⏲ 24 april 2019, 21:20 (CEST)

Stad Gent wint voor TMaaS de Belfius Smart
Belgium Award

De Stad Gent won op woensdag 24 april 2019 in Brussel de Belfius Smart Belgium
Award 2018 in de categorie Smart Cities met meer dan 30.000 inwoners. Deze
prijs ging naar het samenwerkingsproject Traffic Management as a Service
(TMaaS), waarmee het Mobiliteitsbedrijf van de Stad Gent een innovatief virtueel
verkeerscentrum ontwikkelt. In 2018 won de Stad Gent met het TMaaS project al
de Civitas Bold Measure Award.

'We hopen hiermee andere steden te inspireren om zelf ook aan de slag te
gaan met het inzetten van digitale oplossingen om mobiliteitsuitdagingen in
hun stad aan te pakken. Met dit project bieden we aan de Gentenaren een
eerste proefversie vanaf voorjaar 2020, waarna het verkeersplatform ook
getest zal worden in drie andere steden.'
— Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

Het TMaaS-project
TMaaS wil een toekomstgerichte oplossing bieden voor het stedelijke verkeer en de problemen
waarmee het geconfronteerd wordt. Het verkeersplatform stelt overheden en burgers een schat
aan real-time verkeersinformatie ter beschikking om de stedelijke mobiliteit te optimaliseren.
Het combineert de mobiliteitsdata van data- en vervoersbedrijven en andere spelers en brengt
ze automatisch tot bij de gebruiker. De cloud based oplossing van TMaaS is toekomstgericht,
efficiënt en goedkoop. Bovendien kan ze in elke stedelijke context worden toegepast.
Dit project wordt mee gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, via
het initiatief Urban Innovative Actions (UIA).
TMaaS is een samenwerking tussen een aantal spelers uit verschillende hoeken. Naast de Stad
Gent zelf zijn ook Universiteit Gent en KU Leuven projectpartners, net als TomTom,
wereldspeler op vlak van navigatie en mapping, het Gentse softwarebedrijf Waylay,
ontwikkelaar van cloud based automatisatieplatformen, en Be-Mobile, marktleider in smart
mobility, eveneens uit het Gentse. Ook de European Passengers' Federation EPF (met basis in
Gent) is betrokken partij. De communicatie is in handen van communicatiebureau De Staatse
Ruiter. Een advisory board met internationale experts evalueert om de zes maanden de
voortgang van het project, dat drie jaar in beslag zal nemen en loopt tot eind januari 2021.
Deze prestigieuze prijs is alleszins een extra stimulans voor het TMaaS-team om op de
ingeslagen weg verder te gaan.

Bezoek de website van TMaaS voor meer informatie
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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 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.
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