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1. Inleiding 

 

Op een warme zomeravond in augustus 2019 parkeert een vrouw haar auto snel aan een 
brede straat in een welgestelde buurt in Brussel, waar ze vervolgens een grote hoeveelheid 
huishoudelijk afval, karton en verpakkingen op de stoep dumpt. Ze is er zich echter niet van 
bewust dat een buurtbewoner aan de overkant van de straat haar illegale dumping, haarzelf 
en haar wagen fotografeert. Vervolgens rapporteert deze buurtbewoner het incident: niet bij 
de politie, niet bij het nummer dat de gemeente hiervoor heeft, maar via FixMyStreet, een 
mobiele applicatie waarmee bewoners van het Brusselse stadsgewest incidenten kunnen 
melden bij hun lokale instanties. De buurtbewoner laadt de foto’s samen met de vermelding 
van de geolocatiegegevens op en voegt de volgende verklaring toe: ‘Une dame dans une 
voiture grise métallisé de marque Mercedes avec le numéro de plaque [...] est venue ce jeudi 
30 août au alentour de 23.00 heure déposer des déchets devant la façade de l’immeuble [...]. 
Sacs blanc ainsi que de nombreux cartons de volumes plutôt important’1. Enkele uren later, 
zoals we in het incidentenrapport (FixMyStreet 2021) kunnen lezen, wordt het illegaal 
achtergelaten afval opgehaald door de gewestelijke vuilophaaldienst, zo lezen we in de 
publieke melding (FixMyStreet 2021). 

Dit incident illustreert de gebruiksvriendelijke mogelijkheid om via een eenvoudige app 
problemen in de publieke ruimte te melden, gaande van gaten in het wegdek tot sluikstorten, 
en deze melding onmiddellijk via je smartphone naar de betreffende lokale instantie te 

 
1 ‘Een vrouw in een metallic-grijze Mercedes met kenteken [...] heeft deze donderdag 30 augustus rond 23:00 
afval achtergelaten voor de gevel van het [...] gebouw. Witte zakken, en ook veel dozen van een behoorlijke 
omvang’ 
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sturen. Figuur 1 geeft een idee van het soort ‘incidenten’ dat er kan gemeld worden via deze 
app. 

 

Figuur 1: Schermopname van de mobiele applicatie FixMyStreet, met voorbeelden van het type incident dat gemeld kan 
worden. 

Het is daarbij mogelijk om een foto of korte tekst toe te voegen. De locatie van het incident 
wordt standaard bij de melding opgenomen en eventueel bevestigd door de geolocatie-
services via de GPS van de smartphone. De stedelijke dienst waar de melding terechtkomt 
houdt de verzender vervolgens in real time op de hoogte van de afhandeling van het incident. 
Zulke platformen – in het Engels ook wel ‘mobile city applications’ (Walravens, 2015) of 
‘municipal apps’ genoemd, en in de Verenigde Staten ‘311 apps’ – maken in toenemende 
mate deel uit van het wereldwijde stedelijke landschap. Voor veel stadsbewoners zijn deze 
apps een snelle, efficiënte en gemakkelijke manier om alledaagse incidenten in de openbare 
ruimte te melden. Deze apps roepen naar aanleiding van hun implementatie echter ook heel 
wat vragen op over de rol die ze spelen in het melden, afhandelen en voorkomen van overlast 
in de stedelijke publieke ruimte, en over de veranderende relaties tussen burgers onderling 
en tussen burgers en de lokale autoriteiten.  

Dit artikel focust op de mobiele en digitale meldingsmogelijkheden van lichte incidenten in 
de stedelijke ruimte die het afgelopen decennium zijn ontwikkeld. We stellen dat de opkomst 
van mobiele stadsapps de afhandeling en preventie van kleine inbreuken en bepaalde vormen 
van overlast2 transformeert. Op basis van recente literatuur verkennen en analyseren we de 
verschillende criminologisch relevante vragen en evoluties die de toepassing van mobiele 

 
2 In sectie 3 van dit artikel wordt het gebruik van de concepten ‘overlast’ en ‘lichte overtredingen’ in het kader 
van dit artikel nader toegelicht. 
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stadsapplicaties met zich meebrengt. We illustreren en contextualiseren deze ontwikkelingen 
aan de hand van  FixMyStreet, een mobiele stadsapp (of zogenaamde Mobile City Application) 
die is ontwikkeld door de MySociety Foundation in Engeland en die vanaf 2013 wordt gebruikt 
in het Brusselse Gewest3. Door de ‘zwarte doos te openen’ (Fields et al., 2020) van één 
bepaald stedelijk platform bespreken we verschillende perspectieven van waaruit deze 
transformatie geanalyseerd kan worden. Ten eerste als nieuwe (lokale) overheid/burger-
interface voor criminaliteitsaanpak, ten tweede als shift naar het prioriteren van technische 
interventie boven sociale preventieve interventie, en ten derde als katalysator in een 
maatschappelijke verschuiving naar meer participatieve maatschappelijke surveillance. We 
doen ten slotte een oproep voor meer wetenschappelijke criminologische aandacht voor de 
impact van digitalisering en het gebruik van mobiele applicaties op de aanpak van overlast in 
stedelijke context en de transformatie die hun implementatie betekent voor de handhaving 
en preventie van lichte overtredingen in de stedelijke publieke ruimte.  

2. De opkomst van digitale interfaces in de communicatie tussen burger 
en overheid 

Lokale instanties zetten steeds vaker mobiele applicaties in om stadsbewoners te stimuleren 
om uiteenlopende incidenten te melden, gaande van gaten in het wegdek, defecte 
straatverlichting en foutgeparkeerde voertuigen, tot illegaal afvalstort, graffiti en 
geluidsoverlast. Voorbeelden van dergelijke applicaties zijn PublicStuff voor grootstedelijke 
gebieden in de VS, Colab in Brazilië (Silva en Policarpo, 2014). Bovendien bieden deze tools 
bijkomende manieren voor burgers om samen te werken met lokale overheden.  

