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PROGRAMMA
09.00 uur  Ontvangst met koffie

09.20 uur  Welkomstwoord | Tie Roefs, gedeputeerde voor informatica

09.35 uur  GIS Vlaams-Brabant: actualiteiten en voorstelling  
Geo-usb 2017 | Floris Van den Broeck - provincie Vlaams-Brabant

09.55 uur  Gemeentelijk GIS-beleid | Stien Lesage, Niels Grootjans en  
Geert Vangodtsnoven - Interleuven

10.25 uur  Aktes in Grimbergen en Patrimoniumbeheer in OCMW 
Huldenberg | Dirk De Ville - gemeente Grimbergen en  
An Pelsmaekers - Interleuven

10.55 uur  PAUZE + verdeling Geo-usb

11.15 uur  Het patrimoniaal perceel en de kadastrale legger | Rita 
Van De Weghe en  Joke De Wit - FOD Financiën Patrimoniumdocumentatie

11.45 uur  Rust in de kaart - een uniek percelenplan | Luc De Kock - 
Informatie Vlaanderen

12.15 uur  Het gebouwenregister | Jan Laporte - Informatie Vlaanderen

12.45 uur  BROODJESLUNCH + verdeling Geo-usb

13.45 uur  Ambrassade: speelweefsel en jeugdvoorzieningen |  
Raf Verbruggen - Ambrassade

14.15 uur  Het project snelheidvlaanderen | Stephen Tuerlinckx -  
Mobititeit & Openbare Werken stad Landen

14.45 uur  APPS voor GIS in de gemeente Landen | Ing. Jacques Mathijs 
- Stad Landen

15.05 uur   VERPLAATSING NAAR DE WORKSHOPS

15.15 uur  STEL JE VRAAG  
   DSI: digitale uitwisseling van stedenbouwkundige 

informatie | Ruimte Vlaanderen
  Omgevingsvergunning | Ruimte Vlaanderen
  SOS GIS: GIS-vragen allerlei | Informatie Vlaanderen  
    + GIS Vlaams-Brabant

  WORKSHOPS    
   360°beeldendatabank Vlaanderen | Niels Grootjans - Interleuven
  Demo Geo-usb 2017 | Liesbeth Vansteenvoort - provincie      
     Vlaams-Brabant

16.15 uur  AFSLUITENDE DRINK

GIS VLAAMS-BRABANT ONDERSTEUNT DE LOKALE BESTUREN BIJ HUN GIS-WERKING.

Deze GIS-studiedag voor lokale 
besturen geeft uitleg bij actue-
le GIS-thema’s en biedt de kans 
om collega’s te ontmoeten.  
Kom meer te weten over hoe GIS wordt inge-
zet binnen de gemeenten: Hoe zet de interge-
meentelijke GIS-coördinator het e-book in?, Hoe 
worden aktes en patrimonium beheerd binnen 
de gemeente?, Welke handige apps kunnen er 
gebruikt worden om terreingegevens binnen het 
interne GIS te brengen? De Ambrasade presen-
teert een hulpmiddel voor de gemeentebesturen 
om hun jeugdruimte in kaart te brengen. Verder 
kom je meer te weten over nieuwigheden in het 
patrimoniaal perceel en de kadastrale legger, het 
unieke percelenplan, het begrip rust in de kaart 
en het gebouwenregister. Een ander Vlaams pro-
ject dat in de steigers staat is snelheid.vlaanderen 
dat als doel heeft de verkeersbordengegevens 
beter op elkaar af te stemmen.

De namiddag biedt de keuze tussen 3 sessies 
waar je met vragen over verschillende GIS-on-
derwerpen terecht kan. Inschrijven op meerdere 
sessies is mogelijk! Mail alvast je vraag door 
naar: gis.provincie@vlaamsbrabant.be
Daarnaast is er ook een praktische workshop 
over de 360°-beelden en de Geo-usb 2017.

De nieuwe Geo-usb 2017 is klaar en kan  
afgehaald worden tijdens de pauze!

http://gis.provincie@vlaamsbrabant.be


PROGRAMMA 
  GIS Vlaams-Brabant: actualiteit en 
voorstelling Geo-usb 2017

U krijgt een overzicht van de GIS-actualiteit, de afgelopen 
activiteiten en een blik op de toekomst. De nieuwigheden 
van de Geo-usb 2017 worden voorgesteld. De Geo-usb 
met nieuwe en actuele geografische gegevens wordt op 
de studiedag gratis verdeeld aan de gemeenten, OCM-
W’s, politie- en brandweerzones van Vlaams-Brabant. 

