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Brussel, 22 januari 2015 

 
“Herstal Ré-Évolution” genomineerd voor de  

“Belfius Smart City Award 2015” 
 
 
Enkele maanden geleden lanceerde Belfius in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express, 
Proximus en Accenture de eerste editie van de "Belfius Smart City Award", een wedstrijd

1
 ter 

bekroning van de meest creatieve stad of gemeente op het vlak van duurzame innovatie. Na 
afloop van de preselecties werden tien steden en gemeenten door een professionele jury 
genomineerd voor de finale.  Eén van de finalisten is de Stad Herstal met het project “Herstal Ré-
Évolution”. 
 

 
 
 
Als grote en kleine steden en gemeenten aantrekkelijk willen blijven, hebben ze geen andere keuze dan 
"smart" te worden. Dat wil zeggen dat ze slimme, vernieuwende en duurzame toepassingen moeten 
invoeren om hun milieu-impact te beperken, meer gebruik moeten maken van hernieuwbare energie en 
beter moeten inspelen op de essentiële behoeften van de burgers om de levenskwaliteit in de steden te 
verbeteren. 
 
Belfius wil een echte dynamiek op gang helpen brengen rond het gegeven “Smart Cities” in België. 
Daarom organiseert de bankverzekeraar in samenwerking met Knack en Le Vif/L’Express en met de 
steun van Proximus en Accenture een wedstrijd voor de lokale besturen. Doel: het “slimste” project 
belonen dat wordt voorgedragen en gerealiseerd door een Belgische stad of gemeente.  
 
Op 17 december selecteerde een vakjury van academici en van Smart Cities-specialisten van 
voornoemde partners tien projecten die zich onderscheiden door hun duurzaam, innovatief en 
geïntegreerd karakter, waaronder het project “Herstal Ré-Évolution”.    
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 Zie reglement en beoordelingscriteria op  www.knack.be/belfiussmartcity 

http://www.belfius./
http://www.knack.be/belfiussmartcity
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Herstal Ré-Évolution  
 
Het stadscentrum renoveren en hertekenen, de leefomgeving van de inwoners en de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de bevolking verbeteren, het gebruik van alternatieve vervoermiddelen promoten 
via een voluntaristisch mobiliteitsbeleid, de ontwikkeling van de lokale handel ondersteunen, nieuwe 
bedrijven aantrekken om banen en welvaart te scheppen, het pad effenen voor de economie van 
morgen, … Herstal is al een tiental jaren bezig met een groots project om de stad nieuw leven in te 
blazen.  
 
Centraal in dat project staat de volledige herinrichting van de Place Jean Jaurès om er een publieke 
ruimte van de “nieuwe generatie” van te maken waar innovatie, energiebesparing en nieuwe 
technologie ten dienste van de burgers worden gesteld.  
 
De Place Jean Jaurès, tot voor kort een gewone parking, is nu omgetoverd in een ontmoetingsplaats 
waar het gezellig keuvelen is, verfraaid met zitbanken, bomen, een fontein en een innoverende led-
verlichting in de hoogte en op de grond die de verschillende ruimten afbakent en het karakter van de 
ene of de andere activiteit in de verf zet, mét aandacht voor een zuinig energiegebruik. Wat ook meteen 
opvalt aan het nieuwe gemeenteplein is de bewuste verbanning van motorrijtuigen, wat  de 
geluidsoverlast en de luchtvervuiling in het stadscentrum drastisch vermindert.  
 
 
In het verlengde van die herinrichting wordt een nieuw administratief centrum in vooruitstrevende 
architectuur opgetrokken, een gebouw dat het moderne en innoverende uitzicht van het plein nog meer 
zal versterken.  
Het nieuwe centrum moet, naast schaalvoordelen, zorgen voor synergie en goed bereikbare diensten.  
De synergie wordt bereikt door het structureel samenvoegen van  de gemeentediensten en het OCMW 
om de samenwerking tussen het personeel van de twee entiteiten te bevorderen.  Het gebouw maakt 
tegelijk de diensten overzichtelijker en beter toegankelijk voor de burgers.   
 
Het gebouw  zal draaien volgens het principe van een “e-administration”. Er komen “slimme palen” voor 
de burgers, die, net zoals de bezoekers, zullen kunnen profiteren van gratis wifi in de 
gemeentegebouwen en op de Place Jean Jaurès.  
  
Naast zijn modern en gewaagd ontwerp onderscheidt dit administratieve centrum zich ook door zijn 
technische en ecologische snufjes. Zo zijn het dak en de buitenmuren met planten begroeid, waardoor 
het gebouw, dat aan de “lage-energienormen” voldoet, dienst doet als zuurstofproducent, luchtzuiveraar 
en beschermer tegen pollutie. Het is ook uitgerust met zonnepanelen voor de productie van warm water 
voor het sanitair en/of de verwarming van de lokalen.  
 
Het administratieve centrum staat op een terrein van 17.000 m² waarop vroeger uiteenlopende 
gebouwen stonden en waarvan de bodem gesaneerd werd. De overblijvende ruimte zal worden 
ingenomen door een vastgoedpromotie met woningen, kantoren of kleine handelszaken, een openbaar 
park en een parking met 250 plaatsen. Vlakbij het gemeenteplein komt er een nieuw sportcentrum in de 
infrastructuur van het bestaande zwembad. 
 
De complete herinrichting van de Place Jean Jaurès en de bouw van het nieuwe administratieve 
centrum van Herstal passen in een groot geheel van aanvullende en transversale projecten met als 
leidraad de wedergeboorte van een binnenstad op gezonde en duurzame grondvesten in een 
aangename omgeving. De aangevatte “smart” projecten hebben dus duidelijk een directe en voelbare 
impact op het dagelijks leven van de bevolking. 
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Omwille van die directe impact zal het publiek – dus ook de inwoners van Herstal  – in november uit de 
10 genomineerde projecten kunnen stemmen voor het project van zijn voorkeur.  
 
Bij de toekenning van de prijs aan het beste “Smart City”-project zal de vakjury rekening houden met de 
uitslag van die stemming. De uitreikingsceremonie van de Belfius Smart City Award 2015 zal 
plaatsvinden op 2 december 2015 in aanwezigheid van de tien geselecteerde steden en gemeenten.  
 
 
Perscontacten  
 
Belfius :  
 
Ulrike Pommée  
ulrike.pommee@belfius.be / press@belfius.be 
 
+ 32 2 222 02 57 / + 32 2 222 02 50 
 
 
Stad Herstal  
 
Frédéric Sevrin,  Autonoom Gemeentebedrijf URBEO 
 
frederic.sevrin@urbeo.be 
 
+ 0486 57 09 33 
 
 
Kabinet van de heer Afgevaardigde-Burgemeester Frédéric Daerden 
Malik Ben Achour, Persattaché  
 
benachour.malik@herstal.be 
 
 
+32 473.75.45.95 
 
 
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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