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De Stad Brussel, groeit uit tot een “Smart City” 
 

Terwijl de verschillende plaatsen van het stadscentrum op dit moment een gratis WiFi-
toegang bieden , gaat de website smartcity.brussel.be voor de wereld open en weerspiegelt het 
sluwe beleid doorgevoerd door de autoriteiten van de Stad 

 

Brussel, 3 juni 2015 
 

Onder het impuls van Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Informatica, heeft het 
College van Burgemeester en Schepenen ambities om van de Stad Brussel een resoluut 
intelligente stad te maken. Deze digitale evolutie, die was opgestart na de 
gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012, krijgt meer en meer vorm. Een participatief 
project ten behoeve van de burgers en met hun medewerking. Dit is de reden waarom 
smartcity.brussel.be het licht zag. Deze site heeft voor missie de initiatieven onder de 
aandacht te brengen die vandaag reeds van Brussel een sluwe plaats maken. Dit in 
uiteenlopende domeinen zoals de voorlichting, de administratie en het bestuur, de energie, de 
mobiliteit, het onderwijs, de veiligheid, de connectiviteit en de cultuur.  

 
Mohamed Ouriaghli licht zijn  voornemens toe: "een dergelijk project zou geen zin 

hebben als het geen verbetering meebracht in het dagelijks leven van de bevolking. Een 
intelligente en duurzame  stad is per definitie een innovatieve stad die erin slaagt nuttig 
gebruik te maken van de technologieën van de informatie en de communicatie, dit ter 
verbetering van de levenskwaliteit en de efficiëntie van het stedelijk bestuur. En om dat te 
doen vragen we de bewoners en de gebruikers van de stad om ideeën in te dienen die ertoe 
kunnen bijdragen hun demarches te vergemakkelijken. Het is aan mijn diensten en mezelf om 
ze gestalte te geven". 

 
Ziehier een niet limitatieve lijst van projecten die succesvol is gebleken, evolutionair 

en progressief: 
- Een beter beheer van het energieverbruik van gebouwen; 
- Snellere verbindingen met de 108 websites van de aangesloten scholen; 
- Openbare gegevens toegankelijk maken ( Open Data); 
- Melden van problemen op het openbare wegennet; 
- Talloze demarches on-line mogelijk maken. 

 
Wifi op openbare pleinen, een realiteit! 

 
De opening van het Wi-Fi -netwerk van de Stad Brussel in april vorig jaar, wekte veel 

enthousiasme en belangstelling. De eerste fase bestond erin de Grote Markt uit te rusten met 
vijf antennes om een verkeer van duizend gebruikers tegelijkertijd mogelijk te maken. Andere 
populaire en door Brusselaars en toeristen sterk bezochte plaatsen moesten volgen. 

 



 

Deze implementatie is thans voltooid: 
- Het Rouppeplein en de Stalingradlaan sinds oktober met vijf antennes; 
- Het Brouckèreplein  sinds december met vier antennes; 
- Het Muntplein sinds december met drie antennes; 
- Het Vossenplein sinds mei met 3 antennes; 
- Het Emile Bockstaelplein sinds mei met 3 antennes. 
  
Bovendien heeft de stad, door de tussenkomst van haar informatica provider Gial, zich 

niet beperkt tot openbare plaatsen, maar het ‘Bru-Wifi’ netwerk ook uitgebreid tot openbare 
gebouwen zoals het Administratief Centrum, het Broodhuis en de Elektriciteitscentrale. 
Binnenkort volgen de buurthuizen en senioren -ruimtes, met het oog op het bestrijden van de 
digitale kloof. 

   
Mohamed Ouriaghli rechtvaardigt de inspanningen: "de meerderheid heeft er zich in 

haar programma toe verbonden van de Stad Brussel een digitale stad te maken. De 
veralgemening van de Wifi in de openbare ruimte draagt ertoe bij. Haar netwerk telt al een 
honderdtal punten. En men moet toch erkennen dat deze service de burgers behaagt. Tussen 
Kerst en Nieuwjaar  schommelde het aantal gebruikers tussen 3.000 en 6.000 naargelang de 
plaatsen, met pieken op Oudejaarsdag op het Brouckèreplein met meer dan 15.000 
verbindingen". 
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