Mensen maken het verschil in de openbare ruimte

Workshop

Smart Lighting in de openbare ruimte
Slimme verlichting helpt de openbare ruimte beter te maken. Het zorgt voor meer
veiligheid, vermindert lichtvervuiling en zorgt voor een lager energieverbruik en dus CO2vermindering. Als onderdeel van de zogenaamde Smart City gaat straks een wereld van
mogelijkheden open. Een lichtmast als drager voor tal van sensoren die de open ruimte
met alles en iedereen verbindt . . .
In deze workshop gaan we met u aan de slag met deze onderwerpen. Is het allemaal
toekomstmuziek wat we over ons uitgestrooid krijgen, of biedt het echt kansen om een volgende
stap te maken?
Onderwerpen
 Wat wordt onder Smart Lighting verstaan? Waarom Smart Lighting (voor- en nadelen)?
 Wat is de relatie met Smart Cities? Waar liggen de kansen én de mogelijke valkuilen?
 Welke beleidsterreinen binnen de gemeente zijn naast de OVL belanghebbenden en hoe
kunnen zij elkaar versterken?
 Wat levert Smart Lighting op voor de gemeente? En wat kost het dan?
 Wie is straks de eigenaar van al die data? En wat gaat daarmee gebeuren?
 Wat moet ervoor worden geregeld voordat het uitgerold kan worden (in de organisatie en
praktisch)? Welke infrastructuur is nodig; voedingsnetten, constante spanning, DC?
 Voorwaarden voor toekomstvastheid, bijvoorbeeld het AliS-protocol.
 Hoe zal het beheer en onderhoud veranderen voor de gemeente?
 Wat zijn de ervaringen tot op heden?
Na het volgen van deze workshop heeft u zich een goed beeld gevormd rondom de belangrijkste
aspecten die spelen rond Smart Lighting. Het geeft u praktische handvatten waarmee u in staat bent
afwegingen te maken en wellicht een volgende stap te zetten.
Doelgroep
Deze workshop is van belang voor iedereen die professioneel betrokken is bij de openbare ruimte.
Over Nobralux
Nobralux vanuit haar onafhankelijke adviseursrol inmiddels ruime ervaring opgedaan op diverse
aspecten rondom het thema Smart Lighting en Smart City. Wij delen deze kennis graag om samen
met u te werken aan een betere openbare ruimte.
Overige gegevens
Cursusduur
Plaats, data en tijden

: 1 dagdeel
: zie inschrijfformulier

Bel voor nadere informatie met Menno van Noort 06 25 01 57 52, of kijk op www.nobralux.nl