Het collaboratieve web- en mobiele platform FixMyStreet, dat sinds 2013 in het Brusselse 
Gewest wordt gebruikt, is een voorbeeld van een app die het inzicht van plaatselijke instanties 
in de ergernissen van burgers kan vergroten (Seltzer & Mahmoudi, 2013) en de communicatie 
met individuele burgers ondersteunt. FixMyStreet kan bogen op enig succes in Brussel: in de 
zeven jaar sinds de lancering kwamen er meer dan 220.000 incidentmeldingen binnen bij de 
lokale instanties, en het aantal gemelde incidenten groeit nog elk jaar (zie Figuur 2). Het aantal 
internetverbindingen bleef daarentegen relatief stabiel in dezelfde periode en verklaart de 
stijging in meldingen niet. Ondertussen zijn er zijn meer dan 17.000 geregistreerde 
gebruikers, en vele anderen maken anoniem gebruik van de app. Het soort incidenten dat 
gemeld kan worden in FixMyStreet is de afgelopen jaren herhaaldelijk uitgebreid, en recent 
zijn er functionaliteiten toegevoegd voor aanvullende domeinen, waaronder klachten over 
gebrekkige fietsinfrastructuur (Brussels Parlement, 2020). 

 

 
3 Dit werk maakt deel uit van een lopend INNOVIRIS Prospective Research onderzoeksproject PUL-MOBIL. 
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Figuur 2: Aantal gerapporteerde incidenten via FixMyStreet op jaarbasis, vergeleken met de 
beschikbaarheid van internet per huishouden in het Brussels Gewest (in %). Gegevens: CIBG en 

Statbel. 

De werking van de FixMyStreet-app wordt beheerd door het Brusselse Gewest, dat ook de 
afhandeling van de meldingen toewijst aan de betreffende instanties: gewestelijke diensten, 
de infrabeheerder Sibelga (voor verlichting van de openbare ruimte), het 
openbaarvervoersbedrijf STIB/MIVB, Vivaqua (watervoorziening), Proximus (communicatie-
infrastructuur) en de 19 gemeenten van het Brusselse Gewest (CIBG 2019). 
Vertegenwoordigers van de gemeenten verbinden zich ertoe om tijdig te reageren op de 
gemelde overlast. Stedelijke incidenten (en de opvolging ervan) worden vervolgens 
gevisualiseerd op een kaart en gepubliceerd via een intuïtieve interface (zie sectie 3.2). 
Burgers kunnen de interventies en prestaties van de gemeenten hierop volgen en 
beoordelen. Deze vorm van directe interactie tussen overheidsinstanties en burgers verhoogt 
de accountability van de instanties. 

De evolutie naar een doorgedreven digitalisering van stedelijke diensten kan niet los gezien 
worden van de stijgende digitale geletterdheid van burgers, in combinatie met een 
gelijktijdige toename van een ‘surveillance’ cultuur (Lyon, 2017). Sommigen zien het 
toegenomen vermogen van burgers om via snelle, ongemedieerde, traceerbare en diverse 
communicatiekanalen in contact te treden met nationale en lokale bestuursniveaus als een 
gouden kans om kosten te drukken en administratieve rompslomp te verminderen. Digitale 
oplossingen bieden bovendien vaak bijkomende opties om problemen te melden. Zo kan men 
bijvoorbeeld meteen beeld en/of geluid toevoegen, waardoor meer informatie doorgegeven 
kan worden dan bij telefonische of schriftelijke meldingen het geval is. Met name bij overlast 
kan dit een meer helder beeld van de situatie geven. Bovendien biedt de kennis die burgers 
doorgeven via dergelijke platformen een ongeziene bron van data die kan geconverteerd 
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worden tot waardevolle informatie voor overheidsdiensten.  Informatie die op haar beurt ook 
ter beschikking van de burgers kan gesteld worden en bijdraagt tot de accountability van deze 
overheidsdiensten. Heldere feedback rond problemen, maar ook interventies en 
ondernomen acties, kunnen tot een betere relatie leiden tussen de dienst die de app aanbiedt 
en de gebruikers (Alag, 2009). Bovendien creëert dit een stimulans om vaker gebruik te maken 
van dergelijke toepassing. De digitalisatie van stedelijke diensten hoeft zich echter niet te 
beperken tot het inschakelen van burgers als ‘toezichtshouders’. Bryson (2014, p. 371) stelt 
dat "public value is more likely to result when citizens are directly involved in solving public 
problems, or at least indirectly transmitting their public values to their representatives”. 
Wanneer groepen voldoende heterogeen zijn samengesteld, en verschillende sociale 
achtergronden hebben, kunnen zij een bijzonder innovatief probleemoplossend gedrag 
vertonen. Surowiecki (2004) beargumenteert dat de collectieve intelligentie van een kleine 
groep burgers expertenkennis kan overstijgen wanneer aan vier condities wordt voldaan: (1) 
de meningen moeten voldoende heterogeen zijn, (2) individuen mogen niet bang zijn hun 
mening te uiten, (3) de achtergrond van de groepsleden moet voldoende divers zijn en (4) er 
moet een gestructureerde manier zijn om alle informatie te verzamelen en binnen de 
besluitvorming te gebruiken. 

 Anderen waarschuwen voor een ongelijke toegang tot diensten (Lemanski, 2017), een 
groeiende kloof tussen burger en overheid (Metallo et al., 2020) en een ‘algoritmische 
discriminatie’ (Winter 2015). De groei van dergelijke digitale platformen komt echter niet tot 
stand in een vacuüm. Zoals Anderson al opmerkte (2019, p. 16): ‘newer technologies may 
mobilize the old, or they may counter or even contradict each other as competing 
rationalities, creating new complexities in interaction’. Deze toegenomen complexiteiten 
door het vervangen en/of aanvullen van bestaande technologieën wordt extra duidelijk als 
men kijkt naar de vele nieuwe (digitale) interactiemogelijkheden tussen staat en burger, die 
tot stand komen via een veelheid aan bestaande en toekomstige e-governance programma’s. 
Deze programma’s leunen sterk op de inzet van informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) om informatie en dienstverlening naar de burger te brengen (Howell-Moroney, 2019). 
Evans en Yen (2005) stellen dat traditionele  

‘government departments and procedures are commonly held to be inefficient 
because they have little motivation to please the citizen, and the citizen does not have 
an alternative provider available to him for these services. The increase in technology 
and communications has changed some of these attitudes on the part of the 
government’ (Evans en Yen, 2005, p. 235) 

Deze auteurs stellen een shift vast, waarbij de overheid burgers eerder als klanten ziet, 
waarbij klantentevredenheid als neveneffect wordt geïntroduceerd. Een efficiënte en snel 
agerende overheid is een cruciaal element in dit proces. Dit vereist echter ook dat snelle 
besluitvorming mogelijk is en impliceert voldoende verantwoordelijkheid van actoren die 
rechtstreeks in contact staan met de burger. In de meest doorgedreven vorm omvat een 
omschakeling naar e-governance (Garson, 2006) dus een consequente integratie van 
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bestaande communicatiesystemen binnen de overheid zelf en tussen overheid en de burger, 
en een herdefiniëring van de rol die een overheid hierin kan spelen. E-governance vraagt een 
gedeeltelijke horizontale overheidsstructuur, terwijl overheden traditioneel eerder 
hiërarchisch gestructureerd zijn. Sommige e-governanceprogramma’s reproduceren dan ook 
louter dezelfde hiërarchische machtsverhoudingen, andere wijzigen eenvoudige top-
downverhoudingen.   

