
Sint-Agatha-Berchem heeft haar eigen mobiele applicatie, om beter te 

informeren en luisterend oor te bieden 
 

Zou u graag de evenementen tijdens het weekend en de activiteiten van en in onze gemeente op de 

voet volgen en op de hoogte blijven van de werken in de buurt, …? Wel, dat kan voortaan met de 

nieuwe “Berchem Mobile” app*. 

* Beschikbaar in de App Store en op Google Play.  

“Als gemeentebestuur kunnen we onmogelijk achterop blijven en dus springen we mee op de trein 

van de evolutie in communicatieland om de inwoners van Berchem de informatie te bezorgen die ze 

nodig hebben. We willen met onze medeburgers praten op de plek waar ze zich bevinden; en dat is 

tegenwoordig “op hun smartphone of tablet” verduidelijkt Joël Riguelle, Burgemeester en bevoegd 

voor Informatie  

Waarom een mobiele applicatie? 

 

Sint-Agatha-Berchem wil haar inwoners via verschillende communicatiekanalen in een zo kort 

mogelijke tijdspanne op de hoogte houden van de activiteiten op het grondgebied van de gemeente.  

Vandaag communiceren we al via schriftelijke publicaties op onze website, Facebookpagina en op de 

uithangborden. Daar voegen we vandaag nog een mobiele applicatie aan toe; het bewijs dat de 

gemeente de technologische ontwikkelingen op de voet wil blijven volgen en bevoorrechte, 

pertinente en doeltreffende communicatie onderschrijft. 

In mijn omgeving  

 

Een applicatie wordt ontworpen met heel eigen ontwikkelingstools, waardoor ze geen aanpassing is 

van een internetsite. De beschikbare informatie wordt samengevat, de geselecteerde 

functionaliteiten zijn optimaal op mobiele toestellen afgestemd en de ergonomie is aan de werking 

van het toestel aangepast.  

“Berchem Mobile” omvat de agenda van de gemeenteactiviteiten, de laatste gemeenteberichten, en 

een “click-to-callfunctie” waarmee u rechtstreeks contact kunt opnemen met de 

bevolkingsdiensten. En om er zeker van te zijn dat u geen kostbare informatie hoeft te missen, stuurt 

de gemeente ook nog eens berichten naar de abonnees: een pluspunt in het aanbod dat Sint-Agatha-

Berchem haar inwoners op het vlak van communicatie biedt. De onthaalpagina omvat ook een 

rechtstreekse toegang tot « Fix My Street » voor het melden van incidenten op de openbare weg of 

van sluikstorten; een pluspunt voor de verbetering van de openbare ruimte.  

Specifiek voor elke applicatie is de geolokalisatiefunctie waarmee u zich binnen de gemeente 

lokaliseert en u zich in de onmiddellijke omgeving kunt oriënteren. “Onze applicatie bevat een 

overzicht van de lokale handelszaken; een pluspunt om de lokale handel te ondersteunen” 

beklemtoont Michaël Vander Mynsbrugge, schepen van handel. 

 



"De technologische revolutie waar we voor staan schuilt niet zo zeer in het 

internet, dan wel in het mobiele internet... en voortaan ook in Berchem 

Mobile”.  
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