PERSBERICHT
DUW.GENT: ‘Gentenaars willen criminelen pakken met ANPR camera’s’
DUW.GENT brengt de eerste resultaten van de bevragingen met CTZN.ONLINE
Wat de Gentenaar wil, is nu al duidelijk
Voor of tegen het circulatieplan? 50/50 zeggen de cijfers op CTZN.ONLINE. Dit is trouwens
de enige bevraging waarbij je maar één stem kan uitbrengen, anoniem, op basis van je
digitale eID en na inloggen met itsme®. Misbruik is dus uitgesloten. In een nieuwe versie
van de app die vandaag gelanceerd wordt, zie je ook waar er gestemd wordt. Het is nu ook
duidelijk dat verhoudingsgewijs meer Gentenaars uit het centrum gestemd hebben.
Over het gebruik van ANPR camera’s stemt de Gentenaar wel veel meer uitgesproken: 78%
is voor het inzetten van nummerplaatherkenning voor het opsporen van wagens van
criminelen.
Roken op terrassen, zomertijd afschaffen of het verkiezingsdrukwerk afschaffen? Dit zijn de
vragen waar heel Vlaanderen kan op stemmen. Maar ook daar zijn de trends al duidelijk.
‘Ik verwacht geen grote verschuivingen meer, ook al stemmen er nog 1000-en mensen’
verklaart Dirk Valvekens, de ontwikkelaar van CTZN.ONLINE. Dat wordt alvast bevestigd
door de percentages voor het al dan niet afschaffen van de zomer- en wintertijd, deze zijn
volledig in lijn met de Europese cijfers.

Directe digitale democratie?
‘Absoluut.’ zegt lijsttrekker Ann Van Gysel van DUW.GENT. ‘Ik ben zeker dat elke politicus
dit eigenlijk geweldig vindt. De politiek kan nu eindelijk ook in de digitale revolutie stappen.
In België en Luxemburg is dit dus heel makkelijk. Je digitale eID op je smartphone (een

project van itsme®, gesteund door Minister Alexander De Croo) leent er zich perfect toe. Het
is super om die eerste resultaten in ‘real time’ te zien binnenkomen. Iedereen kan dit volgen
op zijn smartphone. En u nu zie je ook waar er gestemd wordt. De stemvlagjes worden wel
automatisch verschoven binnen een straal van 250m, om privacy-redenen. Maar niemand
weet ooit wat je gestemd hebt...'
DUW.GENT maakt tot 31 december exclusief gebruik van de app CTZN.ONLINE. De app
maakt van je smartphone een stemhokje. CTZN.ONLINE schoot trouwens bij de lancering
onmiddellijk naar nummer 1 in de lijst van ‘most trending app’ in de Google Play Store.
Download de app op je smartphone en zie alle resultaten in ‘real time’
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ctznonline&pcampaignid=MKTOther-global-all-co-prtnr-py-PartBadge-Mar2515-1
Apple: https://itunes.apple.com/be/app/ctzn-online/id1437133439

Meer informatie:
CTZN.ONLINE: Dirk Valvekens, ontwikkelaar CTZN.ONLINE (0495 21 45 71)
DUW.GENT: Ann Van Gysel, lijstttrekker (0475 33 66 00)
www.duw.gent

