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De Wiki van brussel.be wordt met verschillende pagina’s uitgebreid
Naast de uitbreiding van de Wiki krijgt de website binnenkort ook een Responsive Web
Design (RWD) en komt er een Open Data platform
Brussel, vrijdag 27 september 2013
De Wiki van de website van de Stad Brussel werd op 31 augustus 2012 online gezet.
Tot vandaag bestond deze uit vier pagina’s: Brussel in de literatuur, Brussel in de strips,
Brussel in de film en Brussel in liedjes. Hoewel deze nieuwe informatiedienst voor de burger
aanzienlijk de nieuwsgierigheid van de internetgebruikers opgewekt heeft, blijft het actieve
gebruik van de Wiki matig. Ondanks het feit dat 25.000 bezoekers de verschillende pagina’s
hebben doorlopen (min of meer 68 bezoeken per dag), blijkt het aantal deelnemers beperkt.
Om de Wiki van de Stad aantrekkelijker te maken, heeft Mohamed Ouriaghli (PS)
besloten de toepassing te stimuleren door het aantal pagina’s uit te breiden: « het bestaan van
een Wiki heeft een bijzonder belang voor de wijk, te weten meer lokale, specifieke en soepele
informatie dan deze voorgesteld op bijvoorbeeld Wikipedia ». Bovendien heeft deze laatste de
neiging sommige bijdragen te weigeren zoals bijdragen die zich eigenlijk niet op voldoende
bronnen baseren. En wat betreft de lokale geschiedenis, kan alle verzamelde informatie door
historici niet altijd ondersteund worden door boeken of referenties zoals vermeld door
Wikipedia (nationale persknipsels, onafhankelijke universitaire studies, openbare statistieken,
bekende beloningen, bibliografie van referenties, enz.). De Schepen voor Informatica voegt
eraan toe: « ik ben van plan de website van de Stad op interactieve wijze te ontwikkelen zodat
de burgers, naast het vinden van de meest volledige lokale informatie, ook hun bijdragen
kunnen leveren aan zijn ontwikkeling ».
Vanaf vandaag kan de internetgebruiker de volgende bladzijden doorlopen en
verrijken via Wiki.brussel.be:
- Opmerkelijke gebouwen
- Standbeelden in Brussel
- Fonteinen in Brussel
- Bekende personen uit Brussel
- Folklore in Brussel
- Toponymie in Brussel
- Gangen in Brussel
- Galerijen in Brussel
- Gastronomie in Brussel
- Cafés in Brussel
Mohamed Ouriaghli kondigt nu al andere belangrijke ontwikkelingen voor de website
van de Stad aan: « enerzijds zal de site een Responsive Web Design (RWD) krijgen, d.w.z. dat
deze zal kunnen gelezen worden vanaf alle supports: van elke smartphone tot het grote pc-

scherm en op phablets, minitablets, tablets, ultrabooks, netbooks en andere portables.
Anderzijds, wordt er ook een Open Data platform gecreëerd, om de verspreiding en het
gebruik van de door de Stad ontwikkelde openbare gegevens te stimuleren, een betere
visualisatie toe te laten en de applicaties die toegankelijke gegevens gebruiken te valoriseren.
Op lange termijn zal brussel.be ook het vereenvoudigen en het automatiseren van de
administratieve procedures voor de burgers bevorderen ».
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