Uitnodiging "B - IWA Happy Hour"
maandag 27 oktober 201 4 , om 1 7 u 00
Water in de Stad en de Haven van Gent

(Bezoekerscentrum Haven van Gent)
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen op het volgende B-IWA Happy Hour, dat zal
plaatsvinden op maandag 27 oktober e.k.om 17 uur, in het bezoekerscentrum van de
Haven van Gent: Rigakaai – Havennummer 0375A (GPS: vliegtuiglaan) – 9000 Gent.
Het nieuwe bezoekerscentrum staat naast het Grootdok aan de Rigakaai (rechtover
meubelzaak WEBA). Dit vomt de grens tussen de stad en de hedendaagse haven.
Tijdens deze Happy Hour wordt ingegaan op het verleden, heden en toekomst van
water in de stad en de haven van Gent.
Eerste spreker : Thomas Desnijder (beleidsmedewerker Energie – Havenbedrijf Gent)
« De duurzame havens : valorisatie van reststromen « .
Tweede spreker : Rudy Vannevel (Vlaamse Milieumaatschappij)
« Waterkwaliteit in de stad Gent : kijk op de geschiedenis van het Graafschap
Vlaanderen – door de eeuwen heen tot de systematische optimalisatie van
waterdistributie in de stad ».
Na de twee presentaties zal een panelgesprek doorgaan met :
Ingmar Nopens (Voorzitter B-IWA) – Greet De Gueldre (Aquafin) – Wim Audenaert
(UGent) – Boudewijn Meesschaert (KULeuven) en Charlotte Boeckaert (Vlakwa).
Dit panel reflecteert over het voorbije IWA Wereld Water Congres in Lissabon en de
toekomstige werking van B-IWA.
Om goed te eindigen worden de deelnemers uitgenodigd op een drink en een hapje
zodat ze de gelegenheid krijgen om contacten te leggen.
Deelname aan de Happy Hour is gratis voor B-IWA-leden. Zij mogen zich tevens laten
vergezellen door een tweede persoon. Niet-leden betalen ter plaatse € 15; via het
groepsabonnement kunnen 5 willekeurige personen het ganse jaar deelnemen aan de
Happy Hours (inlichtingen te verkrijgen op het secretariaat).
Voor een vlot verloop van het bezoek dringen wij erop aan dat u ten laatste tegen 20
oktober uw deelname, alsook die van de begeleidende persoon, zou aanmelden aan
de hand van bijgevoegd inschrijvingsformulier, te richten aan: info@belgaqua.be of via
het formulier op de website (www.b-iwa.be) (geen fax sturen). Degenen die een
groepsabonnement hebben genomen worden eveneens verzocht het aantal en de
namen van hun deelnemers te melden.
Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op dit B-IWA HAPPY HOUR.
De Directieleden,
Ingmar NOPENS - Patricia MERGEN - Boudewijn MEESSCHAERT - Greet DE GUELDRE

