
Doel Doelgroep Impact Deliverable

Ondernemer die zijn zaak wenst uit te breiden

De ondernemer kan op een efficiënte manier informatie zien die hun
bedrijf aangaat.

Impactmeting:
 - Informeren van ondernemers wat de mogelijkheden zijn van hun locatie
 - Informeren van ondernemers over hun handelspand en/of onderneming

 - Informeren van ondernemers rond ruimtelijke wetgeving

Een kaarttoepassing gekoppeld aan Vlaamse (bv. DSI) en lokale
databronnen (bv. Erfgoedwaarden, …)

Burger wil meer groen in de straat

Het genereren van data die de lokale besturen verder gebruiken in hun
beleid. Deze data wordt rechtstreeks aangeleverd door de inwoner.

Impactmeting:
- Verhoging van de betrokkenheid van de burger (=burgerparticipatie)

- Verhoging van de betrokkenheid van het lokaal bestuur
- Beleidskeuzes afstemmen op data aangeleverd door de burger

Een kaartoepassing waar de burger kan op de kaart aangeven welke
locaties in zijn buurt in aanmerking komen voor groenontwikkeling.

Vereniging wil een buurtfeest organiseren

De correcte data rond/voor locaties van evenementen

Impactmeting:
- Verhoging van het aantal aanvragen voor verenigingsactiviteiten

- Communicatiemiddel bij evenementen (b.v. parking, oprnbare toiletten,
mobipunten, …)

De vereniging kan via de kaarttoepassing de beschikbare locaties
raadplegen in de regio.

Lokaal bestuur wil informeren

De kaarttoepassing module Generieke kaarttoepassing voor een lokaal
bestuur is tweeledig. Enerzijds data verzamelen en anderzijds

communiceren en visualiseren.

Impactmeting:
- Verhogen van deelname burger in ideeën in participatietrajecten
- De burger informeren rond beleidsbeslissingen, gesteund op data

De kaartoepassing genereert data waarop het lokaal bestuur het verder
beleid kan afstemmen.

Vlaams lokaal bestuur wil data visualiseren op de
gemeentelijke website

De  module wordt gedeeld

Impactmeting:
- Module is toegankelijk en beschikbaar voor elke gemeente in Vlaanderen

Elke gemeente kan kosteloos de ontwikkelde module integreren of erop
verder bouwen.

( ▲ voeg bijkomende lijnen hierboven toe)

Met deze vernieuwde aanpak
bieden we de mogelijkheid om  data te linken en visualiseren

in een kaarttoepassing op de gemeentelijke website.

Burger/vereniging/onderneming/lokaal bestuur
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