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Oktober 2008

viWTA in het
Vlaams
Parlement
Maandag 13 oktober:
viWTA krijgt opdracht
van het Uitgebreid
Bureau tot het
begeleiden van de
Commissie Wonen en
Zorg.
Dinsdag 14 oktober:
Commissie
Binnenlandse
Aangelegenheden:
Gedachtenwisseling over
het instrument van de
Burgerconventie met
Robby Berloznik en
Lucien Hanssen.
Donderdag 16 oktober:
Verenigde Commissies
Economie, Werk en
Sociale Economie en
voor Onderwijs,
Vorming, Wetenschap
en Innovatie:Voorstel
decreetswijziging naar
aanleiding implementatie
decretale evaluatie van
het viWTA
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VIWTA ACTIVITEITEN KALENDER
najaar 2008
6 november: lunch debat "ICT en cultuurparticipatie"
15 november: debat "Voeding met een gezondheidsbonus: extraatje of essentie?"
25 november: studiedag "Groene Biotechnologie"
12 december: reflectiedag "Energie nu. En morgen?"

6 NOVEMBER: “ICT EN CULTUURPARTICIPATIE”
lunch debat
Het Vlaamse cultuurparticipatiebeleid richt zich op het bereiken van
een groter en nieuw publiek en het verhogen van de culturele
competentie. Informatie- en communicatietechnologie (ICT) kan
hierin een belangrijke rol spelen. De maatschappelijke beleidsnota
van de commissie Digitaal Vlaanderen van het Vlaams Parlement pleit
ervoor initiatieven uit te werken om het gebruik van ICT in de
culturele sector te bevorderen.
In opdracht van het viWTA nam de onderzoeksgroep IBBT/SMIT (VUB) een aantal cases uit
o.m. de erfgoedsector, kunsten en bibliotheeksector onder de loep vanuit de vraag hoe ICT
kan dienen voor verbreding, verdieping en vernieuwing van cultuurparticipatie. Het viWTA
presenteert op donderdag 6 november de resulterende krachtlijnen voor een potentieel beleid
rond ICT en cultuurparticipatie.
Sprekers:
Presentatie onderzoeksresultaten door Gert Nulens,VUB, IBBT- SMIT
Paneldebat met Jan Braeckman (VCOB)
Debbie Esmans (Departement JCSM van de Vlaamse Gemeenschap)
Dries Moreels (VTI, podiumkunsten),
Jeroen Walterus (Vlaams Centrum voor Volkscultuur, Erfgoedsector)
Moderator Stef Steyaert
Donderdag 6 november, 12u-13.45u, zaal De Schelp, Vlaams Parlement
Meer informatie: Els Van den Cruyce, 02 552 40 48
lees meer

15 NOVEMBER:
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viWTA op het FESTIVAL VAN DE POLITIEK
Het viWTA organiseert tijdens het festival van de politiek een
debat/vragenuurtje rond het thema "voeding met een
gezondheidsbonus: extraatje of essentie?"
Panelleden: Prof John Van Camp (UGent) en de heer Erwin Lamot (Flanders'FOOD) en
mevrouw Liesbet Lauwereys (De Maakbare Mens). Moderator: Els Van den Cruyce
Zaterdag 15 november, 11u-12u, zaal PP Rubens, Vlaams Parlement
Meer informatie: Els Van den Cruyce, 02 552 40 48
lees meer

25 NOVEMBER: GROENE BIOTECHNOLOGIE
Informatienamiddag
Het viWTA organiseert samen met het VIB een informatienamiddag
over groene biotechnologie; deze namiddag belicht groene
biotechnologie in het algemeen en de Vlaamse groene biotechnologie
in het bijzonder. Hierbij wordt ook de link gelegd naar de productie
van biobrandstoffen en gaat bijzondere aandacht naar de Europese dimensie van de materie.
Het is daarnaast de bedoeling dat deze dag ondersteuning en omkadering biedt voor de
volgende twee onderwerpen die relevant zijn voor de politieke actualiteit:
- Biobrandstoffen: VIWTA heeft over dit onderwerp al een ‘notendop’ geproduceerd en zal
tegen het einde van 2008 de resultaten van een onderzoeksproject presenteren.
- Het debat in het Vlaams parlement over het coëxistentiedecreet.
Sprekers: Godelieve Gheysen (UGent), René Custers (VIB), Dirk Reheul Bioveiligheidsraad,
Rudy Dekeyser (VIB), Erik Mathijs (K.U.Leuven), Willy Weyns (VIWTA)
Panelgesprek met: Peter Van Bossuyt (Boerenbond), Jan Aertsen (Vredeseilanden) Jan Turf
(BBL), Johan Cardoen (FlandersBio) en Cindy Boonen (Departement Landbouw en Visserij)
Moderatie: Ben Vanheukelom
Dinsdag 25 november, 13.00 -17.15, Zaal De Schelp, Vlaams Parlement
Meer informatie: Stef Steyaert, 02 552 40 51
lees meer

12 DECEMBER: ENERGIE NU. EN MORGEN?
reflectiedag
Reflectiedag over het toekomstig energiesysteem in Vlaanderen op
basis van de resultaten van het programma “Energie & klimaat:debat
in Vlaanderen”.
Sprekers: Stefaan Vergote (Europese Commissie, DG Milieu), Dolf
Gielen (International Energy Agency).
Gevolgd door parallele workshops rond de thema’s:
-

Ruimtelijke ordening en energie

-

Energie en energievoorzieningszekerheid

Vrijdag 12 december, 9.30-16.30, De Schelp, Vlaams Parlement
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Meer informatie: Donaat Cosaert, 02 552 40 54
lees meer
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