Uitnodiging Colloquium

Provinciehuis - Raadzaal - Hasselt
Vrijdag 10 November 2017  9u30 tot 12u30
LimbU, de warmste munt van Limburg, verbindt mensen met mensen,
beleidsdoelstellingen met burgerparticipatie, projecten met helpende handen, hulpvragen met zorg.
LimbU wil een duurzame en warme samenleving creëren, samen met alle partners in deze provincie.
We leven in een snel veranderende, globaal georiënteerde wereld die voor lokale gemeenschappen specifieke uitdagingen met zich
meebrengt. Als antwoord hierop zet Limburg steeds meer in op het groeien naar een duurzame samenleving, die oog heeft voor
zowel ecologische, sociale als economische aspecten. LimbU is ontstaan met als doel om in de provincie Limburg met alle partners de
handen in elkaar te slaan en te werken rond drie belangrijke thema’s:
Duurzaamheid - Gemeenschapszin - Lokale producten / economie.
LimbU wordt voor steden en gemeenten gezien als een onderdeel van het Smart City Concept.
Omdat het op een slimme manier burgers, verenigingen, organisaties en bedrijven betrekt bij het lokale beleid. Samen het beleid verwezenlijken in een participatief en co-creatief proces, dat is LimbU. Als waardering voor hun betrokkenheid worden deelnemers gewaardeerd met LimbU, een provinciaal waarderingssysteem in de vorm van een digitale gemeenschapsmunt.
Het colloquium bekijkt met de diverse sprekers het LimbU concept vanuit verschillende invalshoeken:
Smart City - Beleidsinstrument - Burgerparticipatie - Sociale cohesie - Duurzaamheid - Euro-economie.

Programma
09.15 - 09.30 u

Opening deuren

09.30 - 09.45 u

Waarom een Limburgse gemeenschapsmunt? - Député Ludwig Vandenhove; Limburg

09.45 - 10.05 u

I SCAPE: verbeter de luchtkwaliteit samen met de burger - Prof. Ansar Yasar; UHasselt

10.05 - 10.25 u

Sociale Cohesie en participatie in lokale gemeenschappen - Dr. Sarah Carpentier; UCLouvain

10.25 - 10.45 u

De plaats van een gemeenschapsmunt naast de Euro? - Geert Janssen; Hoofdeconoom Etion

10.45 - 11.15 u

LimbU als lokaal beleidsinstrument - Wim Van De Putte, Uitmuntend Limburg VZW

11.15 - 11.35u

Pauze

11.35 - 11.55u

Gemeenschapsmunten als bouwsteen in Smart Cities - Prof. Pieter Ballon; VUB / IMEC

11.55 - 12.15 u

Zal LimbU tot participatie en gedragsverandering leiden? - Dr. Francesca Spagnoli; IMEC

12.15 - 12.30 u

Slotrede. LimbU, de Limburge mUnt met de grote U! - Herman Reynders; Gouverneur Limburg

12.30 u

LimbU-aperitief en broodjeslunch

LimbU Centrum-Zuid 1111 | 3530 Houthalen-Helchteren | T + 32 (0)11 39 75 69 | E info@uitmuntendlimburg.be | www.limbu.be

