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Stad Leuven en Sport Vlaanderen 
meten op deze locatie het sport-  
en beweeggedrag. 
Op deze manier analyseren we: 
hoeveel mensen hier sporten en 
bewegen
• welke beweegactiviteiten er 

worden beoefend
• wanneer sportieve bezoekers  

dit bij voorkeur doen. 
Deze gegevens helpen ons om 
een beter lokaal sportbeleid uit 
te bouwen om meer mensen in 
beweging te krijgen. 

We verzamelen data met behulp 
van een aantal camera’s op deze 
locatie.  
Je privacy wordt gerespecteerd. 
De beelden die we maken 
worden niet opgeslagen, maar 

automatisch en in real time op de 
camera zelf geanalyseerd, verwerkt 
en verwijderd.
Alleen specifieke telgegevens 
zoals het aantal mensen, type 
activiteiten,… worden opgeslagen. 

 

Vragen of opmerkingen?  
 
Contacteer info@smartsportingcities.be 
https://www.leuven.be/smart-sporting-cities

Deze opdracht wordt uitgevoerd door  
Cronos Public Services.
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Notitie
witregel tussen laten aub
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Markering
dit is het eerste item uit de opsomming dus ook met bullet aub
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