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Brussels Gewest stelt Smart City manager aan 

Concretiseren van de digitale dynamiek ontstaan met de Smart City summit en portaalsite 

• Smart City manager begeleidt digitale projecten in overleg met andere beleidsdomeinen – en 

niveau’s, het bedrijfsleven en de Brusselaar om Brussel als slimme stad op de kaart te zetten 

• Met de aanstelling concretiseert Bianca Debaets de dynamiek ontstaan door de Smart City 

summit en portaalsite 

• Smart City manager is een katalysator voor de digitale samenwerking tussen beleidsdomeinen en 

overheden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ter beschikking stellen van open data 

In opvolging van de Smart City summit stelt Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets een 

Smart City manager aan. Vanuit het Centrum voor Informatica van het Brussels Gewest (CIBG) 

begeleidt de Smart City manager de ontwikkeling van digitale projecten in overleg met de andere 

beleidsdomeinen en –niveau’s, het bedrijfsleven en de Brusselaar. 

Deze week organiseerde Staatssecretaris voor Digitalisering Bianca Debaets een Smart City summit 

om in dialoog met internationale experten de digitale evolutie binnen Brussel te versnellen. Een 

eerste concreet resultaat is de lancering van de portaalsite www.smartcity.brussels waarop de 

Brusselse digitale projecten worden voorgesteld, ook aan een internationaal publiek. 

“De Smart City summit en portaalsite creëren een dynamiek rond slimme oplossingen voor de 

Brusselse uitdagingen. Met de Smart City manager gaan we verder op de ingeslagen weg,” stelt 

Bianca Debaets. “De Brusselse regering heeft een sterke visie rond de slimme stad. De Smart City 

manager brengt deze visie doelgericht en in overleg met de Brusselse ministers en schepenen, het 

bedrijfsleven en de Brusselaar in de praktijk.” 

De Smart City summit resulteerde in concrete ideeën rond digitale mobiliteit, veiligheid, 

duurzaamheid en verbondenheid op maat van de Brusselse uitdagingen. Dankzij de portaalsite kan 

de Brusselaar mee de digitale prioriteiten bepalen en slimme ideeën aanleveren waarmee de Smart 

City manager aan de slag gaat.  

“De Smart City manager is een katalysator voor de digitale ontwikkeling van het Brussels Gewest. De 

creatie van jobs in de digitale economie, duurzame oplossingen voor het omgaan met grondstoffen 

en het verkleinen van de digitale kloof zijn belangrijke aandachtspunten voor de Smart City 

manager”, vervolgt Bianca Debaets. “Ik ben overtuigd dat digitale samenwerking tussen 

beleidsdomeinen en overheden, bijvoorbeeld door het gezamenlijk ter beschikking stellen van open 

data, slimme oplossingen oplevert voor de leefbaarheid en ontwikkeling van het Brussels Gewest.” 
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