
 

 

PERSBERICHT, Brussels staatssecretaris voor Digitalisering BIANCA DEBAETS  

Fix My Street wint Agoria Smart City Award 

Nieuwe cijfers bewijzen: Fix My Street meer dan ooit nuttig 

- Technologiefederatie Agoria reikt de Smart City Award uit aan de Fix My Street applicatie 

van het Brussels Gewest.  

- Fix My Street wordt steeds meer gebruikt: vorig jaar zijn 20714 incidenten gemeld via de 

app 

- Het aantal professionele gebruikers zit sterk in de lift: er zijn er nu 430 

Brussels staatssecretaris bevoegd voor Digitalisering Bianca Debaets is erg blij met de award, uitgereikt 

door de nationale technologiefederatie Agoria.  

“Het bewijst nog maar eens dat Brussel steeds meer een Smart City wordt. Dat ook de sectorfederatie 

dit nu erkent, is een opsteker voor ons beleid”, vertelt Debaets. “De app Fix My Street gaat al enkele 

jaren mee, maar boet niet in aan populariteit. Wel integendeel. Dat zegt iets over het gebruiksgemak 

van de app. Het leert ons ook dat de Brusselaar echt wel bereid is om de stad mee met de overheid 

beter te maken. Dat is uiteindelijk wat een Smart City beoogt.” 

Sinds de start van de app Fix My Street zijn al 38 714 meldingen binnen gelopen. Afgelopen jaar was 

een recordjaar: de voorbije twaalf maanden zijn meer dan 20 000 incidenten gemeld.  

Onderstaande tabel geeft de exacte cijfers weer: 

 November 

2014 

November 

2015 

Verschil 

Incidenten gemeld vanaf maart 2013 18000 38714 + 115 % 

Professionele gebruikers 360 430 + 19% 

Bezoeken afgelopen 12 maanden 45850 49228 + 7% 

Unieke bezoeken afgelopen 12 

maanden 

14889 15765 + 6% 

 

De app Fix My Street is ontwikkeld door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest) 

in samenwerking met Brussel Mobiliteit. 

De app laat eenieder toe om problemen aan de openbare weg te melden. Dat kan gaan van een put in 

de weg, over een fietspad vol bladeren tot defecte straatverlichting. De app stuurt de melding door 



naar de wegbeheerder of verantwoordelijke. De gebruiker wordt op de hoogte gehouden van de status 

van het gemelde probleem. 

Fix My Street is eenvoudig en gratis te downloaden via Apple Store en Google Play. Er is ook een 

webversie van de app, terug te vinden op www.fixmystreet.brussels 
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Stijn Van Eynde 

woordvoerder Bianca Debaets 0490 66 60 28 

http://www.fixmystreet.brussels/

