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Er komt een gloednieuwe ‘Urban Future’ aan! 

Live event in Rotterdam uitgesteld, première van virtuele uitvoering in de herfst en 
digitale thuisbasis voor CityChangers in de maak 

Graz/Rotterdam, 7 april 2021 – Meer dan 4000 stedelijke changemakers van over de 
hele wereld zouden later dit jaar naar Rotterdam komen voor de 2021 Urban Future 
Global Conference, die gepland stond in het vernieuwde AHOY. Gezien de 
wereldwijde situatie van de COVID-epidemie en de onduidelijkheid over de 
haalbaarheid van live events, kondigen het team van Urban Future en de stad 
Rotterdam aan dat het event zal worden uitgesteld. Aan alternatieven wordt 
gewerkt! 

Rotterdam uitgesteld 
De Rotterdamse wethouder voor duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie, 
Arno Bonte, legt de beslissing uit: "Hoewel we het geweldig vonden om in juni de 
meest inspirerende en bevlogen urban changemakers vanuit de hele wereld hier in 
Rotterdam te ontvangen, realiseerden we ons dat dit, 
door de onzekerheid rond COVID-19, op dit moment niet mogelijk zal zijn. UFGC en 
de stad Rotterdam zijn een koers aan het uitzetten om onze diverse reeks duurzame 
projecten op een latere datum in te plannen. We blijven ons ook volledig inzetten 
om, samen met getalenteerde lokale CityChangers, ons internationale publiek te 
blijven verbazen met een scala aan nieuwe acties gericht op een groener, gelukkiger 
en leefbaarder Rotterdam.” 

Volgende kans op fysieke ontmoetingen 
Gerald Babel-Sutter, CEO en oprichter van de Urban Future, beschrijft de route voor 
de komende jaren: "We zijn optimistisch dat grote live events weer mogelijk zullen 
zijn in 2022. Vooral stedelijke beleidsmakers hebben behoefte aan dergelijke 
persoonlijke, internationale uitwisselingen. Daarom doet het me deugd de 
locaties van de twee volgende Urban Future Live-edities aan te kunnen kondigen. 
We zullen elkaar eindelijk weer persoonlijk kunnen ontmoeten in een 
Zweedse stad (1-3 juni 2022) en de Duitse stad Stuttgart (21-23 juni 2023)!"  

Digitale alternatieven in de maak 
Hoewel de uitstel van het live event van dit jaar natuurlijk een grote teleurstelling 
was voor de organisatoren, partners en de hele gemeenschap, zien we het ook als 
een uitzonderlijke kans. Het team was in staat alle resources samen te brengen in 
een project dat door de gemeenschap zelf werd voorgesteld. 
"Elke dag krijgen we e-mail van stedelijke changemakers die ons vragen meer 
authentieke transformatieverhalen te delen, met meer specifieke kennis, meer 
inspiratie en meer motivatie," aldus Gerald Babel-Sutter. “Samen met onze ongeveer 
100 partnerorganisatie zijn we dus bezig een virtuele 'thuisbasis’ te maken voor 
CityChangers. Op deze digitale thuisbasis vindt u de collectieve kennis en expertise 
van honderden experts: 356 dagen per jaar, 24 uur per dag en helemaal gratis. 



Gebruikers kunnen ook zelf content maken en plaatsen en contact leggen met 
gelijkgestemden uit honderden andere steden. " 

Meer informatie volgt binnenkort. Ga voor een eerste indruk naar www.urban-
future.org.  

Over de ‘Urban Future' 
De Urban Future is de grootste ontmoetingsplaats ter wereld voor CityChangers, 
mensen die vol passie en inzet proberen hun steden duurzamer te maken. Ze 
implementeren concrete projecten en verbeteren zo het leven in hun steden. De Urban 
Future brengt de knapste koppen bij elkaar en biedt een neutraal platform zonder 
politieke agenda. De conferentie werd in 2014 mede opgericht door Gerald Babel-Sutter 
en werd elk jaar in een andere Europese stad gehouden. Sinds 2014 is het aantal 
bezoekers verdrievoudigd. Het event van 2020 in Lissabon ging niet door wegens 
COVID-19. In 2021 wordt het eerste volledig virtuele event en een nieuwe digitale 
thuisbasis onthuld voor CityChangers over de hele wereld. 

Toekomstige Urban Future live events 
Zweden | 1-3 juni 2022 
Stuttgart, Duitsland| 21-23 juni 2023 
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