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PERSBERICHT 
11/12/2015 

 

15/0800 – Stad Gent richt verkeerscentrum op en sluit 

samenwerkingsovereenkomst met Waze 

 

De Stad Gent bouwt aan een regionaal verkeerscentrum Gent. Dat verkeerscentrum heeft als 

doel inwoners en bezoekers van de stad zo goed mogelijk te informeren over mobiliteit. Aan de 

hand van real-time verkeersinformatie over alle vervoersmiddelen kunnen mensen in en rond 

Gent zelf beslissen hoe en wanneer ze zich best verplaatsen. 

 

De opzet van het verkeerscentrum is volledig virtueel. Het zal zich ‘in the cloud’ bevinden, zodat 

het vanaf elk toestel opgeroepen en bediend kan worden. Dit digitale platform zal constant 

gegevens over mobiliteit evalueren en volautomatisch inwoners en bezoekers informeren als iets 

anders loopt dan verwacht. Er is daarnaast ook een operator van het verkeerscentrum stand-by. 

Als de situatie bijzondere aandacht vereist, zal het systeem de operator verwittigen zodat die 

onmiddellijk kan ingrijpen. 

 

Er wordt voor gekozen om het regionaal verkeerscentrum op een pragmatische manier uit te 

werken zodat de eerste resultaten meteen zichtbaar en bruikbaar zijn. Door slim samenwerkingen 

af te sluiten, willen we zo snel mogelijk relevante informatie over mobiliteit tot bij de 

weggebruiker krijgen. Zo’n samenwerkingen werden al opgezet met De Lijn, de lokale politie, 

andere steden in de regio, het Vlaams Verkeerscentrum, (Gentse) start-ups, hogescholen en 

universiteiten, enz. 

 

Schepen Filip Watteeuw: ‘Het realiseren van een regionaal verkeerscentrum Gent is een 

belangrijke stap in de uitvoering van het mobiliteitsplan. We willen onze stad bereikbaarder 

maken en zorgen dat elke weggebruiker over accurate mobiliteitsinformatie beschikt. En dat voor 

alle vervoersmiddelen.’ 
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Daarnaast is de Stad Gent trots om vandaag een partnerschap met Waze voor te stellen. Waze 

vormt het grootste netwerk van bestuurders ter wereld. Die gemeenschap werkt dagelijks samen 

om slimmer door het verkeer te navigeren en tijd en geld uit te sparen. De gratis Waze app stelt 

altijd de snelste routes voor, gebaseerd op real-time gegevens van meer dan 50 miljoen 

gebruikers wereldwijd. De samenwerking bestaat er enerzijds uit dat Gent de publiekelijk 

beschikbare informatie over wegenwerken deelt met Waze. Anderzijds speelt Waze alle 

meldingen over verkeer in de Gentse regio door aan het regionaal verkeerscentrum Gent. Het 

gaat onder andere om informatie over ongevallen, files, vertragingen, wegenwerken en 

gevaarlijke situaties op de weg. 

 

Op deze manier vervoegt Gent het lijstje met progressieve steden als Los Angeles, Sydney, 

Tel Aviv, Jakarta, Barcelona en Rio De Janeiro, die deel uitmaken van het Waze Connected Citizens 

Program. Dat programma geeft de Stad Gent de kans om enerzijds de technische ervaring van 

ervaren steden te recycleren. Anderzijds geeft dit forum de Stad Gent de mogelijkheid om haar 

ambitieuze mobiliteitsvisie internationaal te toetsen. Deze samenwerking is dus vooral positief 

voor de Gentenaar en de mensen die zich in Gent verplaatsen. Daarnaast deelt Gent ook graag de 

opgedane ervaring met de omringende steden zodat dit de mobiliteit in de regio ten goede komt.  

 

‘Waze en het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent delen dezelfde visie en aanpak als het op 

verkeersmanagement aankomt’, zegt Miguel Guevara Torres, Partner Manager van het 

Connected Citizens Program bij Waze. ‘De innovatieve manier waarop Waze met kaarten en 

navigatie omgaat, geeft autobestuurders de kans informatie met elkaar te delen en veiliger de 

weg op te gaan. De Stad Gent van haar kant innoveert op het vlak van hoe er met 

verkeersmanagement omgegaan wordt in een grootstedelijke context met een mobiel, cloud-

based platform dat een sleutelrol weglegt voor een integratie met informatie van Waze. De 

enorme inzichten en informatie die Gent kan bijbrengen, maken de Stad een belangrijke partner 

in de vooruitgang van Waze.’ 
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Informatie 

- Mobiliteitsbedrijf Stad Gent, Pieter Morlion, projectleider Verkeerscentrum, Sint-Michielsplein 9, 

9000 Gent,  tel. 09 266 28 76, e-mail pieter.morlion@stad.gent, website www.verkeer.gent 

- Waze: Meghan Kelleher, Waze Communications Manager, tel. +1 (212) 565-4979,  

e-mail meghank@google.com 

- Twitter Bèta account regionaal verkeerscentrum Gent: https://twitter.com/VerkeerGentB 

- Twitter account van Waze over verkeer in Gent: https://twitter.com/WazeTrafficGENT  

 

Bevoegd 

De heer Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 97, fax 09 266 51 09, e-mail schepen.watteeuw@stad.gent 
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