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Mohamed Ouriaghli – Schepen van Informatica

Brussel, slimme stad, lanceert haar projectoproep
De Stad Brussel ondersteunt Brusselse initiatieven inzake informatie- en
communicatietechnologie (ICT) en innovatie, waarbij een subsidie van 5000€ kan worden
ontvangen.
Brussel, donderdag 31 maart 2016
In haar gemeentelijke beleidsverklaring heeft de Stad Brussel er voor gekozen om het
concept van slimme Stad te ontwikkelen op haar grondgebied. Een slimme Stad is een
innovatieve stad die informatie- en communicatietechnologie (ICT) en andere middelen
gebruikt om de levenskwaliteit, de efficiëntie van het stedelijk beheer en stedelijke diensten te
verbeteren, met inachtneming van de behoeften van de huidige en toekomstige generaties op
economisch, sociaal en milieu-vlak.
In deze context, lanceert de Stad Brussel een projectoproep, dat vandaag opent. Het
scala aan mogelijkheden wat betreft projectvoorstellen is breed; thema’s zoals onderwijs,
mobiliteit, veiligheid, milieu, bestuur, gezondheid of energie kunnen worden behandeld. Er
moeten echter drie principes de beschouwingen van de ontwikkelaars begeleiden:
De burgers en zijn behoeften zijn het uitgangspunt van de reflecties;
De slimme Stad is een open stad die verbonden is aan verschillende netwerken
van verschillende schaal, variërend van burgers tot andere steden, alsook haar
eigen administratie;
Nieuwe technologieën zijn een instrument om de ontwikkeling van slimme
projecten te faciliteren.
Mohamed Ouriaghli (PS), Schepen van Informatica, onderstreept de doelstellingen
van dit initiatief: « de ontwikkeling van de slimme stad is een participatief proces. Daarom
nodig ik het maatschappelijk middenveld uit om hieraan deel te nemen, hetgeen ook een kans
is om zichtbaarheid te geven aan actoren van de digitale wereld. Bovendien, naast de strijd
tegen de digitale kloof, ben ik ervan overtuigd dat dit soort oproep burgers in staat stelt om
zich te verenigen rond transversale projecten die zich berusten op NICT ».
Projectvoorstellen moeten ten laatste ingediend worden op 16 maart aan de Smart City
Project Coördinatie van de Stad Brussel. Geselecteerde projecten zullen gepresenteerd worden
tijdens de Digitale Week die van 10 tot 21 oktober zal plaatsvinden. Inschrijvingen gebeuren
via het online formulier op de website http://smartcity.brussel.be en vragen kunnen worden
gesteld via het mailadres smartcity@brucity.be.
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