
 

UNIVERSITAIRE STICHTING - Egmontstraat 11, 1000 Brussel 
 

PROGRAMMA "WORLD OF CITIES" 2016/1 – lunch-debatten 

 
De Universitaire Stichting heeft in 2015 in samenwerking met de Stichting voor Stedelijk Leefmilieu Pierre Laconte 
een cyclus van internationale lunch-debatten georganiseerd rond het algemene thema "A World of Cities" die 
bestemd is voor de leden van de Universitaire Stichting en voor een groter publiek, met name personen die 
behoren tot de economische, sociale en culturele wereld.  
 
Het programma voor de lente van 2016 bestaat uit drie lunches en een colloquium (op woensdag 13 april - zie 
afzonderlijk programma) rond het thema "INRICHTING VAN HET GRONDGEBIED EN MOBILITEIT IN HET 
VERSTEDELIJKT BELGIË".  
 
De prijs voor de lunch bedraagt € 33 (per persoon voor de leden van de Universitaire Stichting en hun partner) en € 38 (voor 
niet-leden). 
 
 
Vrijdag 13 maart 2016 om 12u30: Lunch-debat "Mobiliteit en handel in het licht van de technische vooruitgang" 
Het debat zal ingeleid worden door Bart Wallays, directeur bij UNIZO, onder meer voor retail, en door Georges Wanet, 
Prof. Solvay Brussels School, gewezen beheerder Belgacom en adviseur CEO Infrabel (in het Nederlands en het Frans). 
De vermenigvuldiging van het aantal grote commerciële ruimten in de stadsrand die vooral gericht zijn op de auto (bijv. U 
Place), zal een steeds grotere impact hebben zowel op de steden als op het platteland. In contrast hiermee staan nieuwe 
commerciële diensten die worden ontwikkeld in het licht van de technische vooruitgang, voornamelijk op het vlak van 
distributie, levering en betaling van aankopen. G. Wanet zal het hebben over de evoluties van de mobiliteit die voorzien 
kunnen worden. Bart Wallays zal het hebben over de middelen om de leefbaarheid van de steden te handhaven in het licht 
van de opkomst van grote ruimten in de stadsrand. 
 
 
Maandag 2 mei 2016 om 12u30: Lunch-debat "Toenadering bewerkstelligen tussen de werk- en woonplek in de 
productieve stad" 
Het debat zal ingeleid worden door Prof. Kristiaan Borret (UGent), de "Bouwmeester" van Brussel, na die van Antwerpen 
te zijn geweest (in het Nederlands).  
De mutaties van de productielocaties in het verstedelijkt België naar aanleiding van technologische veranderingen zullen 
een uitdaging vormen voor de inrichting van het grondgebied en het politieke beheer ervan. De spreker zal het hebben over 
mogelijke oplossingen die geïnspireerd zijn op zijn concrete ervaring. 
 
 
Maandag 6 juni 2016 om 12u30: Lunch-debat "Meer wegen, meer auto's, meer congestie: welke oplossingen?" 
Het debat zal ingeleid worden door Alain Flausch, secretaris-generaal van de Internationale Unie voor Openbaar Vervoer 
(UITP) en voormalig CEO van de Maatschappij voor intercommunaal Vervoer in Brussel (MIVB), in het Frans. 
De verkeerscongestie in geheel verstedelijkt België vormt een bijzondere uitdaging voor de vervoerverantwoordelijken,  
met name voor de MIVB en De Lijn. De voormalige CEO van de MIVB, en momenteel secretaris-generaal van de UITP, stelt 
innovatieve oplossingen voor om de hoogdringende uitbreidingen van het openbaar vervoernetwerk te financieren en om 
het marktaandeel van het openbaar vervoer wat betreft de verplaatsingen van personen, dat momenteel een van de laagste 
van Europa is, te verhogen. Op basis van zijn ervaring die hij ook internationaal opgebouwd heeft, zal hij een originele blik 
werpen op het vervoer in het door files gekwelde België. 
 

 
Inschrijven kan via www.fondationuniversitaire.be 

via e-mail op het adres fu.us@universityfoundation.be 
Betalen op de rekening BIC GEBABEBB/IBAN BE21 2100 7148 4103 van de Club van de US. 

 
NAAM: ............................................................................................................................................................................... 
 
TEL. : .......................................................... E-MAIL: ...................................................................................................... 
 
Vrijdag 11 maart 2016 om 12u30: Lunch-debat "Mobiliteit en handel in het licht van de technische vooruitgang." - 
Inschrijven en betalen vóór dinsdag 3 maart 
 
Maandag 2 mei 2016 om 12u30: lunch-debat "Toenadering bewerkstelligen tussen de werk- en woonplek in de 
productieve stad" - Inschrijven en betalen vóór 26 april 
 
Maandag 6 juni 2016 om 12u30: lunch-debat "Meer wegen, meer auto's, meer congestie: welke oplossingen?" - 
Inschrijven en betalen vóór 31 mei 
 
Datum……………………………………… Handtekening………………………………………………….. 
 

http://www.fondationuniversitaire.be/
mailto:fu.us@universityfoundation.be

