
CPT – Roadshows 

De vereniging  van elektrische voertuigen  ASBE  België stelt u met 

genoegen  de Clean Power for Transport Roadshow voor, die we vanaf 

het najaar organiseren in samenwerking met de Vlaamse overheid, 

Departement Leefmilieu.

De opzet van de CPT Roadshow (Clean Power for Transport) heeft twee 
hoofddoelstellingen en organiseert in iedere provincie telkens een 
tweedaags evenement.

 
De eerste doelstelling van de CPT Roadshow is het organiseren van :

- Infostand van ASBE en haar partners (info over elektrische voertuigen, 

laadinfrastructuur, alternatieven,…)

- commerciële standhouders (auto’s, fietsen, utility voertuigen, 

leveranciers, laadinfra, en nog vele anderen)

- testritten met de demo voertuigen (op een afgebakend terrein en/of 

openbare weg)

De tweede doelstelling van de CPT Roadshow is het informeren van het 

publiek :

- alle mythes over elektrische voertuigen ontkrachten

- voordelen van elektrisch rijden tegenover de verbrandingsmotor

- wegwijs in het elektrisch rijden.

Iedere bezoeker verlaat de CPT Roadshow overtuigd dat zijn 
volgend vervoersmiddel elektrisch zal worden.



Programma : 

Telkens op vrijdag & zaterdag : 

De eerste dag is het VIP-evenement voor de lokale overheid en industrie. 

De VIP-events zijn bedoeld voor bedrijfsleiders, fleetmanagers, 

mandatarissen en mobiliteitsverantwoordelijken van steden en 

gemeenten.  Het programma op vrijdag is dan ook opgesplitst in twee 

doelgroepen.

Vrijdag voormiddag : 

Steden en gemeenten, Provincies en openbare instellingen.

Programma : 
- Provincie : openings door Provinciebestuur
- Beleidsvoering : Departement Leefmilieu
- Eandis/Infrax : stand van zaken de publieke laadpalen
- VVSG : de toekomstvisie voor uw gemeente/stad
- Umicore : trends in batterijen
- VUB : Life Cycle Assessment van voertuigen
- Panelgesprek met Q&A : Eandis, VVSG, …

Netwerklunch : Hier heeft men de mogelijkheid de lokale overheid en 

leveranciers te ontmoeten, om voorbeelden en ervaringen uit te wisselen 

en commerciële contacten te leggen. Dit wordt aangeboden aan alle 

deelnemers van zowel de voor- als de namiddagsessie. Zo wordt   

interactieve netwerking opportuun gecreëerd. 



Namiddag : 

KMO’s en zelfstandingen

Programma : 
- Elektrische voertuigen : waar staan we vandaag en wat brengt 

de toekomst ? door ASBE 
- Total Cost of Ownership, wat betekent dit voor u?
- Energietransitie : wat betekent dit voor uw onderneming ?
- CPT-projecten : Traxio, Cambio, Partago,…
- Panelgesprek met Q&A : waarom is uw volgend voertuig 

elektrisch? 

Zaterdag : Groot publiek, kortom iedereen.

Programma :

Info voor elke potentieel geïnteresseerde in het elektrisch rijden 

gekoppeld aan demonstraties, workshops en doorlopend testritten.

( testritten worden uitgevoerd volgens uw bedrijfspolicy )



Vrijdag 6 oktober voormiddag : 

8h15 Registratie en koffie

9h00 Ludwig Vandenhove
Gedeputeerde Leefmilieu Provincie Limburg
Introductie

9h15 Simon Ruyters
Departement Omgeving Vlaamse Overheid
Beleidsvisie op korte en lange termijn

9h35 Cedric Depuydt
Stafmedewerker energie en klimaat VVSG
Toekomstvisie 

10h00 Jan Tytgat
Director Government Affairs Benelux bij Umicore
Trends in batterijmaterialen

10h20 Koffiepauze

10h45 Maarten Messagie
Onderzoeker VUB duurzaamheidsaspect 
Life Cycle Assessment van elektrische voertuigen

11h10 Dirk Schreurs
Infrax
Stand van zaken van de publieke laadpalen

11h20 Panelgesprek
Eandis/Infrax - VVSG - ASBE
vraag en antwoord gesprek rond elektrische voertuigen
in de praktijk

12h00 Lunchreceptie - netwerking

Doorlopend mogelijkheid tot gesprekken met de professionele 
partners : elektrische auto’s, utility voertuigen, laadinfra, enz.

met steun van



Vrijdag 6 oktober namiddag : 

12h00 Registratie en netwerklunch

13h30 Stef Denayer
Directeur i-Cleantech Vlaanderen
Introductie en verwelkoming

13h45 Bart Massin
Stroohm
De energietransitie en elektrische voertuigen

14h15 Arthur Vijghen
Project voorstelling Platform Elektrische Bedrijfswagens
CPT-project

14h30 Athlon Car Lease
Total Cost of Ownership van uw elektrisch voertuig

15h00 - 15h20 : Koffiepauze

15h20 Raymond Zoilé
ASBE voorzitter & EV-specialist Nissan
Evolutie van technologie op korte & lange termijn

15h45 Panelgesprek
ASBE - Stroohm - Traxio
Waarom is uw volgend voertuig elektrisch ? 

16h30 Netwerkreceptie
Ontmoet de partners rond elektrische voertuigen.

Doorlopend mogelijkheid tot gesprekken met de professionele 
partners : elektrische auto’s, utility voertuigen, laadinfra, enz.

met steun van



Deelname : 

Het publiek van de roadshow zal overtuigd worden door de 
aanwezigheid van alle relevante commerciële deelnemers.
Zo overtuigen we de bezoekers met een krachtig signaal rond de 
community van elektrische voertuigen.

Waarom deelnemen ?
 

- ontmoeten van de fleetmanagers

- contacten leggen met bestuursorganen

- performante gastsprekers

- de EV-rijders van morgen ontmoeten

- actieve infosessies

U bent van harte uitgenodigd op dit VIP-event te Limburg op 6 & 7 
oktober via deze link. 

https://www.formlets.com/forms/7x3GCRS479DP4Tm2/


PROVINCIE LIMBURG 

GREENVILLE   CENTRUM-ZUID 1111    3530 HOUTHALEN-HELCHTEREN

6 & 7 Oktober 2017 

E e n s e m i n a r i e c e n t r u m m e t i n g e r i c h t e 
ontmoetingsruimtes. Een cafeteria.  Een exclusieve 
ruimte voor presentaties en events in het atrium van 
het beschermde hoofdgebouw tot ca. 120p. en tot 
3 extra vergaderruimtes van +/- 40P. Zeer grote 
open parking en vlot toegankelijk nabij de 
autosnelweg.

Locatie Greenville op de oude mijnsite : Het als 
monument beschermd hoofdgebouw van de 
koolmijn is vandaag herbestemd als 'incubator' en 
'bezoekerscentrum’.
i -Cleantech Vlaanderen is er gehuisvest : 
uitgebreide laadinfra aanwezig & bedrijven die rond 
de EV-community werken.



CPT-Roadshow Partners


