broele Brugge.

Inschrijven
Inschrijven kan door de inschrijvingskaart voor 22 maart 2007
te faxen of terug te sturen naar :
Prof. dr. H. Reynaert
Centrum voor Lokale Politiek
Vakgroep Politieke Wetenschappen
Universiteitstraat 8
9000 Gent
Fax : 09 264 67 04
U kunt ook mailen naar Herwig.Reynaert@ugent.be.

Inlichtingen

Inschrijvingsformules

Voor meer informatie over het congres kunt u contact
opnemen met :
Prof. dr. H. Reynaert
Tel. : 09 264 68 71
Fax : 09 264 67 04
Herwig.Reynaert@ugent.be

U hebt de volgende mogelijkheden :
- U schrijft zich in voor het congres en u ontvangt de editie
2006 van de stadsmonitor (60 euro).
- U koopt de editie 2006 van de stadsmonitor (60 euro).
- U bent student en u schrijft zich in voor het congres (10 euro).
- U bent student en u koopt de editie 2006 van
de stadsmonitor (50 euro).

Met de steun van :

achtste congres
Lokale en provinciale politiek
Gent
dinsdag 27 maart 2007

U stort het inschrijvingsgeld voor 22 maart 2006 op het
rekeningnummer 390-0965800-26 van de Universiteit Gent,
Universiteitstraat 8, 9000 Gent, met de vermelding
G/00094/01 V achtste congres Lokale en provinciale politiek.
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- Prof. dr. Herwig Reynaert - Universiteit Gent - Organisator
14.05-15.15 uur
16.15 uur
Opvallende ontwikkelingen op de woonmarkt en in de woonomgeving in de Vlaamse steden

Slotwoord door burgemeester Daniël Termont

- Presentatie van visie en indicatoren voor duurzaam wonen

Receptie

Jo Van Assche en Dominiek Vandewiele, Universiteit Gent
- Resultaten uit andere woonstudies
Sien Winters, Steunpunt Beleidsrelevant Onderzoek –
Ruimte en Wonen 2007-2011
- Reactie vanuit stedelijk woonbeleid
Jaak Brepoels, schepen van Wonen en Werk Leuven



Marc Mahieu, adjunct-kabinetschef Wonen

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een commerciële databank. U hebt het recht om uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.
Ik ben niet akkoord dat de gegevens die ik meedeel opgeslagen worden in een commerciële databank.

- Reinhard Stoop, coördinator Databank Sociale Planning Antwerpen

Ik ben student en ik koop de editie 2006 van de stadsmonitor (50 euro).

Beleidsplanning en Communicatie Genk

Ik ben student en ik schrijf me in voor het congres (10 euro).

- Francine Quanten, directeur Sociale en Economische Zaken,

Ik koop de editie 2006 van de stadmonitor (60 euro).

Thomas Block en Jo Van Assche, Universiteit Gent

Mobiliteit en Wonen Gent
- Geert Hillaert, stadssecretaris Kortrijk

Ik schrijf me in voor het congres en ik ontvang de editie 2006 van de stadsmonitor (60 euro).

Opvallende ontwikkelingen in de Vlaamse steden

- Karin Temmerman, schepen van Stadsontwikkeling,

Kruis aan wat van toepassing is.

13.45-14.05 uur

Deelnemers

e-mailadres : ...........................................................................................................................

Stedenbeleid, Wonen en Inburgering

Hogeschool Gent – Universiteit Antwerpen

..........................................................................................

Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur,

Moderator : Prof. dr. Filip De Rynck

telefoonnummer :

13.30-13.45 uur

postnummer en gemeente. : ............................................................................................................................................................................................................................................................

Panelgesprek

..........................................................................................................................................................................................................................................................

De inzet van de stadsmonitor in de steden

straat, nummer en bus :

Ontvangst met broodjes

a

..........................................................................................................................................................................................................................................................

15.15-16.15 uur

- Reactie vanuit Vlaams woonbeleid
Naar aanleiding van het congres verschijnt een boek over de
stadsmonitor bij Uitgeverij Vanden Broele uit Brugge.

m

functie :

In het laatste gedeelte staat de inzet van de stadsmonitor
in de steden centraal, in de vorm van een panelgesprek. Hoe
gebruiken de steden de stadsmonitor ? Welke mogelijkheden
liggen nog open ? Welke plaats heeft datamanagement in de
organisatiecultuur bij de opbouw van strategische plannen ? Hoe
kan het gebruik van de stadsmonitor gestimuleerd worden ? Die
vragen zullen ongetwijfeld inspireren tot een boeiend debat.

m

..........................................................................................................................................................................................................................................................

Vervolgens wordt dieper ingegaan op de woonmarkt en de
woonomgeving.. Welke tendensen spiegelen zich af ? Wat leren
andere woonstudies ? Welke rol willen en kunnen de Vlaamse
stadsbesturen opnemen ? Hoe wil de Vlaamse overheid de steden
daarbij ondersteunen ?

a

12.30-13.30 uur

De inzet van de stadsmonitor in het Vlaamse stedenbeleid
De stadsmonitor brengt de leefbaarheid en duurzaamheid van
de steden in kaart aan de hand van 190 indicatoren. In 2004
werd de eerste editie voorgesteld. Vandaag is de tweede
editie beschikbaar. Wat is de inzet van de stadsmonitor in het
Vlaamse stedenbeleid ? Hoe evolueren onze steden ? Welke
ontwikkelingen vallen op ? Die items worden in het eerste
gedeelte van het congres behandeld.

r

voor- en achternaam :

g

Vul uw persoonlijke gegevens in.

o

Foto’s uit de fotowedstrijd ‘Thuis in de Stad’ 2006

Het Centrum voor Lokale Politiek van de vakgroep Politieke
Wetenschappen van de Universiteit Gent organiseert zijn achtste
congres Lokale en provinciale politiek, in samenwerking met
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen
en Inburgering. De editie 2006 van de Stadsmonitor voor leefbare
en duurzame centrumsteden vormt de rode draad.
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Congres Lokale en provinciale politiek : “Vlaamse centrumsteden op koers ?”
Stadsmonitor voor leefbare en duurzame steden, editie 2006
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