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De site van de Stad Brussel wordt ‘Responsive Web Design’
Het doel is om de bezoekers dezelfde ervaring te bieden op alle apparaten. De burgers worden
uitgenodigd om te reageren en deze testversie een hele maand te verbeteren.
Brussel, 4 februari 2015
Vanaf vandaag past Brussel.be zich aan en gaat mee met zijn tijd door toepassing van
‘Responsive Web Design’ (RWD). Deze verregaande transformatie werd bedacht om de
bezoekers de site kunnen bezoeken en er op de beste wijze op kunnen surfen met om het even
welk toestel: smartphone, fablet, tablet, PC scherm of TV scherm. Dit leidt tot een grotere
voldoening.
Deze technologische evolutie, verwezenlijkt door Gial, informaticapartner van de
Stad, was onmisbaar geworden, verklaart Mohamed Ouriaghli (PS), schepen voor
informatica. “De surfers zijn steeds meer belust op nieuwe technologieën en hun verbruik is
veranderd. Nauwelijks drie jaar geleden, in 2011, gebruikte haast iedereen nog een desktop
pc, in 2014 surft reeds meer dan een vierde via een draagbaar toestel.”
Aantal bezoeken

2011 2012 2013 2014

Desktops

97,5 82,1 84,6 74,2

Draagbare toestellen 2,1

3,2

7,1 14,3

Tablets

4,7

8,3 11,5

0,4

De uitdaging bestond erin het geheel van alle pagina’s te converteren en compatibel te
maken met alle toestellen. Talrijke toepassingen moesten worden aangepast.: de beelden van
de webcams, het doorbladeren van publicaties zoals De Brusseleir, de wandeltochten, de
formulieren en tabellen. Om dit te bereiken werd de webdesign herbekeken en gebruik
gemaakt van ‘flat colors’, d.w.z. vlakke kleuren voor de iconen van de sociale sites, die
aangepast werden voor touchscreens. Een werkje dat zijn nut bewijst want dank zij RWD
moeten er niet langer twee versies van de site ontworpen worden, eentje voor vaste toestellen
en eentje voor draagbare toestellen.

Het woord is aan de gebruikers!
De stad Brussel is de eerste Europese hoofdstad die deze overgang maakt! Enkele
Vlaamse steden (Aalst, Antwerpen, Brugge en Gent) hebben enkele maanden geleden reeds
van gedaante veranderd, maar Brussel.be is wel de eerste in het Brussels Gewest. Deze
innoverende eigenschap is tevens het fabrieksmerk van de site die co-constructief wil zijn.
Deze versie is vanaf vandaag toegankelijk vanaf de huidige site (www.brussel.be) , gelijkt op
een testversie (beta). Gedurende een maand kunnen de surfers hun bemerkingen en
voorstellen toesturen d.m.v. een online formulier (rwd.brussel.be). Ze zullen er op
waardevolle wijze te bijdragen deze RWD versie te verbeteren alvorens ze de huidige versie
vervangt. Een samenwerkingsproject ten bate van de zowat 17000 dagelijkse bezoekers van
de site.
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