Beste kaderlid,
U wordt door de West-Vlaamse afdeling van de Circle of Police Leadership van harte uitgenodigd
op een studienamiddag INNOVATIE,
op donderdag 22 september 2022 bij BLUEBRIDGE
in het Ostend Science Park
(Wetenschapspark 1, 8400 Oostende).

Op deze bijzondere locatie, die innovatie ademt, willen we een aantal ‘hot topics’ aansnijden:
•

Onze politionele gebouwen kennen een grote diversiteit (gedateerd tot modern) waarbij een trend naar nieuwe
commissariaten duidelijk vaststelbaar is. Het energie-aspect speelt hierbij een prominente rol, dit zowel naar
milieu-impact toe als naar budgettaire voorspelbaar (hoe lager het verbruik, hoe minder zwaarwichtig de
energiefactuur). Hoe maken we onze gebouwen future-proof?

•

Water is niet enkel een essentiële voedingsstof maar ook een vloeistof met serieuze impact (zee, kust, rivieren,
steden, …). Hoe kan de kuststreek zich wapenen tegen water?

•

Niet enkel gebouwen verbruiken energie, ook ons wagenpark. Wat met de elektrificatie van ons wagenpark?

PROGRAMMA
13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-15.00
15.00-15.15
15.15-16.15
16.15-17.15
17.15-18.15

Welkomstkoffie in zaal Demonstrator
Welkomstwoord door de voorzitster CPL WVL, Mia GOBERT en door Bluebridge/Ostend Science
Park – beheerder
Energie efficiëntie in gebouwen, gebracht door hoogleraar Arnold Janssens, verbonden aan de
vakgroep architectuur en stedenbouw van de Ugent
pauze
Kustverdediging, gebracht door prof. dr. Ir. Peter Troch, verbonden aan de vakgroep civil
engineering van de Ugent
Elektrisch wagenpark, gebracht door dr. Michel Verschuere, manager director bij YUSO (bedrijf
actief in de hernieuwbare en groene energie)
Netwerkmoment (food en drinks) in zaal Demonstrator

INSCHRIJVEN
• Prijs: 40 leden, 60 niet-leden
• Inschrijven kan tot en met maandag 19 september 2022 (12u) door invullen van FORMSformulier (ook via QR te bereiken). De inschrijving is pas definitief na betaling op
rekeningnummer BE45 7340 2725 5389 met vermelding ‘BLUE + volledige naam’.
Hopend jullie op 22 september 2022 massaal te mogen begroeten,
Bruno DEBACKERE
Secretaris

Mia GOBERT
Voorzitter

Covid 19? We volgen de geldende maatregelen, indien er aan bijzonderheden moet voldaan worden wordt dit kort voor de studienamiddag nog gecommuniceerd.

