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Digitale democratie start in Gent en verovert de wereld
Deze ochtend stelde het Gentse bedrijf Alvin Straight de app CTZN.ONLINE voor. Met
CTZN.ONLINE worden burgers anoniem en veilig bevraagd over hun leefomgeving. Een
wereldprimeur. En meteen dé oplossing voor de bevraging die Premier Michel wil organiseren
over de zomertijd.
Steven De Smet, de politiecommissaris van Gent, believer omtrent de impact van de digitalisering
in de maatschappij, was vanaf de eerste minuut gepassioneerd omtrent dit initiatief.
Zal Premier Michel Belgische innovatie gebruiken om zijn burgers te bevragen over de zomertijd of
wintertijd?
Premier Michel gaf onlangs nog aan de Belgen te willen bevragen over de keuze tussen zomertijd of
wintertijd. Met CTZN.ONLINE is zo’n bevraging onmiddellijk op te zetten, waarbij er ingelogd wordt
met itsmeÒ, de Belgische identiteitsapp.
Dirk Valvekens en Steven De Smet van Alvin Straight cvba zijn enthousiast. ‘CTZN.online volgt uit
ons streven om digitalisering op een positieve manier ten dienste te stellen van de burger. De
politiek heeft tot vandaag heel de digitale revolutie aan zich voorbij laten gaan. Wel, door ons stapt
nu ook de politiek binnen in de 21ste eeuw’. We kunnen met één druk op de knop iedereen met eID
bevragen over de zomertijd. Voor ons stopt het hier natuurlijk niet. We hebben verschillende andere
projecten op stapel staan’.
CTZN.ONLINE
Vanaf vandaag kan de app gedownload worden uit de App Store (Iphone) of Google Play Store
(android). CTZN.online maakt gebruik van itsmeÒ om in te loggen. ItsmeÒ is de Belgische
identiteitsapp met ondertussen meer dan 575.000 actieve gebruikers. Je kan er feilloos mee
inloggen op websites en apps. Om CTZN.ONLINE te gebruiken, dien je itsmeÒ te installeren. Alle info
vind je op https://www.itsme.be/get-started. De meeste Belgen die aangesloten zijn bij de
grootbanken, hebben de app al op hun smartphone staan.
Tot 31 december kan DUW.GENT, een nieuwe politieke partij die opkomt in Gent voor de
gemeenteraadsverkiezingen, exclusief gebruik maken van CTZN.ONLINE.
Ann Van Gysel, lijsttrekker van DUW.GENT legt uit. ‘CTZN.ONLINE geeft meteen alle houders van
een smartphone toegang tot de besluitvorming van hun stad of gemeente. Dat is vandaag al 78%
van de Vlamingen en zal alleen maar toenemen. DUW.GENT is verantwoordelijk voor de bevragingen
die momenteel in CTZN.ONLINE gesteld worden. We laten niet alleen de Gentenaars, maar meteen
ook de Antwerpenaars en elke Vlaming van echte inspraak proeven’.

DUW.GENT

DUW.GENT is een nieuwe politieke partij met één belangrijk thema: inspraak voor de Gentenaar. We
gaan voor minimaal 1 zetel en brengen zo de stem van de burger binnen in de gemeenteraad.

•
•
•

We bevragen de burgers over alle belangrijke projecten,
We brengen die resultaten op de gemeenteraad,
We communiceren met alle betrokkenen en informeren de burger hoe het bestuur al dan
niet rekening houdt met de resultaten van onze bevragingen.

DUW.GENT wordt de barometer van de Gentse politiek door veilige en anonieme online
bevragingen via de app CTZN.online. DUW.GENT is een positieve lijst die Gentenaars écht laat
meebeslissen over de toekomst van Gent. En dat vanaf één zetel.
Meer informatie: info@duw.gent, www.duw.gent en https://www.facebook.com/duw.gent/
Alvin Straight cvba
De pilootversie van CTZN.online werd ontwikkeld in opdracht van Alvin Straight cvba. De naam
verwijst naar het rebelse hoofdpersonage uit de film ‘The Straight Story’ van David Lynch (1999). In
dit waar gebeurde verhaal trekt oorlogsveteraan Alvin op een grasmaaier doorheen de VS om zijn
stervende broer een laatste keer te zien. Zijn rijbewijs was ingetrokken toen hij de in de VS
verplichte oogtest faalde. Op zijn eentje, en zonder hulp van de overheid legt hij de tocht af op ene
10-jaar oude John Deer grasmaaier aan 8 km per uur… De film kreeg een nominatie voor de Gouden
Palm op het filmfestival in Cannes.
Meer informatie
DUW.GENT: info@duw.gent (Ann Van Gysel, 0475 33 66 00)
CTZN.ONLINE: info@ctzn.online (Steven De Smet, digitaal expert 0475 39 07 86)