Door wat Iordache et al. (2017, p. 8) als gevolg bestempelen van de ‘praktische en meetbare 
resultaten van media-, informatie- of digitale geletterdheid’, verwachten burgers steeds meer 
dat ze hun vragen en ergernissen via digitale interface met officiële instanties kunnen delen. 
Bij gebrek aan officiële kanalen kan dit zelfs onuitgenodigd en ongestructureerd gebeuren, 
bijvoorbeeld via onofficiële Facebook-groepen (Sachdeva & Kumaraguru, 2017). Garson 
(2006, p. 19) argumenteert dat bij e-governance ‘networks rather than agencies become 
primary’. Hij verwijst daarbij naar de nieuwe uitdagingen voor overheden die deze groei aan 
communicatiekanalen stelt. Het vereist immers veel meer uitwisseling van informatie tussen 
verschillende diensten en coördinatie van te ondernemen acties ten gevolge van digitale 
meldingen. De omarming van a ‘whole-of-government’, of een bredere blik op de overheid 
als geheel, is nodig om gerichte dienstverlening op maat van de problemen die men doorkrijgt 
te voorzien (UN, 2008). 

Digitale interfaces passen perfect in deze e-governance rationaliteit en zijn inmiddels 
gemeengoed geworden in de handhaving en preventie van overlast en lichte overtredingen. 
Sommige interfaces zoals bijvoorbeeld buurtpreventiegroepen op Whatsapp (Mols & 
Pridmore, 2019) maken gebruik van bestaande platformen om waakzame burgers en 
slachtoffers te betrekken bij criminaliteitspreventie en -controle. Anderzijds zijn er ook 
nieuwe digitale platformen die de aanmelding, het onderzoek of afhandeling van wanorde en 
ordeverstoringen ondersteunen. Hoewel deze apps nog in de kinderschoenen staan, bieden 
ze een veelbelovend maar ook zorgwekkend vooruitzicht. Burgers worden namelijk 
uitgenodigd om ‘verdachte’ activiteiten onmiddellijk en rechtstreeks te melden bij de politie 
of gemeentelijke diensten en hierover informatie te verstrekken.  De reactie van de politie 
kan in real time worden gevolgd. Een voorbeeld van een dergelijke digitale toekomst van 
opvolging van incidenten wordt ontwikkeld door het Europese TRILLION-project (zie TRILLION 
2020). Zij werken aan de uitrol van een app waar burgers worden verzocht de politie te 
voorzien van meldingen en foto’s van ‘asociaal gedrag’, verdachte personen in hun buurt of 
informatie over verdenking van huiselijk geweld. Andere digitale interfaces beogen dan weer 
meer bescheiden, kostenbesparende maatregelen. Zo is in de provincie Limburg het onthaal 
op sommige politiebureaus vervangen door een virtuele interface waar burgers worden 
uitgenodigd om in interactie te gaan met een holografische weergave van een politieagent(e) 
die op een andere locatie werkzaam is (Politie, 2018). 

Vanuit criminologisch oogpunt stellen we vast dat deze mobiele digitale 
communicatiekanalen een herdefiniëring van basisbegrippen binnen de handhaving, zoals 
‘aangifte’, ‘proces verbaal’ en ‘slachtoffer’ met zich meebrengen, waarbij ordehandhavers in 
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toenemende mate geconfronteerd worden met technische werkprocessen waarbij de 
burgers in kwestie niet langer persoonlijk betrokken worden. De transformatie die deze als 
technisch afgedane ontwikkeling teweegbrengt ten aanzien van zowel de verwachtingen, 
handelswijzen en participatie van burgers bij het melden van overlast, als ten aanzien van de 
manier waarop de plaatselijke instanties deze overlast afhandelen en incidenten prioriteren, 
verdient daarom criminologische aandacht. 

3. Uitdagingen van het gebruik van mobiele stedelijke applicaties voor de 
aanpak van overlast 

Mobiele stadsapps bieden opportuniteiten voor de bredere samenleving om overlast 
gemakkelijk te melden, maar tegelijkertijd brengen ze significante uitdagingen met zich mee 
wat betreft het organiseren, rangschikken en afhandelen van de gemelde klachten. Vanuit 
een vaak kritiekloos ‘techno-fetisjistisch’-perspectief (Jefferson 2020), dat de reikwijdte en 
het bereik van technische innovaties overdreven positief voorstelt, worden nieuwe 
technologieën vaak klakkeloos geïmplementeerd vanuit een impliciete veronderstelling van 
‘vooruitgang’. Het is onze doelstelling om de bedoelde en onbedoelde implicaties van het 
aanwenden van mobiele stadsapplicaties te analyseren op basis van de literatuur. Onze 
interesse gaat eveneens uit naar de invloed van digitale platformen op de bestrijding en 
handhaving van criminaliteit.  Zo wijzen auteurs als Ferguson (2019), Brayne (2017) en 
Hannah-Moffat (2019) zowel op de kansen als op de gevaren van het automatiseren van 
werkprocessen binnen e-governance. Een belangrijk gesignaleerd risico is de toenemende 
ongelijkheid tussen burgers, gezien niet alle burgers deze technologieën in gelijke mate 
kunnen gebruiken (Martinez et al. 2009). Hierdoor ontstaat een discrepantie tussen de 
behoeften van de (niet-representatieve) digitaal vaardige gebruikersgroep en de behoeften 
van de overige burgers. Het daaruit voortvloeiende verschil tussen de gemelde en de 
werkelijke behoeften kan zodoende leiden tot een ongelijke verdeling van middelen en een 
verlies van aandacht voor de groep minder goed geïnformeerde, technologie-gedepriveerde 
of digibete burgers (Pak et al., 2017). 

