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Brussel.be: een site ten dienste van de bewoners en bezoekers van
de Stad Brussel
Brussel, 12 januari 2015
Brussel.be heeft in 2014 opnieuw een grote toename bezoekers gekregen. Uitgebreide
informatie die beantwoordt aan de noden van de Brusselse bewoners en bezoekers van de
hoofdstad, alsook het platform Open Data die gegevensbanken aanbiedt, dragen
ontegensprekelijk ertoe bij de site aantrekkelijker te maken. Er werden gemiddeld 17.367
bezoeken per dag gemeten, d.i. een toename met 8,2% tegenover 2013.
Geografisch bekeken woont 70,8% van de bezoekers in België. Buitenlandse
bezoekers komen vooral uit Frankrijk (10%), de Verenigde Staten (3,3%) , Nederland (2,8%)
en het Verenigd Koninkrijk (2,2%). Van de Belgische bezoekers woont 46,8% in het Brussels
Gewest, 33% daarvan meer bepaald op het grondgebied van de Stad Brussel.
Een blik op de meest bezochte pagina’s leert ons dat, na de homepage, de zoekmotor
gebruikt wordt om een huurpand te zoeken. Mohamed Ouriaghli (PS) Schepen voor
Informatica maar ook voor Huisvesting, licht toe: “de transparantie inzake vrije huurpanden
draagt bij tot de aantrekkingskracht voor de Brusselaars voor de woningen van de
Grondregie. Maar ze toont vooral de grote vraag van de Brusselaars en de personen die in de
hoofdstad wensen te wonen. Onze stad heeft niet genoeg kwaliteitsvolle woningen tegen een
aanvaardbare prijs, een vraag waaraan de Grondregie van de Stad Brussel alleen niet kan
voldoen.”
• Interactiviteit
Andere veel bezochte pagina’s zijn die met de webcam op de Grote Markt, de
werkaanbiedingen, maar ook Winterpret, een event dat nochtans slechts vijf weken duurt. Een
ander interessant aspect is het gebruik van mobiele apparaten zoals draagbare telefoons of
tablets. Meer dan een vierde van de bezoekers maakt er gebruik van, tegen 74,9% die naar de
site van de Stad surfen met een vaste PC. In 2013 lag deze verhouding nog op 85-15.
Mohamed Ouriaghli : « de goede bezoekerscijfers zijn sinds jaren de vrucht van de wil
om op efficiënte en weldoordachte wijze te communiceren. Concreet wil dit zeggen dat een
team van drie personen de site beheert en onderhoudt. Maar dat is niet alles. Dit team
ontwikkelt ook nieuwe toepassingen zoals de Open Data, die een groot succes kennen met
gegevens over de Villo-stations, de Collecto-haltes, de fonteinen drinkwater, geldautomaten,
openbare toiletten en de striproute.”
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