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Stad Gent zet digitale versnelling in met
'District09'

Binnenkort heeft Gent er een autonoom gemeentebedrijf (AGB) bij. De Gentse

afdeling van Digipolis, de huidige ICT-partner van Groep Gent, gaat vanaf 2021

verder als District09. De nieuwe naam staat voor Digitaal Strategisch en ICT, de

09 verwijst naar Gent.

Digipolis is een intergemeentelijke samenwerking tussen Antwerpen en Gent die werd

opgericht in 2003. Aan deze samenwerking komt in 2021 een einde. De Gentse afdeling van

Digipolis gaat verder als AGB met de naam 'District09', dé ICT-partner van Groep Gent waar

zowel de Stad Gent, de Gentenaar als de Gentse ICT-sector op kunnen bouwen. Bij Digipolis

Gent/District09 werkt een driehonderdtal mensen.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

'De volgende jaren zal de Stad Gent verder aan de Vlaamse, digitale kar
trekken en zich internationaal meten met andere steden. Van een
uitgebouwde, digitale dienstverlening tot slimme toepassingen in de publieke
ruimte, District09 wordt de Gentse organisatie die dat mogelijk zal maken.'
— Sofie Bracke, schepen van Digitalisering en voorzitter van Digipolis

In de toekomst zal District09 zijn stempel drukken op de digitale transformatie in Gent. Door

gebruikers centraal te zetten en intensief samen te werken met de Gentse ICT-scene, wil de Stad

van Gent een Europese IT-pionier maken met de focus op digitale oplossingen voor stedelijke

uitdagingen.
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