
     
 

 

IGOV partner Week van de Openbare Ruimte 2015 

Het IGOV is net als bij de vorige edities ook dit jaar weer actief betrokken bij De Week van de Openbare 

Ruimte die van 21 t/m 23 april wordt gehouden op Kasteel De Vanenburg in Putten. Op dinsdag 21 

april staat de Themadag Ruimte & Licht op het programma, waaraan per IGOV-lid 1 persoon gratis kan 

deelnemen. Dit geldt voor zowel IGOV als ook voor IGOV Innovatie Platform deelnemers. 

Over De Week 

In 2015 wordt de derde editie georganiseerd van het grootste kennisevenement voor de openbare 

ruimte in Nederland. De eerdere edities van De Week zijn door bezoekers en (kennis)partners 

gewaardeerd met een rapportcijfer 7,8 voor inhoud, opzet en locatie. Elke Themadag bestaat uit: 

• Een inspirerende keynote lezing 

• Acht Werkateliers over de belangrijkste thema’s van vandaag en morgen.  

• Volop gelegenheid tot netwerken tussen deelnemers, sponsors, sprekers en kennispartners. 

• Een inspirerende locatie en goed verzorgde lunch en netwerkborrel. 

8 Ateliers 

De basis van het dagprogramma bestaat uit acht Werkateliers. Onder leiding van uw trainer gaat u 

intensief aan de slag met een actueel onderwerp, recent onderzoek of inspirerende toekomstvisie. Na 

75 minuten intensief discussiëren, debatteren, ervaringen en meningen uitwisselen in groepen of 

plenair gaat u met concrete oplossingen en ideeën de deur uit. 

De onderwerpen zijn mede in overleg met het IGOV geagendeerd. Waarbij vanuit het IGOV naast 

actualiteit ook gekeken is naar het traject OVL2030 en de mogelijke vervolgstappen daarop. 

U kunt deelnemen aan de volgende Ateliers:  

 Smart Lighting, Smart Cities en Smart Citizens: de consequenties voor OVL beheer en onderhoud 

 Onderzoek van Saxion Hogeschool naar licht en veiligheid vertaald naar de praktijk 

 Storingen in de openbare verlichting 

 Onderzoek: Beleving van OVL in relatie tot sociale veiligheid 

 Op weg naar het ‘LED PVE’ , welke eisen moet u stellen bij de aankoop van LED armaturen? 

 Smart Road Lighting, meer dan schakelen, dimmen en regelen ? 

 Jongeren atelier verlichting, de jeugd is innovatief en daagt de gevestigde orde uit. 

 Tools voor de OVL-Regisseur, meten van prestaties en kwaliteit. Welke KPI’s beschikt u over? 

Gratis deelname aan Ruimte & Licht 

Deelname aan een themadag kost normaal gesproken € 145,- per persoon (met een vroegboektarief  



     
 

 

tot 20 maart van € 95,-). Per IGOV-lid* kan 1 persoon gratis deelnemen aan de themadag Ruimte & 

Licht. U kunt zich gewoon aanmelden via de website van het evenement (www.wvdor.nl) en dan in het 

opmerkingenveld aangeven ‘Gratis deelname als lid van het IGOV’. Extra deelnemers per IGOV-lid 

raden we aan ook voor 20 maart aan te melden om zo van het vroegboektarief gebruikt te kunnen 

maken. 

* Ook voor IGOV Innovatie Platform deelnemers 

** Ook als u besluit nu deelnemer te worden als gemeente van het IGOV of als OVL marktpartij van het 

IGOV Innovatie Platform. 

www.igov.nl 

www.igov.nl/innovatieplatform 
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