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Het Open Data platform dingt mee naar de 
Smart City Award 2015! 

 

Brussel, 20 januari 2015 
 

Het Open Data platform van de Stad Brussel (http://opendata.brussel.be), on-line sinds 
april 2014, behoort tot de tien projecten die in aanmerking komen om de ‘Smart City Award 
2015', uitgereikt door Belfius, te ontvangen. Deze prijs beloont de meest creatieve stad of 
gemeente op het vlak van duurzame innovatie. Een initiatief dat ontstond ter stimulering van 
de ontwikkeling van ‘Slimme Steden’. Een jury van deskundigen is reeds overgegaan tot een 
eerste selectie van tien deelnemers. Andere genomineerde steden zijn voornamelijk Vlaams 
(Antwerpen, Deinze, Gent, Lier, Mechelen en Oostende), maar ook Waals (Herstal, La Hulpe 
en Luik). De Stad Brussel vertegenwoordigt dus alleen het Brussels Gewest. 

 
Ter herinnering, Open Data is een platform dat de openbare en gratis digitale gegevens 

met betrekking tot de Stad Brussel en zijn partners compileert. Het grote belang van deze 317 
datasets, ligt in hun aantrekkelijkheid. Zij zijn beschikbaar voor raadpleging onder 
verschillende vormen, met name door middel van tabellen, grafieken en kaarten. Deze 
interactieve ruimte, beschikbaar in drie talen (Frans, Nederlands en Engels) en die 
voornamelijk gemeentelijke maar ook gewestelijke en federale informatie behelst, wordt 
getoond in een aanzienlijk verbeterd grafisme: beschrijvende fiches, tabellen, kaarten en 
grafieken. 

 
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Informatica, gaat prat op deze 

onderscheiding: "deze nominatie beloont de geest van innovatie, creativiteit, openheid en 
liefdadigheid die aan de oorsprong van het project ligt. De bestaansreden voor de Open Data 
is het openbaar maken van een maximum aan gegevens. Gegevens bedoeld voor elke persoon 
die als burger wil toezien of onderzoek wil verrichten, om gegevens onderling te checken. En 
in de loop van de maanden groeit het platform ten bate van het grootste aantal". 

 
De partners van de wedstrijd, Le Vif/L'Express en Knack zullen de verkozen projecten 

hele jaar voorstellen tot aan de volksstemming die plaatsgrijpt van 3 tot 23 november. De 
winnaar wordt bekendgemaakt op 2 december. 
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