
 

 

Digitale week voor Stad Brussel: het vertrekpunt 
voor verschillende digitale projecten voor eind 2019  

 
Fabian Maingain, Schepen van SmartCity en Informatica, ondersteunt in het kader van de Digitale 
Week verschillende projecten die deze week van start gaan. 
 
De stad veranderen in een Smartcity is een dagelijkse taak. Om digitale technologie in het leven van 
haar inwoners te brengen, steunt Fabian Maingain (DéFI), Schepen van SmartCity, op het einde van 
het jaar verschillende digitale projecten om de digitale technologie in het leven van de inwoners te 
brengen. 
 
"Met al deze projecten willen we een verbonden stad bouwen die gericht is op haar burgers. Of het nu 
gaat om solidariteitsinitiatieven die jongeren in onze wijken betrekken en openstellen voor de wereld, 
om persoonlijke steun om de digitale kloof te verkleinen of om steun aan onze ondernemers door 
middel van oproepen tot projecten met een veelbelovende toekomst". 
 
Overdracht van gedegradeerde computerapparatuur naar ASBL Anneessens 25 (27 oktober) 
 
 
Stad Brussel heeft overeenkomsten getekend met drie vzw's (Neve, AIBrux en Tic Harmony) voor de 
overdracht van afgedankte computerapparatuur, waarvan de voornaamste begunstigde de vzw 
Anneessens 25 is. Het eerste project dat naar aanleiding van deze overeenkomsten wordt uitgevoerd, 
is het solidariteitsproject Ajdir 2019 (in Noord-Marokko). Dit project wordt geleid en uitgevoerd door 
de jongeren van de vereniging en ondersteund door de inwoners van de Anneessens- en 
Marollenwijken. 
 
 
Het doel is het uitrusten van 
 

- een landelijke school (in Tafersit) met computerapparatuur.  De school wordt volledig 
gerenoveerd. Jongeren uit de Anneessenswijk gaan naar Marokko om het project op te zetten. 
Voor hen is het de bedoeling hen bewust te maken van de levensomstandigheden van 
sommige mensen ter plaatse, de mogelijkheid om hen te confronteren met de realiteit van de 
plek,.... 

- een weeshuis (in Nador) met 120 kinderen (meisjes/jongens) met computerapparatuur, 



- een thuis (van Nador). 
 
 
De stad beschikt over gereconditioneerde computers om ze een tweede leven en een nieuw gebruik 
te geven (in dit geval 10 desktops en 14 laptops), uitgerust met een besturingssysteem dat is 
aangepast aan hun prestaties, een beveiligingsoplossing die ze geschikt maakt voor veilig gebruik van 
het internet en een gratis kantoorpakket (Open Office of andere). Ze vertrekken op 27 oktober naar 
Marokko. 
 
Laat ons samen vereenvoudigen (28 oktober) 
 
Tijdens een computertrainingsdag van de vzw Espace Cultures & Développement kunnen de 
deelnemers gemakkelijk leren hoe ze de platforms van de stad (aangesloten loketten, website, ...) 
kunnen gebruiken, met als doel de digitale kloof te verkleinen door de betrokkenen in staat te stellen 
om, net als anderen, bepaalde inhoud onder de knie te krijgen die zeer nuttig is voor de dagelijkse 
procedures. Dit initiatief wordt gezamenlijk geleid door Fabian Maingain, Schepen van Informatica, en 
Schepen van de Burgerlijke Stand en Bevolking, Ahmed El Ktibi. 
 
"De faciliteiten die de voortschrijdende digitalisering van onze diensten biedt, moeten het leven van 
iedereen vereenvoudigen, ongeacht de leeftijd, sociale omstandigheden of status. Daartoe steun ik 
constructieve initiatieven zoals ‘Laat ons samen vereenvoudigen’, die in real time, in het hart van de 
actie, op tijd en op het terrein ondersteuning bieden om de digitale transitie naar een betere bestrijding 
van de digitale kloof voor iedereen te realiseren", legt Fabian Maingain (DéFI) uit. 
 
Als Schepen van de burgerlijke stand en de bevolking, zei Ahmed El Ktibi dat hij "elk initiatief dat 
gericht is op het verkleinen van de digitale kloof" aanmoedigde. "We willen natuurlijk de Brusselaars 
fysiek kunnen blijven verwelkomen in onze kantoren en in de centrale administratie", legt hij uit, "maar 
ons doel is om een hele reeks operaties soepeler te laten verlopen en de technologie is er om ons te 
helpen. De mogelijkheid om nu een afspraak te maken met onze diensten via de terminals in het 
administratief centrum en in de verbindingsbureaus in het bijzonder, is een stap in die richting, vooral 
omdat het publiek, dat minder vertrouwd is met de informatieve taal, echte ondersteuning krijgt. Dus 
we laten niemand achter op de weg. » 
 
Een essentieel initiatief, lijkt het, om de toegang van iedereen tot de digitale wereld, die nu deel 
uitmaakt van de onze, gelijk te trekken. 
 
Oproep tot het indienen van projecten in SmartCity (gelanceerd op 4 november) 
 
 
Het College van de Burgemeester en Schepenen stelt een totaal budget van 50.000 euro (10.000 euro 
max. per project) ter beschikking, in de vorm van subsidies, voor de uitvoering van "smart city"-
initiatieven op het grondgebied van Stad Brussel. 
In het algemeen moeten de voorgestelde projecten volledig in overeenstemming zijn met de 
uitdagingen van de nieuwe technologieën en de duurzame ontwikkeling door het bevorderen van de 
participatie en mobilisatie van de burgers ten gunste van een intelligente manier van leven en 
ontwikkeling. 
 
Meer bepaald zullen ze lokale Smart City-initiatieven moeten ondersteunen door een subsidie toe te 
kennen aan verenigingen, scholen en bedrijven die betrokken zijn bij de uitvoering van innoverende 
projecten die gebruik maken van ICT op het grondgebied van Stad Brussel en die een positieve en 



duurzame impact kunnen hebben op het gedrag van een of meer doelgroepen en op hun 
leefomgeving(en). 
 
De thema's die kunnen worden ontwikkeld zijn enorm: onderwijs, mobiliteit, economie, 
werkgelegenheid, luchtkwaliteit, veiligheid, milieu, netheid, bestuur, cultuur, gezondheid, energie, .... 
 
 
Meer details zullen vanaf 4 november 2019 beschikbaar zijn op https://smartcity.bruxelles.be/ 
(uiterste termijn voor het indienen van projecten: 17.12.2019). 
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