Bij de digitale melding en daaropvolgende afhandeling van overlast en lichte overtredingen 
zoals vandalisme, sluikstorten, geluidsoverlast en ‘verstoring van de openbare orde’ spelen 
de lokale (stedelijke) instanties een belangrijke rol. In de Belgische institutionele context 
bevinden lokale instanties zich in een complex kluwen van een groot aantal actoren, die elk 
hun eigen rollen en beperkingen met zich meebrengen: van de lokale politie tot preventieve 
diensten, en van de federale politie tot gewestelijke instanties. Belgische burgemeesters 
bevinden zich in de rol van ‘coördinator, inspirator, stimulator’ (Bauwens et al., 2012, p. 48) 
van het lokale veiligheidsbeleid, waarbij ze de burger moeten tevredenstellen en 
tegemoetkomen aan zowel inwoners als (lokale) veiligheidsactoren. Deze precaire situatie 
komt nog eens extra tot uiting bij de inwerkingtreding van de Wet tot invoering van 
gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in 1999, die gemeentebesturen expliciet 
verantwoordelijk maakt voor het nemen van maatregelen, inclusief de inzet van stevige 
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boetes om openbare ordeverstoringen te voorkomen4. Elk beleid op het gebied van lichte 
overtredingen wordt echter onvermijdelijk geconfronteerd met het feit dat 
containerbegrippen als ‘verstoring van de openbare orde’ en ‘asociaal gedrag’ moeilijk te 
definiëren zijn. Deze termen worden onder andere gebruikt om gedrag te definiëren dat strikt 
genomen geen formeel wettelijke overtreding betreft, maar wel als storend, of overlast, 
wordt ervaren.  

Openbare overlast wordt niet helder gedefinieerd in de Belgische wetgeving en wordt bewust 
ruim ingevuld. Dit laat veiligheidsactoren, zoals burgemeesters en gemeentelijke 
toezichthouders, toe enige mate van discretionaire bevoegdheid aan de dag te leggen bij het 
verbieden of bestraffen van gedrag dat zij als schadelijk voor de openbare orde beschouwen 
(Bauwens 2015:99-100). De invulling van ‘overlast’ verschilt dus per geografische regio, mede 
door nuances in de lokale sociale normen en gebruiken. ‘Overlast’ kan dus aangepakt worden 
via preventieve of sanctionerende maatregelen, zelfs wanneer deze bij wet niet verboden zijn 
(Ponsaers & Devroe, 2005:142). In dit artikel wordt de term ‘overlast’ gebruikt als verwijzing 
naar het lokale veiligheidsbeleid. We zijn er ons echter van bewust dat deze term subjectief 
is en dat deze onder publieke druk (o.a. door meldingen via mobiele stadsapps) de scope en 
handhaving ervan kan beïnvloeden. Daarnaast gebruiken we de term ‘(lichte) overtredingen’ 
volgens de wettelijke definitie, om te verwijzen naar minder ernstige strafbare feiten (zoals 
bv. vandalisme, graffiti, sluikstorten...). Sommige van deze feiten vallen onder de 
bevoegdheid van de lokale politie, andere onder deze van lokale autoriteiten, sommige onder 
beiden. Lichte overtredingen kunnen dus eveneens voorbeelden zijn van publieke overlast, 
en vice-versa. 

De invulling van overlast is dus gelinkt aan de perceptie van de stedelijke ruimte – die op haar 
beurt weer wordt beïnvloed door onze waarden, culturele symboliek, zichtbaarheid in media 
en binnen de maatschappij, en gevoel voor esthetiek (Peršak & Di Ronco, 2018). Deze factoren 
zijn uiterst subjectief en ontwikkelen zich vaak in de marge van bestaande 
gentrificatieprocessen, waarbij de ‘culturele en esthetische waarden van de nieuwe 
middenklasse’ (Peršak & Di Ronco, 2018, p. 338) een hogere prioriteit krijgen dan die van 
oudere bewoners en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen. Lokale instanties nemen dus een 
risico wanneer ze burgers oproepen om overlast te melden, aangezien dit de bestaande 
balans kan verstoren en een onevenwicht kan veroorzaken in de macht die bepaalde burgers 
claimen over lokale middelen en prioriteiten, o.a. wanneer het gaat om de afhandeling van 
overlast in de publieke ruimte.  Omwille van de hybriditeit en meerlagigheid van de 
interpretatie van deze concepten worden ze in het kader van dit artikel   door elkaar gebruikt. 

4. Drie perspectieven op mobiele stadsapps 

De criminologisch relevante transformaties die mobiele stadsapps met zich meebrengen op 
het vlak van afhandeling en preventie van overlast worden in dit artikel geanalyseerd via drie 

 
4 Art. 135 §2, 7° van de Nieuwe Gemeentewet. 



  
 

 9 

verschillende brillen, waar we op basis van literatuur, gekoppeld met voorbeelden van 
FixMyStreet, de potentiële implicaties die hun introductie met zich meebrengen in kaart 
brengen. Ten eerste bespreken we de kenmerken van de interfaces van de mobiele stadsapps 
om kleine overtredingen te rapporteren. Ten tweede exploreren we de afhandeling en 
preventie die kan volgen op de rapportering van deze overtredingen. Ten derde bekijken we 
de maatschappelijke impact van dit type applicaties door de ondersteuning van meer 
participerende surveillance (door en samen met burgers). 
 

4.1. Mobiele stadsapps als nieuwe interfaces in het kader van de aanpak van overlast 

We wezen er reeds op dat de opkomst van mobiele stadsapps als nieuwe interfaces tussen 
de overheid en burger zowel de strategieën als de resultaten van de afhandeling en preventie 
van overlast en lichte overtredingen kunnen beïnvloeden. Hier staan we stil bij de recente 
literatuur over state-citizen interfaces en contextualiseren we deze vanuit de Brusselse 
context. Tot voor kort ontvingen Belgische gemeenten meldingen over mogelijke lichte 
overtredingen direct via de telefoon of per post, of indirect via politieke tussenpersonen, 
zoals lokaal gekozen mandatarissen. Mobiele stadsapps creëren een drempelverlagende 
mogelijkheid om incidenten direct te rapporteren, te documenteren (elke melding krijgt een 
uniek, openbaar incident-ID), te traceren (burgers kunnen hun melding opvolgen bij de 
verantwoordelijke gewestelijke of gemeentelijke dienst), en ook rechtstreeks feedback te 
geven (in de app zelf of door directe communicatie). 

