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Vanaf vandaag biedt de website van de Stad Brussel de burgers een gespecialiseerd
platform ‘Open Data’ (http://opendata.brussel.be). Met andere woorden, dit omvat openbare
en gratis digitale gegevensbanken betreffende de Stad Brussel en haar partners. Deze
databanken zijn bedoeld voor iedereen die als burger wil zien wat zijn stad doet alsook en in
het bijzonder voor doelpublieken zoals journalisten, waarnemers (planologen, sociologen),
ondernemingen of zelfstandigen of ontwikkelaars voor het maken van applicaties. Het grote
belang van deze nu al 80 gegevensbanken ligt in hun aantrekkelijkheid. Zij zijn beschikbaar
voor raadpleging in verschillende vormen, met name door middel van tabellen, grafieken en
kaarten. Een ander belangrijke troef is de mogelijkheid voor het exporteren van gegevens en
ze te kunnen benutten als toepassingen (API).
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen voor Informatica, verduidelijkt de draagwijdte
van de recente ontwikkelingen: "de website van de Stad Brussel biedt een sectie Open Data
aan sinds 24 februari 2012. Maar de beschikbare gegevens waren niet talrijk, moeilijk om te
bekijken en uit te baten. De verwerving en het onderhoud voor een duur van drie jaar van dit
nieuwe platform, ontwikkeld door OpendDataSoft voor een kostprijs van ongeveer 8.000 €
per jaar, zal de gebruikers in hun verschillende hoedanigheden weten te bekoren ".
In deze interactieve ruimte, beschikbaar in drie talen (Frans, Nederlands en Engels)
waarin vooral gemeentelijke maar ook regionale en federale informatie vervat is, is de
zichtbaarheid van alle gegevens aanzienlijk verbeterd: beschrijvende fiches, tabellen, kaarten
en grafieken. Andere belangrijke vooruitgang: de oogst van statistieken. Van nu af aan is het
gebruik dat gemaakt wordt van de gegevensbanken precies gekend: het aantal downloads, het
verbruik van de API’s, de integratie van de inhoud.
Parallel met de ontwikkeling van dit platform is het aantal gegevensbanken sterk
opgedreven met een grote verscheidenheid aan onderwerpen. Als voorbeeld kan de
internetgebruiker de locatie van een hele reeks diensten opzoeken, parkeerplaatsen voor de
personen met verminderde mobiliteit (PMR), de classificatie van boeken geleend bij de
bibliotheken van de stad of de evolutie van de Brusselse bevolking sinds 1921 volgen, zelfs
de school-bevolking sinds 2003. Dit jaar van herdenking werd de informatie van de cel
Bouwkundig erfgoed aangepast om tabellen en kaarten te tonen met de monumenten van de
Stad Brussel opgericht ter nagedachtenis van de Tweede Wereldoorlog I. Om deze gegevens
te ontdekken en te gebruiken, met name het gebruik van "vrije” Openstreetmap kaarten,
volstaat het om naar het platform: http://opendata.brussel.be te surfen.

Mohamed Ouriaghli onderstreept en verklapt u graag: "de ambitie van de Stad Brussel
en haar College van Burgemeester en Schepenen is om van Brussel een toonaangevende
digitale stad ten dienste van allen te maken. Dit is duidelijk opgenomen in het
bestuursprogramma. Open Data is een digitale tool die daartoe bijdraagt. De
ingebruikneming van dit platform versterkt zodoende de stad als pionier op dezelfde manier
als de steden Gent, Antwerpen en Kortrijk. Opgemerkt weze dat deze ontwikkeling heeft
plaatsgevonden in het vooruitzicht dat de site van de stad binnenkort Web Responsive Design
wordt, dat betekent dat deze optimaal weergegeven wordt, ongeacht de media (Pc, tablet,
smartphone, enz. ) ".
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