  Gemeentelijk GIS-beleid: 
intergemeentelijke GIS-coördinatoren 
zetten Vlaams e-book in

Deze presentatie wordt in 2 delen opgevat. Er wordt kort 
ingegaan op het Vlaamse e-book rond GIS-beleid, een in-
spirerend doe-boek, dat voor elke GIS-coördinator ter be-
schikking staat. Vervolgens vertellen 2 intergemeentelijke 
GIS-coördinatoren over het gebruik van dit instrument 
in de praktijk en hoe GIS-beleid verweven blijft met de 
dagelijkse realiteit. Zo blijven ze toch stevig op de grond 
staan en wordt dienstoverschrijdend GIS-beleid met fa-
sering doorkruist met adhoc vraagstukken van elke dag. 
Ze streven naar GIS-beleid als noodzakelijk richtingaan-
gevend materiaal en geen onbruikbare kastvulling van 
hogere exacte wetenschap. 

  Aktes in Grimbergen en patrimonium- 
optimalisatie in Huldenberg

• Een gemeentebestuur wordt geconfronteerd met diver-
se uitdagingen op vlak van patrimoniumbeheer. Notari-
ele en administratieve aktes van aankoop en  verkoop, 
onteigeningen, erfpachten, etc. stapelen zich op in het 
gemeentelijk archief, en na ettelijke decennia weet nie-
mand nog waar deze geklasseerd en bijgehouden wer-
den. Een negental jaar geleden is de gemeente Grimber-
gen begonnen met een grote digitale inventarisatie van 
alle mogelijke aktes. Op heden worden al zo’n 1300 aktes 
beschikbaar gesteld via het gemeentelijk GIS-systeem en 
kunnen eigendomsproblematieken en notariële vragen 
sneller opgelost en/of beantwoord worden.

• Wat is de beste toekomstvisie over elk perceel in ei-
gendom? Het OCMW van Huldenberg doet beroep op 
Interleuven om dit project vorm te geven. Zo worden de 
pachtovereenkomsten doorspit, de ligging en de ruimte-
lijke kenmerken van de percelen onderzocht en de mo-
gelijkheden tot clustering met buurpercelen bekeken.

Aanvullend terreinonderzoek en inwinning van juridisch 
advies over specifieke dossiers bleken een noodzakelijke 
aanvulling. In deze presentatie wordt de gevolgde metho-
diek stap voor stap getoond.

  Het patrimoniaal perceel en de  
kadastrale legger

Het patrimoniaal perceel
In 2016 introduceerde de Algemene Administratie van de 
Patrimoniumdocumentatie het patrimoniaal perceel om 
elk onroerend goed uniek te kunnen identificeren. In deze 
presentatie wordt het concept ‘patrimoniaal perceel’ ver-
duidelijkt: wat is er gewijzigd aan het vroegere kadastraal 
perceelnummer?

De kadastrale legger
In 2015 heeft de Algemene Administratie van de Patrimo-
niumdocumentatie haar verwerkingssysteem gewijzigd. 
Een van de gevolgen is dat het begrip artikel van de ka-
dastrale legger verdwenen is en dat het concept eigen-
domstoestand in de plaats.

  Rust in de kaart - een uniek  
percelenplan

Informatie Vlaanderen en de AAPD werken samen aan 
een uniek percelenplan. In mei 2014 beslisten het toen-
malige AGIV en de AAPD om samen te werken aan een 
uniek percelenplan. Daarmee komt er een einde aan de 
verwarring bij iedereen die perceelkaarten wil gebruiken 
en die daarvoor momenteel moet kiezen tussen twee 
‘officiële’ kaarten: de Basiskaart Vlaanderen (GRB) of de 
federale kadastrale plannen (CADMAP). Bij de aanmaak 
en de latere bijhouding van dit plan speelt het principe 
‘rust in de kaart’ een belangrijke rol. Toch zijn geometri-
sche wijzigingen in sommige situaties onoverkoombaar, 
ze dragen bij tot een hoge kwaliteit van het uniek per-
celenplan. 

  Gebouwenregister 

Informatie Vlaanderen presenteert in juni de eerste versie 
van het Gebouwenregister. In deze presentatie hoor je 
wat je mag verwachten van het gebouwenregister, wat 
het later nog in petto heeft en welke invloed het heeft op 
het CRAB. En natuurlijk ook een demo van de testversie.

  Ambrassade: speelweefsel en  
jeugdvoorzieningen

Enkele maanden geleden werd jeugdmaps.be gelanceerd, 

een webtool waarop gemeenten en jeugdwerk in Vlaan-
deren en Brussel kunnen inloggen om zelf hun jeugd-
ruimte in kaart te brengen en te beheren. Jeugdmaps.be 
combineert verschillende functies en doelstellingen: een 
hulpmiddel voor gemeentebesturen om hun jeugdruimte 
in kaart te brengen, een registratietool om een vrijstelling 
van onroerende voorheffing voor jeugdwerkinfrastructuur 
te bekomen, en een instrument voor de monitoring van 
het lokale jeugdruimtebeleid. Bovendien wil jeugdmaps.
be uitgroeien tot een handige online kaart voor iedereen 
waarop je heel wat informatie vindt over jeugdplekken in 
Vlaanderen en Brussel. Tijdens deze sessie wordt jeugd-
maps.be voorgesteld en wordt er een stand van zaken van 
het project gegeven.