De communicatie zelf ondergaat eveneens een belangrijke transformatie. McLuhan en Fiore 
(1967) merkten lang geleden reeds op dat de technologie achter de communicatie van even 
groot belang is als de communicatie zelf. Luhmann (1995) stelt daarenboven dat 
communicatie kan gezien worden als een stapsgewijs selectieproces met drie afzonderlijke 
onderdelen: wat er wordt gezegd (selectie van informatie), welk medium hiervoor gebruikt 
wordt (hoe wordt het gecommuniceerd), en hoe dit wordt geïnterpreteerd (selectie van 
betekenis). Tijdens elk selectieproces kunnen vertekeningen optreden die nieuwe of 
impliciete vooringenomenheden introduceren bij de gecommuniceerde boodschap. Mobiele 
stadsapps zijn nieuwe en belangrijke interfaces voor communicatie, die een significante 
invloed kunnen hebben op de overgebrachte boodschap en de interpretatie ervan. Hun 
implementatie kan leiden tot een herdefiniëring van de relaties tussen overheidsactoren en 
burgers, tussen actoren en de verschillende departementen binnen de bureaucratische 
organisatie van lokale instanties, en tussen de pluriforme publieke en private actoren, zoals 
de gemeentelijke instanties, de politie, de infrastructuurbeheerders en het publieke transport 
binnen de stedelijke omgeving. 

Deze nieuwe interfaces en hun ontwerp hebben het potentieel om bij te dragen tot een nieuw 
soort ‘technopolitiek’-bewind dat door Hecht (2009, p. 16) is omschreven als ‘linked sets of 
people, engineering and industrial practices, technological artifacts, political programs, and 
institutional ideologies, which act together to govern technological development and pursue 
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technopolitics’. Deze nieuwe regimes kunnen niet alleen leiden tot ontwikkeling en 
vooruitgang, maar ook tot onenigheid, frustratie en mislukking, onder meer door het creëren 
van (te) hooggespannen verwachtingen bij de burger over de performantie van publieke 
instanties. Men vergeet snel dat gemeentelijke interventies meer tijd vergen en minder 
voorspelbaar zijn dan een Deliveroo-bezorging. Lokale instanties implementeren deze 
mobiele stadsapps soms met enige argwaan en aarzeling, omdat ze vrezen voor een stijgende 
werkdruk, een verlies van controle over de prioritering van stedelijke aangelegenheden, een 
overdaad aan (irrelevante) informatie en een overwicht van klachten van technisch 
onderlegde, goed geïnformeerde burgers ten koste van andere burgers (Hatuka & Zur, 2020: 
7-9). De toename van mobiele applicaties gaat eveneens gepaard met een aanpassingsproces 
waarin zowel burgers als lokale instanties zichzelf en hun app-gebruik conformeren aan de 
bestaande sociale, politieke en bureaucratische structuren. 

Binnen een context van ‘community policing’ worden mobiele stadsapps vaak verwelkomd 
omwille van hun vermogen om de burger dichter bij lokale instanties te brengen en door de 
burgers rechtstreeks te betrekken bij initiatieven die storende problemen in hun buurt 
aanpakken. Maar community policing is een beleidsmatige ambitie die in sterk contrast staat 
met de dagelijkse realiteit van ordehandhavers die steeds verder komen te staan van de 
burger die zij trachten te dienen (Terpstra et al., 2019, 353). Mobiele stadsapps maken deel 
uit van datzelfde proces: ze betrekken weliswaar burgers, maar ze bestendigen individuen in 
plaats van gemeenschappen. Sommigen, zoals Elphick et al. (2021, p. 1), die dit zien als een 
gevolg van een slecht ontwerp, merken op dat ‘poorly designed apps risk amplifying mistrust 
and undermining policing efforts [..]’. Wij voegen hieraan toe dat het gebruik van mobiele 
stadsapps ook moet gesitueerd worden binnen bredere processen van bezuiniging, 
toenemende centralisatie van politiewerk en een buitensporig vertrouwen van beleidsmakers 
in nieuwe controletechnologieën (Terpstra et al., 2019). Ze bieden een technische interface 
voor het ‘crowdsourcen’, of het aanwenden van een breed publiek voor een gezamenlijk doel 
(Trottier, 2014). In dit geval worden burgers ingezet in het kader van surveillance van straten, 
een praktijk waarbij minder menselijke interactie nodig is, en die bovendien efficiëntie en 
accountability belooft. Tegelijkertijd verhoogt de druk op de verschillende ordehandhavers 
op straat en in de stedelijke diensten. Het resultaat van hun implementatie en gebruik voor 
criminaliteitsbestrijding en -preventie dient volgens ons dan ook noch als inherent positief, 
noch noodzakelijkerwijs als negatief gezien te worden. 

 

4.2. Preventie: technische oplossingen voor sociale problemen 

De nieuwe interfaces die mobiele stadsapps bieden, transformeren niet alleen de meldingen 
over lichte overtredingen, maar ook de interventies om deze af te handelen. Het melden van 
lichte overtredingen via mobiele stedelijke applicaties houdt het risico in dat lokale instanties 
gestimuleerd worden om technische oplossingen in te zetten voor vaak in sé sociale 
problemen, waarbij andere niet-technische maatregelen en preventieve interventies in 
toenemende mate verwaarloosd worden. Als gevolg hiervan kan de sociale en economische 
stedelijke context van problemen over het hoofd gezien worden, en bestaat het risico dat 
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burgers (zowel overtreders als degene die incidenten rapporteren) die meer baat zouden 
hebben bij een sociale interventie genegeerd worden.  Het gebruik van mobiele stadsapps 
kan ertoe leiden dat lokale instanties vooral aandacht schenken aan de meest zichtbare 
materiële ergernissen, die eigenlijk het gevolg zijn van sociale problemen: in plaats van 
dakloosheid als sociaal probleem aan te pakken, richten ze zich op het opruimen van 
bezittingen van daklozen (zie Volinz, 2021); in plaats van druggebruik en spijbelen onder 
jongeren terug te dringen, houden lokale instanties zich bezig met het herstel van vandalisme 
en vernielingen van de infrastructuur, enz. Op deze manier worden via deze ‘technische’ 
oplossingen de eisen van bepaalde bevolkingsgroepen geprioriteerd, met als gevolg dat 
minder tegemoetgekomen wordt aan de behoeften van burgers die geen mobiele stadsapps 
kunnen of willen gebruiken voor het melden van problemen in hun buurt.  

