
Themagroep Smart Cities      

 

UITNODIGING 

Bezoek Smart City Eindhoven 

Beste wethouder, 

Uw stad is bezig met het onderwerp Smart Cities en de digitale transitie. Onderweg krijgt u met veel 

vragen te maken. Data vormt hierbij de rode draad. Hoe staat de gemeente er in, van wie zijn de 

data, wie mag er wat mee doen, hoe doe je dat met sensoren in de openbare ruimte? 

De themagroep Smart Cities van G40-stedennetwerk biedt het platform om de vraagstukken rondom 

Smart Cities gezamenlijk uit te werken en kennis daarover met elkaar te delen. Voortbordurend op de 

Netwerkdag van 15 maart, nodigen we u uit voor een bezoek aan de Smart City Eindhoven. 

 

Programma 

Deze dag kunt u beleven hoe een smart city zich ontwikkelt en hoe de samenwerking met de 

quadruple helix in de praktijk vorm krijgt. Wethouder Stijn Steenbakkers (onder meer verantwoordelijk 

voor Innovatie en Digitalisering) neemt u mee in de meest actuele ontwikkelingen in de stad. 

U brengt een bezoek aan twee Living Labs. Eén gaat naar het creatieve en culturele hart van 

Eindhoven – Strijp S (http://www.strijp-s.nl/nl/home) waar camera’s, bijvoorbeeld, helpen bij het 

zoeken naar een vrije parkeerplek, of waar een nieuwe dienst zoals reserveerbare 

(electrische)deelfietsen wordt aangeboden. Een andere excursie brengt u naar de langste 

uitgaansstraat van Nederland - Stratumseind. (https://www.smartdatacity.org/stratumseind-living-lab/). 

In dit bekendste Living Lab is al veel geëxperimenteerd met de rol van sensoren en het gebruik van 

data om het uitgaansgebied veiliger, levendiger en aantrekkelijker te maken. Door deze ervaring heeft 

Eindhoven met Amsterdam in 2017 ook het initiatief genomen om de Spelregels voor de Digitale Stad 

op te stellen. U wordt tijdens dit bezoek ook gevraagd om mee te praten over hoe deze spelregels in 

de praktijk hun uitwerking vinden in lokaal beleid en contractmanagement.  

 

Praktische informatie 

Datum en tijd  27 juni 2019,  
het programma is van 10.30 tot 16.00 uur, daarna is er gelegenheid voor het 
netwerken 

Plaats   Eindhoven 

Opgeven voor de dag kan op info@g40stedennetwerk.nl. U ontvangt dan het definitieve programma 

voor de dag. U kunt rekenen op een inspirerende dag met praktijkvoorbeelden, gezamenlijke lunch en 

aan het eind van de dag gelegenheid voor het netwerken. We hopen u op 27 juni in Eindhoven te 

zien! 

dhr. W. Willems, wethouder Apeldoorn 

dhr. M. van Willigen, wethouder Zwolle 
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