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Smart City – tendensen en trends 
It’s happening! 

– Vandaag 
– Maar bestaat al vrij lang (sinds 2002 – 2003) 

• Eerste onderzoeken eind jaren ‘90: Van Bastenlaer (1998) 
• Slimme Steden: Amsterdam, Barcelona, Singapore 
• The Green IT Program, Stockholm 



Waarom vandaag? (1) 

• Alle ingrediënten ter beschikking om het anders te doen  
• Eigentijdse uitdagingen vergen eigentijdse oplossingen 
• Beheersen toenemende mate van complexiteit 
• Antwoord op verstedelijking – mensen trekken naar de 

steden / wonen dichter bij voorzieningen 
 Quid Vlaanderen / Limburg = de stad ?  



Waarom vandaag? (2) 

• Communicatie en technologie als motor van transitie  
• Social media  



Waarom vandaag? (3) 

• Trend van meer interactie Burger – Lokale Overheid 
• Andere vorm van democratie  
• Burgerinitiatieven  

 



Wat is een Smart City? 

• Meerdere benaderingen en multi-disciplinair 
• Focus op verbetering van kwaliteit van leven in de stad, voor 

alle burgers - inclusieve benadering 

“Een Smart City is een stad met een toekomstgericht levensvatbaar sociaal, 
economisch en ecologisch systeem dat er op gericht is talenten, grondstoffen 

en technologie op een optimale manier te ontwikkelen  
ten behoeve van de creatie van welvaart en welzijn.” 

 



Industrie 1.0  4.0 
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Kansen creëren uit probleemsituaties  
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4 industriële revoluties in Genk 



Model Cohen 



Genks Model 



INNOVATIE 
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TECHNOLOGIE & DATA 



Genkse  
Voorbeelden 



Genk, rasterstad 



• Landschap 
• Infrastructuur 
• Weefsel 

Synthese 



• Versterken van het maatschappelijke middenveld  
 
• Mobilisatie van burgercocreatie en participatie 

– Offline: coach empowerment 
– Online: supporters 
 

• Captains of society 
 

• Materiële en intellectuele resources 
• Zelfsupporting ecosysteem: 

 

Slim-in-de-stadprijs 



• Visie ontwikkeling 
– Samenwerking met Tomorrowlab (mobiliteit en 

retail) 
– Uitwerken visie Camerabeleid in een smart city 

(samen met Ugent) 
– Open en Agile cities (samen met Iminds / steden) 
– Transitieteams (opleiding samen met VITO) 

• Organisatorische intergratie 
– Team van mensen, integreren in de stad 
– Bewustwording 

 
 
 

Wat doet Genk nog? 



• Vruchtbare voedingsbodem 
– Data verzameling / data ter beschikking stellen 
– Goede infrastructuur 
– Free Wifi 
– Lora 

• Test Projecten 
– Data analyse en interfacing (api’s) 
– Slimme vuilbakken, sensors, camera, …. 

• Partners 
– Retail (city depot, City Life, ….) 
– Infrax / Nuhma (schaalvergroting !) 

 
 

Wat doet Genk nog? 



Smart Region Limburg 
- Samenwerking van alle 44 Limburgse 

gemeenten 
- Cvba sLim met NUMHA en Intermedia (Infrax-

Groep) als aandeelhouders 
 

S-Lim 



Burgemeester 
Wim Dries 

 
www.facebook.com/wimdries1 
@wimdries 
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Dank voor  
uw aandacht! 
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