  Snelheid.vlaanderen

Het project snelheid.vlaanderen is een samenwerking 
tussen het departement Mobiliteit en Openbare Werken 
(DMOW) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). 
Momenteel bestaan er in Vlaanderen twee databanken 
met afzonderlijke gebruikersinterface voor het inventari-
seren en onderhouden van verkeersborden, namelijk de 
Verkeersbordendatabank van DMOW en de Wegendata-
bank van AWV. In het project snelheid.vlaanderen slaan 
DMOW en AWV de handen in mekaar om een unieke au-
thentieke databank te creëren voor alle wegbeheerders 
van Vlaanderen. De data uit het snelheid.vlaanderen pro-
ject zal beschikbaar gesteld worden als open data via een 
gestandaardiseerd Europees uitwisselingsformaat. Dit 
zorgt ervoor dat derden met deze data aan de slag kun-
nen. Er loopt reeds een pilootproject waarbij kaartenma-
kers een gedeelte van de data ontvangen. De gegevens 
worden bezorgd als puntelement (verkeersbord) en als 
lijnelement (automatisch afgeleide snelheidsregimes die 
de geometrie van het Wegenregister overnemen). Dit is 
een eerste stap richting de doorstroming van de updates 
van de wegbeheerders tot in de navigatiesystemen van 
de weggebruikers.  

  Apps voor GIS in de stad Landen

De stad Landen gebruikt een app om dagelijkse proble-
men en hinder op het openbaar domein te melden. Dit is 
vooral interessant voor alle personen die in buitendienst 
hun taken vervullen, zoals de gemeenschapswachten, 
technisch personeel enz. De deskundige van openbare 
werken komt de werkwijze toelichten. Ook het registre-
ren van routes en het omzetten ervan in een GIS-toepas-
sing komen aan bod. Dit is een zeer handige toepassing 
om routes (bv. sneeuw- en ijzelbestrijding enz.) in een 
GIS-omgeving te tonen. 

WORKSHOPS PRAKTISCH
  Stel je vraag.

Heb je een vraag over DSI, de omgevingsvergunning of 
een algemene GIS-gerelateerde vraag? Groot of klein, 
ze zijn allemaal welkom bij de deskundigen. Schrijf je 
vragen op en breng ze mee naar onze studiedag. 

Deskundigen in elk vakdomein (Departement Omge-
ving, Agentschap Informatie Vlaanderen en het sa-
menwerkingsverband GIS Vlaams-Brabant) zullen je ter 
plaatse persoonlijk een antwoord trachten te geven op 
jouw vragen. Om alles vlot te laten verlopen en een ge-
motiveerd antwoord te krijgen, kan je je vraag/vragen 
op voorhand doorsturen naar gis.provincie@vlaams-
brabant.be. Inschrijven bij meerdere deskundigen (zie 
verschillende sessies) is mogelijk, je loopt dan binnen 
de sessie van specialist naar specialist. Let wel: zonder 
vraag kan je in deze sessies weinig komen doen. Ant-
woorden die voor meerdere besturen van belang kunnen 
zijn, worden nadien anoniem gedeeld via de GIS-archipels. 

  Workshop / Demo Geo-usb 2017
De Geo-usb bevat heel wat actuele geografische da-
talagen die in elk GIS kunnen gebruikt worden. Deze 

workshop is een uitgebreide demo van wat de Geo-
usb inhoudt, hoe dit kan gebruikt worden en wat de 
mogelijkheden zijn met de kant-en-klaarprojecten in 
de gratis QGIS-software. Meer info over de Geo-usb 
staat op deze link.  
Aan de pc kan de deelnemer ook zelf ter plaatse in de 
Geo-usb grasduinen.

  Workshop / Mobile mapping beelden 
Je kent waarschijnlijk de Mobile Mapping beelden en 
gebruikt ze wellicht al in verschillende toepassingen, 
maar bent misschien minder vertrouwd met hoe je de 
beelden ten volle benut. Tijdens deze training van een 
uur zal elke deelnemer een eigen PC ter beschikking 
hebben en zullen we de belangrijkste functionaliteiten 
doorlopen aan de hand van hands-on oefeningen: je 
organisatie als startpunt instellen met een snelkoppe-
ling op uw bureaublad, meten van afstanden, omtrek-
ken en oppervlakten, bevragen van GRB-attribuutin-
formatie via verschillende basiskaarten (GRB, OSM en 
eigen WMS en WFS) en het maken van eigen inventa-
risaties van terreinobjecten (shapefile) via de beelden”. 

LOCATIE: PROVINCIEHUIS 
Provincieplein 1, 3010 Leuven

DATUM: 8 JUNI 2017

DEELNAME: GRATIS

ORGANISATIE: Deze studiedag 
wordt georganiseerd door  
GIS Vlaams-Brabant 

INSCHRIJVEN: Uiterlijk op 2 juni 
2017 via www.vlaamsbrabant.be/
gis-studiedag

BELEIDSVERANTWOORDELIJKE:  
Tie Roefs, gedeputeerde voor  
informatica
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