
Verkeerscentrum Gent lanceert online
mobiliteitsdashboard

Het Regionaal Verkeerscentrum Gent lanceert een online platform, waarmee
inwoners in real-time de mobiliteit kunnen opvolgen: het mobiliteitsdashboard.

Op het mobiliteitsdashboard kan men bijvoorbeeld zien hoeveel vrije plaatsen er zijn in
de fietsenparking onder de Sint-Michielsbrug, hoeveel wagens er momenteel over de
stadsring rijden en hoeveel vrije plaatsen er nog zijn in P+R Wondelgem. Is het goed
weer om te fietsen, hoe is het met de luchtkwaliteit gesteld of is er nog een ondergrondse
parkeerplaats vrij om een dagje te gaan shoppen? Iedereen kan dit nu zien op
www.verkeer.gent.

Naast het dashboard beheert het Verkeerscentrum Gent ook het Twitter-account
@verkeergent. Dag en nacht stuurt dit account volautomatisch berichten over de
mobiliteit in Gent.

'Omdat Gentenaars tegenwoordig allerlei systemen moeten raadplegen om zicht
te krijgen op de mobiliteit, hebben we alles nu op één plaats gebundeld. Zo
kunnen inwoners gemakkelijker hun route plannen, en opvolgen wat er gebeurt in
de stad.'

— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken

Wat is het Regionaal Verkeerscentrum?

http://www.verkeer.gent/


Het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent is sinds 2014 bezig met het opzetten van een
Regionaal Verkeerscentrum. Dat monitort op normale werkdagen automatisch de
mobiliteit in Gent. Onverwachte incidenten zoals bus- of treinvertragingen, ongevallen of
files worden automatisch gecommuniceerd. Als er iets grondig fout lijkt te lopen, wordt
een medewerker verwittigd, die dan de nodige acties kan ondernemen. Tijdens
piekmomenten en op evenementen zoals de Gentse Feesten is er ook steeds een
medewerker aanwezig in de commandopost van de hulpdiensten.

Het Verkeerscentrum wordt bemand door Tim Claeys, Philippe De Bock en Pieter
Morlion. Zij zorgen dat er elke dag tussen 8 en 18 uur iemand aanwezig is om de
mobiliteit in Gent op te volgen en de werking van de verkeerslichten en de digitale
verkeersgeleidingsborden te overzien.

Gegevens, betrouwbaarheid en toekomstplannen

De gegevens op het dashboard worden ter beschikking gesteld door organisaties zoals
De Lijn, Waze, het Agentschap Wegen en Verkeer en Coyote. Dit dashboard is een
eerste aanzet om inwoners en weggebruikers een goed inzicht te geven in wat er
momenteel gebeurt in Gent. Het Verkeerscentrum vertrouwt hiervoor op de kwaliteit van
de aangeleverde data. Het is de bedoeling om de komende jaren het dashboard verder
uit te bouwen en de gegevens, waar nodig, nog te verfijnen. Feedback en opmerkingen
zijn welkom op mobiliteit@stad.gent en zullen meegenomen worden naar een volgende
versie.

Traffic Management as a Service

De Europese Commissie (Urban Innovative Actions fonds) kende recent een subsidie toe
aan het Gentse Verkeerscentrum voor Traffic Management as a Service (TMaaS), een
project van 4,3 miljoen euro. (persbericht, december 2017). Het Mobiliteitsdashboard is
een eerste voorproefje van wat het project zal brengen. Tegen eind 2019 zullen
Gentenaars niet alleen in staat zijn de mobiliteit in hun buurt op te volgen via een
dashboard. Het Verkeerscentrum zal inwoners ook via sociale media verwittigen over wat
er gebeurt rond hun woonplaats en op hun favoriete trajecten. Bijvoorbeeld “Hoi Mieke,
er zijn volgende week wegenwerken gepland in je straat”, “Dag Pieter, je dagelijkse trein
naar het werk heeft 15 minuten vertraging” of “Hey Danielle, er is een ongeval gebeurd
op je route naar de tennisclub. Met de fiets ben je er 5 minuten sneller dan met de auto”.
De voortgang van het Traffic Management as a Service project is te volgen via
ookmijn.stad.gent/tmaas.

Zelf aan de slag met open data - #opendata

https://ookmijn.stad.gent/tmaas
https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/belangrijke-eu-subsidie-voor-project-traffic-management-service
mailto:mobiliteit@stad.gent


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

De Stad Gent en het Verkeerscentrum zijn grote voorstanders van ‘open data’. Dat
betekent dat de gegevens die gebruikt worden door de stadsdiensten, ook opengesteld
worden voor inwoners die ermee aan de slag willen. Het Verkeerscentrum ontwikkelde
niet enkel een dashboard, maar stelt ook mobiliteitsdata ter beschikking via
data.stad.gent. Zo kunnen ontwikkelaars, studenten, mobiliteitsexperts en inwoners deze
gegevens gebruiken voor hun eigen website of app.
Het dashboard www.verkeer.gent werd gebouwd door de Gentse Start-up Waylay.io.

Informatie
Hannelore Bonami, Pers, Communicatie en Minder Hinder, kabinet schepen van
Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw, gsm 0475 89 18 41, e-
mail hannelore.bonami@stad.gent
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