Digitale week: co-creatieve workshops om zich de Smart City in Brussel toe te
eigenen
Stad Brussel, 25 oktober 2021 - In het kader van de Digitale Week organiseert de Stad
Brussel in samenwerking met Urban Species en cityfab1, het fablab van de Stad Brussel,
twee dagen van conferenties en co-creatieve workshops over de betrokkenheid van de
burger bij de ontwikkeling van de Smart City.
De Smart City is overal om ons heen. In toenemende mate is het stadsleven verweven met
platforms en interfaces, zit de stad boordevol sensoren en andere technologieën voor
dataverzameling, wordt ze geregeld door algoritmes en (big) data verwerking, en dit alles
terwijl er steeds meer met het internet verbonden apparaten bijkomen. En toch zijn velen
van ons niet meteen bekend met het concept van de Smart City, noch met haar
technologieën en mogelijkheden. Met deze evenement willen we dus nagaan hoe meer
burgers bij deze nieuwe werkelijkheid kunnen worden betrokken.
Voor Fabian Maingain, schepen van Smart City van de stad Brussel, "is het essentieel om
samen met de burgers te bouwen aan de toekomst van de stad. Zij moeten zich de stad en
de instrumenten die wij ter beschikking stellen, eigen maken om haar intelligenter,
toegankelijker en aangenamer te maken. Daarom organiseren we co-creatieve workshops
met cityfab1 en Urban Species, met een inleiding over het gebruik van de Smart City om
onze duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken."
De laureaten van de projectoproep Smart City 2021 zullen tijdens de workshops aanwezig
zijn om hun innovatieve initiatieven voor de stad Brussel aan het publiek voor te stellen.
Vrijdag ochtend zal worden gewijd aan de presentatie van een panel van recente en in
Brussel gevestigde projecten. De eerste workshop zal over luchtkwaliteit gaan. In het
tweede deel van de workshop zullen we deze vragen concretiseren door samen met de
deelnemers een Urban Species Mobile Unit, een mobiel en modulair structuur waarin
verschillende elementen geïntegreerd worden die toelaten om data te verzamelen en te
tonen op een esthetische en ludieke manier, en dit alles in een structuur die ergens in de
stad geïnstalleerd zou kunnen worden.
Op het tweede dag stelt men een andere workshop voor om lichtboodschappen met de
lightboxes te co-creëren. Deze lichtbakken maken het mogelijk verschillende soorten

gegevens op een ludieke manier te visualiseren dankzij de animatie van teksten, kleuren,
tekens, enz. Het doel van deze workshop is het lightbox- instrument te gebruiken om
gegevens in verband met luchtkwaliteit te illustreren en de burgers bewust te maken van
deze kwestie.
Gedetailleerde programma in bijlage.
Perscontact:
Adelaïde de Patoul - 0490 14 12 59 - adelaide.depatoul@brucity.be
Persvoorlichter van Fabian Maingain, Schepen Economische Zaken, Werkgelegenheid,
Administratieve vereenvoudiging en Smart City

