2| Smart cities
Inspelen op digitalisering is één zaak, maar de data die door de digitale ontwikkelingen ter beschikking komen,
moeten ook aangewend worden om te evolueren naar een slimme stad. Onder de vlag van ‘smart cities’¬ gaan
steden en gemeenten op zoek naar innovatieve oplossingen waarbij (nieuwe) technologieën, het Internet of
Things (IoT) en de bijhorende datastromen de mogelijkheid bieden het contact met de bedrijfswereld, kenniscentra, middenveld en burgers te versterken, effectiever te werken en de dienstverlening te optimaliseren, en
zo effectief een meerwaarde creëren. De uitdaging bestaat erin data te verzamelen, te delen, te koppelen en te
combineren die nuttig kunnen zijn voor de beleidsdoelstellingen van lokale besturen. Met de juiste analytische
informatie, kan men immers beter onderbouwde beslissingen nemen. Slimme steden en gemeenten gebruiken
zo data en digitalisering om diverse behoeften en functies te verbinden in functie van hun dienstverlening, maar
het spreekt voor zich dat de noden in elke stad of gemeente anders zijn. Elke stad of gemeente heeft haar eigen
kijk op het begrip ‘slimme stad’.

1. INNOVATIE, DIGITALE TRANSFORMATIE &
SMART CITIES
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WVI stelde hiertoe een kernteam samen met als
doelstelling om vanuit het perspectief van technologie
en innovatie een faciliterende rol op te nemen. Daarbij wordt op zoek gegaan naar oplossingen voor de
uitdagingen en noden van een regio met steden en
gemeenten waar duurzaam wonen, werken en gezond
leven een prioriteit is. Het Get Smart team zet actief
in op kennisvergaring door deel te nemen aan lokale,
Vlaamse en internationale werkgroepen en platformen. Dankzij dit breed netwerk blijft WVI op de hoogte
van belangrijke ontwikkelingen op vlak van digitale innovatie en slimme toepassingen. Het biedt ook kansen
voor samenwerkingen en de realisatie van interessante projecten. Bij deze opportuniteiten wordt steeds
vertrokken vanuit de noden in het werkingsgebied.

2. CONCEPTEN
Zo ondersteunen we onze steden en gemeenten actief
op het vlak van ‘smart city’-concepten. We zetten
maximaal in op:
• deelfietsen met slimme sloten
• slimme verlichting
en ervaring - waarbij onze ontwikkelingen fungeren als
proeftuinen. Elke vraag is maatwerk. Slimme steden en
gemeenten kunnen zo aan datagedreven beleidsvorming doen en hebben meer operationele controle.
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GET SMART LIVE

Het concept ‘smart city’ is zeer ruim en niet enkel weggelegd voor metropolen. Iedere stad en gemeente,
ongeacht de grootte, kan technologie inzetten om efficiënte oplossingen te vinden voor dagdagelijkse uitdagingen. WVI wil niet alleen binnen haar eigen werking
inzetten op smart, maar ook ondersteuning bieden aan
de steden en gemeenten in haar werkingsgebied. Om
dit te realiseren werd een online kennisplatform in het
leven geroepen op de website van WVI. Daar worden
goede praktijkvoorbeelden van slimme toepassingen
en projecten in Vlaanderen verzameld. Het doel van dit
dynamisch platform is om kennis te delen, maar ook
om te inspireren en te verbinden. De projecten worden
telkens kort voorgesteld met een antwoord op de vragen waarom het project tot stand is gekomen, wat het
precies inhoudt en hoe het werkt.

