Deelname vrijdag :

CPT – Roadshows
De vereniging van elektrische voertuigen ASBE België stelt u
met genoegen de Clean Power for Transport Roadshow
voor, in samenwerking met de Vlaamse Overheid,
Departement Omgeving.
ASBE vertegenwoordigt hierbij de gezamenlijke keten van
één der snelst groeiende sectoren van België. Elektrische
voertuigen zijn de duurzame mobiliteits- oplossingen van
vandaag om de klimaatsverandering te bestrijden, een
betere levenskwaliteit en nieuwe groene tewerkstelling te
scheppen en ons minder afhankelijk te maken van één
soort energievoorraad.

Op vrijdag 23 en zaterdag 24 maart landt de Clean Power
for Transport Roadshow in het Provinciaal Administratief
Centrum te Gent. Dit evenement is een informatie- en
belevingsaanbod rond elektrisch vervoer. Bezoekers van de
roadshow kunnen concrete informatie krijgen over elektrisch
rijden om zo de mythes te ontkrachten. Tevens worden de
voordelen van elektrisch rijden tegenover de
verbrandingsmotor toegelicht. Iedereen wordt wegwijs
gemaakt in het elektrisch rijden dmv testritten. Belangrijk is te
weten dat het niet enkel over auto’s gaat, maar ook fietsen
en utility voertuigen.

Verdere info over dit tweedaags event vindt u op :
www.ikrijelektrisch.be

Iedere bezoeker verlaat de CPT Roadshow overtuigd dat
zijn volgende vervoersmiddel elektrisch is.

Het publiek van de roadshow wordt overtuigd door de
aanwezigheid van relevante commerciële deelnemers.
Een krachtig signaal wordt gegeven door de community
van elektrische voertuigen.
U bent van harte uitgenodigd op deze studiedag te
Gent, inschrijven kan via deze link.
De studiedag kost 150€, U betaald online of vul uw
vouchercode in voor gratis deelname.
No-show betalen 50€ !

Vrijdag 17 november namiddag :
13h30

Tony De Coster
Eandis
Stand van zaken van de publieke laadpalen

14h00

Bart Massin
Stroohm
De energietransitie en elektrische voertuigen

14h30

Isha Andries
Strategic Account Manager Athlon Car Lease
Total Cost of Ownership en de nieuwe fiscaliteit

Vrijdag 23 maart voormiddag :
8h15

Registratie en koffie

15h00 - 15h20 : Koffiepauze

9h00

Peter Hertog
Gedeputeerde Provincie Oost-Vlaanderen
Introductie en verwelkoming

15h20

Philippe Decrock
Project voorstelling Platform Elektrische
Bedrijfswagens - CPT-project

9h15

Simon Ruyters
Departement Omgeving Vlaamse Overheid
Beleidsvisie op korte en lange termijn

15h55

Panelgesprek
Traxio - Stroohm - ASBE
Waarom is uw volgend voertuig elektrisch ?

9h30

Cedric Depuydt
Stafmedewerker energie en klimaat VVSG
Toekomstvisie

16h30

Netwerkreceptie

9h50

Jan Tytgat
Director Government Affairs Benelux bij Umicore
Trends in batterijmaterialen

10h30

Koffiepauze

11h00

Joachim Jacob
Partago - Elektrisch autodelen

11h15

Maarten Messagie
Onderzoeker VUB duurzaamheidsaspect
Life Cycle Assessment van elektrische voertuigen

11h45

Panelgesprek
Eandis - VVSG - ASBE
vraag en antwoord gesprek rond elektrische
voertuigen in de praktijk

12h00

Lunchreceptie - netwerking

Zaterdag 24 maart : vrije toegang van 11u tem 17u
Groot publiek, kortom iedereen.
Programma : Info voor elke potentieel geïnteresseerde in het
elektrisch rijden met demonstraties, workshops en doorlopend
testritten.
Waarom deelnemen ?
- ontmoeten van fleetmanagers
- contacten leggen met
openbare bestuursorganen
- performante gastsprekers uit de
praktijk
- de EV-rijders van vandaag en
morgen ontmoeten
- pro-actieve infosessies