 

 

Figuur 3: Visualisatie van de meldingen op het FixMYStreet-platform (schermopname door auteurs, 2021)  

 

Hoe de FixMYStreet-interface door lokale instanties wordt gelezen en begrepen kan inzicht 
geven in deze transformaties. Uit Figuur 3 blijkt dat elk incident in het FixMYStreet-platform 
op de betreffende geolocatie gemarkeerd wordt met een kleur: rood voor recente meldingen, 
oranje voor meldingen die in behandeling zijn bij gemeentelijke of gewestelijke instanties en 
groen voor meldingen die succesvol zijn ‘afgesloten’. Voor de instanties betrokken bij de 
afhandeling van stedelijke overlast, en voor het brede publiek biedt de FixMYStreet-kaart een 
overzichtelijke manier om de overlast in de stad te ‘lezen’. Dat impliceert echter geenszins 
dat de FixMYStreet-kaart een realiteitsgetrouwe reflectie is van de situatie in de straten of 
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van de perceptie van de bewoners. Immers, zoals hieronder wordt opgemerkt, vele, zo niet 
de meeste incidenten worden nooit gemeld via FixMYStreet. Bovendien zijn de meldingen (en 
melders) evenmin gelijk vertegenwoordigd in de verschillende Brusselse buurten. Tenslotte 
is het gebruik van de app niet voorbehouden voor de inwoners van Brussel, maar kan 
iedereen, ook niet-inwoners, incidenten rapporteren via het platform. Als gevolg hiervan het 
voor lokale overheden onduidelijk of de meldingen van de lokale bevolking, pendelaars, of 
van andere gebruikersgroepen (toeristen, bezoekers,…) afkomstig zijn. 

De meldingen die wél hun weg vinden naar het FixMyStreet-platform zijn haast voorbestemd 
om tot een technische interventie te leiden, vooral door de werkprocedure achter 
FixMyStreet en de bijbehorende ‘prestatiedruk’ om interventies snel en succesvol uit te 
voeren. De uitbouw van FixMyStreet binnen het uiterst gelaagde netwerk van de Brusselse 
bureaucratie installeerde een zeer uitgebreide en arbeidsintensieve werkprocedure die start 
van zodra de melding binnenkomt en eindigt op het moment dat deze afgehandeld is door de 
verantwoordelijke uitvoerende partij. Concreet betekent dit dat, wanneer er een melding 
binnenkomt via het FixMyStreet-platform, deze een eerste screening ondergaat door de 
Gewestelijke Overheidsdienst Mobiliteit om te zien of de melding geschikt is voor publicatie. 
Er wordt gecheckt of het gaat om een nieuw incident en of er geen hatelijk taalgebruik in 
voortkomt en of er geen privacyrechten worden geschonden. Vervolgens wordt deze melding 
doorgestuurd naar de gewestelijke dienst of de lokale gemeente die hier volgens de dienst 
verantwoordelijkheid voor is. Meldingen bestemd voor de lokale gemeenten worden 
elektronisch verzonden naar een contactpersoon binnen de betreffende gemeente. Pas dan 
wordt de melding doorgestuurd naar de verantwoordelijke afdeling, waarna deze handmatig 
wordt ingevoerd in het bestaande platform van die afdeling, alvorens de meldingsgegevens 
aan een specifiek team worden toegewezen (Volinz, 2021, p. 3).  

Een dergelijk complexe en uitgebreide procedure biedt weinig ruimte voor een doordachte 
afweging tussen een sociale interventie en een technische ‘oplossing’ (Volinz, 2021).  We 
verduidelijken dit aan de hand van twee voorbeelden uit FixMyStreet waar eerder technische 
oplossingen verkozen worden om sociale problemen aan te pakken. Ten eerste is er geen 
beleid of procedure om meldingen die te maken hebben met de aanwezigheid van 
drugsgebruikers door te spelen naar de gemeentelijke preventiedienst, terwijl net deze dienst 
de expertise in huis heeft om druggebruikers te helpen. Ten tweede is er geen mogelijkheid 
om veiligheids- en preventiemedewerkers (Gemeenschapswachten) op de hoogte te stellen 
van meldingen met betrekking tot mogelijke delicten die samenhangen met spijbelen, zoals 
graffiti, vandalisme en geluidsoverlast (DeKalb 1999), terwijl de gemeenschapswachten 
beschikken over een speciaal hangjongeren-team dat deze problematiek nauwgezet opvolgt. 
De enige oplossingen die binnen de structuur van het FixMyStreet-platform mogelijk zijn, zijn 
dus oplossingen die vallen binnen de scope van een technische afhandeling door 
infrastructuur-, wegenonderhouds- en netheidsdiensten en hun gewestelijke partners. Dit is 
geen proces waarin structurele initiatieven kunnen worden geformuleerd, ontworpen en 
geïmplementeerd om lichte overtredingen en recidive te voorkomen.  
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Deze tendens wordt nog versterkt door de druk waaronder lokale instanties staan om 
meldingen van overlast door burgers snel af te handelen. De doorlooptijd is zichtbaar voor 
zowel de betrokken diensten als voor het bredere publiek. Een korte doorlooptijd tussen de 
eerste melding en de afhandeling wordt doorgaans geïnterpreteerd als publiek bewijs van 
succesvolle acties. Een dergelijke prestatiedruk kan weliswaar leiden tot een verbeterde 
aanpak van bepaalde soorten overlast – zoals schade aan het wegdek, defecte 
straatverlichting of gevaarlijk groen – maar kan tegelijkertijd de correcte afhandeling van 
lichte overtredingen ook net belemmeren door waardevolle, maar tijdrovende, sociale 
interventies bij voorbaat uit te sluiten. Deze ‘onzichtbare’ gevolgen van het gebruik van 
mobiele stadsapps doen dus de vraag rijzen of de druk om snel te reageren na digitale 
meldingen van lichte overtredingen leidt tot vooraf gedefinieerde oplossingen, of nog, tot het 
inzetten van nieuwe technologische en routinematige interventies, in plaats van lange termijn 
initiatieven die inzetten op sociale preventie.  

