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Brussel, 18 september 2014 

 
“Belfius Smart City Award 2015” 

 

Belfius en Knack lanceren een award voor het meest slimme en 

duurzame project van een Belgische stad of gemeente 

  

Inschrijvingsperiode van 18 september tot en met 5 december 2014 

 

De steden en gemeenten bevinden zich op een kruispunt. Om aantrekkelijk te blijven hebben ze, 

ongeacht hun omvang, geen andere keuze dan “smart” te worden. Dit betekent dat ze hun 

milieu-impact moeten verkleinen, meer dienen in te zetten op hernieuwbare energie en 

voldoende aandacht moeten hebben voor de levenskwaliteit en de essentiële behoeften van hun 

burgers. Slimme en duurzame projecten onder meer op het vlak van mobiliteit, energie en 

huisvesting dringen zich op. 

 

Daarom ondersteunt Belfius via het financieringsprogramma
1
 “Smart Cities & Sustainable 

Development” de totstandkoming van slimme en duurzame steden en gemeenten in België.  

 

Door de organisatie van de “Belfius Smart City Award 2015”, een wedstrijd voor de Belgische 

steden en gemeenten, wil Belfius een echte dynamiek creëren rond het “Smart City-denken” in 

ons land.  De  Belgische bevolking wordt  hier bij betrokken. 

 

Van 18 september tot en met 5 december kunnen de 589 Belgische steden en gemeenten, ongeacht 

hun grootte, hun kandidatuur indienen voor de “Belfius Smart City Award 2015”. 

 

Voor eind december 2014 zal een vakjury met academische vertegenwoordiging tien projecten 

weerhouden. Tussen januari 2015 en november 2015 zullen die genomineerde projecten aan het brede 

publiek worden voorgesteld, onder meer via artikels in Knack en via de communicatiekanalen van 

Belfius. In november 2015 zal het publiek drie weken lang kunnen stemmen voor zijn favoriete project. 

De award-uitreiking in aanwezigheid van de tien genomineerde steden en gemeenten zal op 2 

december 2015 plaatsvinden.  

                                                      
1
 Zie persbericht Belfius-BEI “Smart Cities for Smart Citizens”, dd. 04/06/2014 

http://www.belfius./
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Dit initiatief kwam tot stand in samenwerking met Knack  en geniet de steun van Proximus en 

Accenture. Knack heeft de traditie om snel in te pikken op nieuwe trends en zal daarom ruim aandacht 

besteden aan de “Belfius Smart City Award 2015”. De tien genomineerden zullen worden belicht in de 

Knack, zodat de lezer geholpen wordt om zijn keuze te maken welke stad de beste “smart city”’ is. 

 

De Belfius Smart City Award-wedstrijd is enkel opengesteld voor lokale openbare besturen en hun 

projecten. Het reglement, de beoordelingscriteria en de inschrijvingsmodule zijn ter beschikking op  

www.knack.be/belfiussmartcity 

 

 

Perscontacten 
 
Belfius :  
 
Ulrike Pommée  
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
 
+ 32 2 222 02 57 / + 32 2 222 02 50 
 
 
Knack / RMG  
 
Jos Grobben  jos.grobben@roularta.be 
Amid Faljaoui amid.faljaoui@roularta.be 
Patrick Betrains patrick.betrains@knack.be 
 
+ 32 2 702 45 11 
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