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Brussels Smart City Summit als ééndaags citylab
Eerste stap in het ontwikkelen van een slimme visie op maat van Brussel
•
•
•
•

Congres georganiseerd door Brussels Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets en
het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG)
Eéndaags city-lab onder de vorm van een brainstorm tussen zowel nationale en
internationale experten als een aantal Brusselse beslissers
Digitale oplossingen voor veiligheid, mobiliteit, dienstverlening, infrastructuur en het dichten
van de ICT-kloof in de stad
Brussels Smart City Summit vindt plaats op woensdag 3 juni 2015 in het Diamant Brussels
Center (http://event.smartcity.brussels)

Brussels Staatssecretaris Bianca Debaets, bevoegd voor Informatica en Digitalisering,
organiseert op 3 juni de Brussels Smart City Summit. Met dit ééndaags city-lab betrekt Brussel
nationale en internationale experten bij de uitbouw van Brussel als Smart City.
Staatssecretaris Bianca Debaets organiseert met de Brussels Smart City Summit een belangrijke
internationale uitwisseling rond digitalisering. Onder de vorm van een ééndaags citylab
formuleren experten en beleidsmakers aanbevelingen om het digitale potentieel van Brussel
sterker te benutten. In een volgende fase worden ook de Brusselaars en het bedrijfsleven
betrokken bij het uitwerken van een digitale strategie voor Brussel.
Bianca Debaets: "Het slimmer maken van de stad dankzij digitale oplossingen biedt Brussel vele
mogelijkheden. Ik denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de levenskwaliteit van de Brusselaars
door slimme technologie om een parkeerplaats te vinden of om afval op maat op te halen. De
digitale revolutie kan de Brusselse economie ook een duw in de rug geven om jobs te scheppen op
maat van de Brusselaars.”
Onder de gastsprekers bevinden zich o.a. de Chileen Boyd Cohen, bedenker van het begrip
‘Smart City Wheel’ (http://www.boydcohen.com/) en Saskia Van Uffelen, de Belgische ‘Digital
Champion’ voor het dichten van de digitale kloof. Samen met andere experten leiden zij
rondetafelgesprekken over thema’s als ‘Smart & Safe’, ‘Smart & Mobile’, ‘Smart & Social’, ‘Smart
Services’ en ‘Smart Infrastructure’.
“De Brussels Smart City Summit is voor mij slechts een stap in het ontwikkelen van een slimme
visie op maat van Brussel,” aldus Bianca Debaets. “In het najaar organiseer ik aansluitend een
event waar alle Brusselaars worden uitgenodigd om met hun creativiteit bij te dragen aan slimme
oplossingen voor Brussel.”
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