De selectiviteit die gepaard gaat met het gebruik van mobiele stadsapplicaties wordt verder 
geïllustreerd door Pak et al. (2017, p. 65), die opmerken dat mobiele stedelijke applicaties de 
neiging hebben ‘bevolkingsgroepen met een laag inkomen of met diverse etnische 
achtergronden te marginaliseren’ omdat ze aansporen tot een snelle behandeling van 
meldingen over incidenten in welgestelde buurten, gemeld door bevoorrechte bewoners. 
Hun conclusie illustreert dat middelen en aandacht daardoor verschuiven richting de overlast 
die bepaalde demografische groepen ervaren (wiens meldingen het talrijkst zijn), wat ten 
koste gaat van andere groepen. Hiervoor zijn een aantal mogelijke verklaringen. Ten eerste is 
er sprake van een ongelijke verdeling van de digitale geletterdheid. De impact daarvan op de 
toegang tot bronnen en diensten is reeds uitvoerig besproken in de literatuur (c.f. Lemanski, 
2017; Chatterji, 2018). Onze eerste analyse van de Brusselse FixMyStreet-gegevens biedt een 
aanvullende verklaring. Het blijkt dat een paar afzonderlijke bewoners elk duizenden 
meldingen hebben ingediend: de vijf meest actieve gebruikers meldden tussen 2013-2020 
bijna 9% van alle gemelde incidenten, en de persoon die bovenaan de lijst staat qua activiteit 
is verantwoordelijk voor 4000 meldingen. Hoewel mobiele stadsapps dus een belangrijk 
hulpmiddel vormen bij e-governance, mag niet zomaar worden aangenomen dat het gebruik 
ervan maatschappelijke participatie en sociale inclusie bevordert. Integendeel, er is juist extra 
waakzaamheid noodzakelijk om te voorkomen dat het gebruik van mobiele stadsapps de 
onevenredige verdeling van rechten en middelen bij de diverse stadsbewoners in de hand 
werkt. 

 

 

4.3. Stimulans voor actief burgerschap, of een stap richting ‘surveillance’ cultuur? 

Voorstanders van Mobile City apps wijzen op de steeds nauwere band tussen bewoners en 
lokale instanties in de aanpak van stedelijke overlast en lichte overtredingen. De nieuwe 
technologische interfaces die onder de brede paraplu van ‘e-governance’ vallen, worden 
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bestempeld als kenmerkend voor en oorzaak van participatief ‘actief burgerschap’ (Hoskins 
& Mascherini, 2009) in uiteenlopende geografische omgevingen, gaande van Portugal 
(Machado & Azevedo, 2020), tot Libanon (Fakhoury & Baker, 2016) tot Zuid-Afrika (Sekyere 
et al., 2016). Deze nieuwe interfaces kunnen echter niet alleen een transformatie 
teweegbrengen in de relatie tussen burgers en de lokale instanties, maar ook tussen burgers 
onderling. De toename van (geanonimiseerde) meldingen via mobiele stadsapps en 
ordehandhavingsapps brengt een risico met zich mee waaraan vaak of makkelijk wordt aan 
voorbijgegaan, nl. het risico dat de oproep tot technologisch ondersteund ‘actief burgerschap’ 
kan begrepen worden als een oproep aan burgers om elkaar aan te geven. 

In dit artikel beargumenteren we dat mobiele stadsapps een belangrijke rol kunnen spelen bij 
het promoten van een ‘surveillance culture’ (Lyon, 2017), waarin burgers continu engageren 
in het onderhandelen, bemiddelen, weerstaan en beantwoorden van surveillance praktijken. 
Lyon stelt dat de toename van het bewust digitaal delen van persoonlijke data (met anderen, 
maar eveneens met overheden) kan resulteren in ongewenste uitkomsten (Lyon 2017: 837-
838), waarbij burgers zelf invullen waar verhoogde surveillance voordelig is en waar dit eerder 
nadelig is. We bouwen verder op dit idee wanneer we vaststellen hoe surveillance praktijken, 
ingebed in mobiele stadsapps, het rapportagegedrag van burgers beïnvloeden, welke invloed 
het heeft op degenen waarover gerapporteerd wordt en tenslotte, welk effect dit heeft op de 
afhandeling door lokale overheden. 

Participatieve surveillance, waarbij burgers zelf worden betrokken in surveillance praktijken, 
neemt vaak de vorm aan van lateraal toezicht, waarbij burgers wordt gevraagd om waakzaam 
te blijven en verdachte activiteiten, of een vermoeden ervan, onder medeburgers te melden 
(Reeves, 2012). Soortgelijke campagnes en hun omstreden resultaten werden reeds uitvoerig 
besproken in de literatuur. In sommige gevallen, zoals bij terrorismebestrijding en anti-
radicaliseringscampagnes, wordt het ‘crowdsourcen’ van surveillance in twijfel getrokken als 
een potentieel schadelijke praktijk, die een cultuur van achterdocht in de hand kan werken 
(Chan 2008), of als een zwaktebod van overheidsinstellingen (Reeves, 2012, p. 244-245). 
Purenne en Palierse (2017) pleiten voor een meer genuanceerd begrip van de manier waarop 
het inzetten van participatieve surveillance de maatschappij beïnvloedt, en stellen dat 
surveillance vanuit de samenleving zowel kan leiden tot een grotere gemeenschapszin als tot 
een sterkere angstcultuur. Het kan zowel de betrokkenheid van burgers versterken als 
vooroordelen en discriminatie doen ontstaan of versterken (Purenne en Palierse, 2017, p. 88). 
Andere auteurs, zoals Haner et al. (2015), zien toepassingen van crowdsourcing als 
beloftevolle initiatieven die een betere, cultuurgevoelige contextualisering en bekendheid 
verdienen, en eveneens een kritische analyse van de verzamelde data om tot een efficiëntere 
en succesvolle beleidstoepassing te komen. Deze maatschappelijke gevolgen van mobiele 
stadsapps worden doorgaans onvoldoende in overweging genomen voordat de apps worden 
ingezet of tijdens het gebruik ervan. Een van de aspecten waaraan vaak wordt voorbijgegaan 
is de motivatie van de burger die lichte overtredingen meldt. Beleidsmakers zien hen meestal 
als welwillende actieve burgers zonder verborgen motieven. Dorne et al. (1992, p. 123-124) 
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merken echter op dat informanten ‘met een hart voor de openbare orde’ zowel goede als 
slechte bedoelingen kunnen hebben, en ook uit kunnen zijn op persoonlijk voordeel. In dat 
laatste geval kunnen mobiele stadsapps een rol spelen in de transformatie van de stedelijke 
samenleving tot een maatschappij van informanten, waarin kleine onenigheden en 
burenruzies – inclusief die waarin rasse-, klasse-, taal- of genderaspecten meespelen – 
openbaar worden gecommuniceerd richting lokale instanties voor arbitrage en interventie. 
Hieronder kunnen ook klachten vallen over voorvallen die formeel niet als wettelijke 
overtreding gelden, maar die individuen of gemeenschappen wel betichten van ‘asociaal 
gedrag’, een containerbegrip dat historisch gezien vaak gebruikt is om minderheden en 
jongeren te marginaliseren of te discrimineren (Millie, 2008). 

