PERSBERICHT

12e Realty Summit in september
BRUSSEL – Op 21 en 22 september 2021 gaat de twaalfde editie van de Realty Summit door in de
vernieuwde Gare Maritime op Tour & Taxis. Het jaarlijkse event verwelkomt sprekers uit heel Europa
en verwacht 2000 bezoekers uit alle hoeken van de vastgoedsector.

Hidalgo en de 15 minute city
Realty wil een platform zijn waar publiek en privaat samenkomen om te discussiëren over actuele
thema’s. Zo zullen burgemeesters Anne Hidalgo (Parijs), Philippe Close (Brussel) en Maxime Prévot
(Namen) in dialoog treden met prof. Carlos Moreno (Université de la Sorbonne) over the 15 minute
city, een duurzaam en ambitieus Frans stadsconcept.
Snellere bouwvergunningen
Ook het probleem van slepende beroepsprocedures en trage bouwvergunningen wordt aangekaart.
Exello.net, de vereniging van algemeen directeurs van steden en gemeenten, trekken het debat op
gang rond vereenvoudigde administratieve procedures en draagvlakcreatie.
Vastgoed en COVID-19
Wat heeft de coronacrisis gedaan met het vastgoedlandschap en meer bepaald de kantorenmarkt?
Wat gebeurt er met de grote kantooroppervlaktes als thuiswerken een blijver is? En hoe pakt men
deze uitdagingen in het buitenland aan? Realty nodigt zowel ontwikkelaars, investeerders, gebruikers
als overheden uit om na te denken over de nieuwe realiteit die COVID-19 gecreëerd heeft.
Geen baksteen in de maag
Het lijkt afgelopen te zijn met de baksteen in de Vlaamse maag. De huurmarkt boomt en de
deeleconomie manifesteert zich ook op de vastgoedmarkt in de vorm van co-living. Institutionele
beleggers uit binnen- en buitenland kijken naar België om hun residentiële portefeuilles uit te
breiden. Welke impact heeft dat op residentiële ontwikkelingen? Realty zoekt uit welke
opportuniteiten investeerders niet mogen laten liggen.
Realty keert terug naar Brussel
Na de vorige editie in Knokke zijn bezoekers opnieuw welkom in Brussel, de thuishaven van de
Belgische en Europese politiek. Met haar 20.000 m2 oppervlakte en overkapping is het prachtig
gerestaureerde Gare Maritime zowel COVID- als regenproof. De organisatie verwacht 2000
bezoekers op de veilige semi outdoor locatie.
www.realty-summit.be

Aan de redactie

Realty wordt georganiseerd door Easyfairs
Dinsdag 21 september: 8u00-21u00
Woensdag 22 september: 8u00-21u00
Tickets: online te koop vanaf 10 mei 2021
www.realty-summit.be

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mathieu Van Marcke
Managing Director Realty Summit
0473 460 960