Binnen mobiele stadsapplicaties blijkt uit sommige rapporten hoe cultuurverschillen 
doorsijpelen in openbaar gecommuniceerde meldingen: sommige bewoners klagen over 
groepen hangjongeren, anderen over buren die op straat duiven voeren, of over een 
‘storende’ penetrante kooklucht. Hoewel zulke klachten geen uitzondering zijn op sociale 
media, waaronder in buurtgroepen, is dit het soort klachten dat bewoners niet snel via de 
telefoon of persoonlijk bij lokale instanties zouden melden. We suggereren dat er gevallen 
zijn waarin het melden van ongepaste, onbeduidende of overbodige incidenten de 
interventies van lokale instanties kan benadelen. Zelfs de ‘legibility’ - de wijze waarop lokale 
instanties de data uit de ruimtelijke en sociale kaart van een specifieke regio lezen - heeft zijn 
grenzen: niet elke aanvullende informatie over de stedelijke omgeving is noodzakelijkerwijs 
'goed'. Of zoals Prato en Muliro (2013) opmerkten: 'If one wants to reach the moon, counting 
metres is probably not useful' (2013: 296). Te veel data - of te veel 'ruis' in de vorm van een 
overvloed of redundante data - kan zelfs leiden tot de verlamming van interventies, zoals het 
geval was bij de Nederlandse gemeente Amsterdam. Onder de toevloed van meldingen van 
incidenten zag de gemeente zich genoodzaakt publiekelijk aan te kondigen dat ze deze niet 
allemaal behandelen (Koops 2017). 

Het FixMyStreet-platform, met zijn snelle en handige geanonimiseerde meldingsinterface, 
verlaagt dus de grenzen om zaken te melden en biedt een veilig platform voor burenruzies. 
FixMyStreet biedt echter geen ruimte tot bemiddeling tussen de melder en de geviseerde. 
Meldingen, inclusief die waarin rassen-, klasse-, taal- of genderaspecten een rol spelen, 
kunnen vrij en anoniem gedeeld worden, zonder angst voor een weerwoord. Dit kan leiden 
tot een tunnelvisie en overmatige focus op en interventies in bepaalde gemeenschappen of 
ruimtes. De publicatie van (al dan niet opzettelijk) vooringenomen meldingen onder de 
auspiciën van lokale instanties wordt dan een ‘speech act’: taalhandelingen die bepaalde 
sociale en culturele verschijningsvormen, die op zichzelf volmaakt legaal zijn, als 
veiligheidsdreigingen aanmerken die interventie door de overheid vragen (Goldstein, 2010). 

Hoewel meldingen op het FixMyStreet-platform worden gemodereerd door een medewerker 
van de mobiliteitsdienst van het Brusselse Gewest, die elke melding screent op 
haatboodschappen, privacy en de classificatie verifieert, voorkomt dit niet dat 
‘wraakmeldingen’ of discriminerende berichten van burgers het platform bereiken en 
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vervolgens worden doorgestuurd voor verdere (gemeentelijke) afhandeling. Evenmin 
voorkomt dit dat burgers hun eigen identiteit prijsgeven of anderen publiekelijk aan de 
schandpaal nagelen. Wij stellen dat de in theorie apolitieke procedure achter deze mobiele 
stadsapps in belangrijke mate bepaalt hoe lichte overtredingen kunnen worden gemeld en 
afgehandeld, en ook de relatie tussen buren kunnen beïnvloeden. Over het algemeen houden 
deze transformaties het risico in zich van een evolutie naar een maatschappij van informanten 
in plaats van gelijkwaardige burgers. Een maatschappij waarbij niet-representatieve groepen 
in staat zijn de agenda van een overheidsinstelling mee te bepalen, maar daardoor mogelijks 
anderen monddood maken. De impliciete en waarschijnlijk niet bedoelde gevolgen van de 
technische karakteristieken van mobiele stadsapps en de procedures en routines erachter, 
mogen daarom niet verwaarloosd worden in de analyse van de afhandeling en preventie van 
lichte overtredingen in de stedelijke ruimte. 

 

5. Conclusie  

 

Mobiele stadsapps nemen nog steeds toe in reikwijdte en bereik, en worden een vaste 
waarde in heel wat steden wereldwijd. Dit proces is in lijn met een bredere beweging in de 
implementatie van e-governance hulpmiddelen en de digitalisering van overheid/burger-
interfaces – inclusief interfaces die stadsbewoners in verbinding stellen met de lokale 
instanties. Op basis van de literatuur hebben we er in dit artikel op gewezen dat deze 
innovaties een transformatie teweegbrengen die de stedelijke afhandeling en preventie van 
lichte overtredingen verandert en dus belangrijke vraagstukken oproept voor criminologen. 
We presenteerden drie perspectieven van waaruit deze sociale transformaties kunnen 
worden bestudeerd: via een focus op de kenmerken van de ICT-interfaces die deze mobiele 
stedelijke applicaties bieden voor het melden van overlast; via een focus op het type 
afhandeling en preventie dat uit deze meldingen voortkomt; en via een focus op de 
maatschappelijke gevolgen van de toenemende participatieve surveillance die deze apps 
ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat onze analyse, op basis van academische literatuur 
en gekoppeld aan de diverse voorbeelden uit de FixMyStreet mobiele applicatie in Brussel, 
een belangrijke bijdrage levert aan de kennis - van zowel criminologen als professionals op 
het terrein - omtrent het mogelijk gebruik en de uitdagingen van mobiele stedelijke 
applicaties, en dit zowel op vlak van preventie, lokale overheden en ICT-ontwikkelaars of 
operatoren. 

We wijzen erop dat deze innovaties nieuwe verwachtingen bij burgers creëren en dat deze 
nieuwe communicatievormen lokale overheden aansporen om maatschappelijke problemen 
te kanaliseren en te behandelen d.m.v. een beperkt prisma van veeleer ‘technische 
problemen’ die een fysiek/materiële in plaats van sociale interventie vereisen.  Verder 
empirisch onderzoek is echter noodzakelijk om de impact en reikwijdte van deze apps op 
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burgers en instanties nauwkeuriger in kaart te brengen en theoretisch te begrijpen. Hierbij 
willen we vooral alert zijn voor de selectieve processen die de toepassing van deze apps met 
zich meebrengen en de gevolgen die dit heeft voor een globaal preventiebeleid.  
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