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Snelheid.Vlaanderen
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Agenda

1. Feedback vorige gebruikerssessie
2. Wat gedaan in 2020?

1. Ontwikkelingen
• uitbreidingen Verkeersborden.Vlaanderen
• uitbreidingen MOVIN’
• open data en TN-ITS

2. Ondersteuning en helpdesk: incubatiedag
3. Wat gaan we nog doen?

1. Analysevragen
2. Prioriteiten 2020-2021
3. Integratie met externen
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Feedback vorige gebruikerssessie

Goedkeuring verslag vorige gebruikerssessie
• doorgemaild 23/12/2019

Feedback vorige gebruikerssessie
• GPS makers ivm TN-ITS feed
• Gebruik WMS en WFS
• Provincies contacteren ivm toeristische verkeersborden
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Wat gedaan in 2020?

Ontwikkelingen Verkeersborden.Vlaanderen

Nieuwe functionaliteiten (testomgeving)
• plugin Mapillary 
• Afgeleide lagen
• basis integratie Gelinkt Notuleren (LBLOD)

Optimalisaties (gereleased)
• Afgeleide snelheidsregime (fix privé wegen)
• Kleinere aanpassingen aan bordenbib (Zoneborden, onderborden,...) 
• Default “wijziging” bij bewerken bord

Bugfixing (gereleased)
• SVG's automatisch verkleinen bij bijlage als kaartvoorstelling
• Bebouwde kom borden op zijn kop
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Wat gedaan in 2020?

Ontwikkelingen MOVIN’

Nieuwe functionaliteiten (gereleased)
• MOVIN’ mobile friendly
• raadplegen/verbergen opstellingen ‘niet in eigen beheer’

Optimalisaties (gereleased)
• Portret of landschapsmodus volgt instellingen apparaat
• Foto’s toegevoegd aan controlescherm in VKB
• Filteren op gebruiker in controlescherm in VKB

Bugfixing 
• Gekozen beheerder stroomt door naar VKB
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Demo

Verkeersborden.Vlaanderen (testomgeving)

• Afgeleide snelheidszones
– handleiding

• Mapillary
– uitgetest door deelnemers vorige gebruikerssessie

MOVIN’ (gereleased)

• Mobile Friendly
• Opstellingen ‘niet in eigen beheer’

http://apps-dev.mow.vlaanderen.be/verkeersborden
http://apps.mow.vlaanderen.be/movin
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Wat gedaan in 2020?

Afstemming met GPS leveranciers 

TomTom
• gebruiken TN-ITS service en WFS (+ checks bepaalde type borden)
• nog niet automatisch

Here
• aan de slag met onze data
• open data van Here zelf bekeken

Waze
• gebruikt onze data voorlopig niet
• project met 3e partij om datakwaliteit na te gaan

Aanpassingen op vraag van partners: 
• Toevoeging datums aan VKB export en WFS
• meer informatie in TN-ITS service
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Wat gedaan in 2020?

Onderhoud & helpdesk ---> extra incubatiedag op afstand
Helpdesk nog tot september niet telefonisch bereikbaar!

kaart: gemeenten aanwezig op incubatiedagen
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Wat gedaan in 2020? 

Opvolging van gebruik Verkeersborden.Vlaanderen

Aantal wijzigingen 
2018

Aantal wijzigingen
begin 2018 tot nu
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Wat gedaan in 2020?

Opvolging van gebruik MOVIN’

Aantal wijzigingen 
laatste half jaar
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Wat gedaan in 2020?

Gebruik MOVIN’ 2020
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Wat gaan we nog doen? - analysevragen

Rapport
• modulair 
• of templates?

Mobile Mapping beelden
• Image-V, Mapillary en Cyclomedia

Snelheidsalgoritme: F99a, F99b en F99c
• volgens wegcode snelheidsbeperking
• veroorzaken vaak fouten

Parkeerborden
• automatisch oranje steun toekennen?
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Wat gaan we nog doen? - prioriteiten 2020-2021

IK WIL ... OMDAT ...
IK WIL ... OM ... TE VERBETEREN

IK WIL ... WANT NU ....

Automatische 

verkeersborden herkenning 

in MOVIN’

MOVIN’ controles verwerken in bulk

Wegmarkeringen?
Meer afgeleide lagen

Lagen toevoegen en filteren  

in MOVIN

Ook geplande opstellingen 

in MOVIN’Kaartjes maken in VKB

 Aanpasbare rapporten

…...
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Wat gaan we nog doen? - integratie met 

externen
Andere organisaties

Provincies: toeristische verkeersborden 

• provincies werken met eigen software
• integratie= vrij complex

Infrabel
• in gesprek met Infrabel
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Wat gaan we nog doen? -integratie met 

externen
Externe software leveranciers

• SIMaD 
– in testfase bij verschillende steden en gemeenten 

(Antwerpen, Gent, Olen, Zwijndrecht)
• Geo-IT

– in testfase bij Lokeren
• Roeselare

– in samenwerking met Bpost en Topdesk
– uitwisseling van Topdesk naar 

Verkeersborden.Vlaanderen in ontwikkeling
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Wat gaan we nog doen? -integratie met 

externen
Externe software leveranciers

• Galileo
– integratie in ontwikkeling voor Leuven

• Eagle, 3P, OBSURV, Alterra
– gesprekken lopende
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Wat gaan we nog doen? -integratie met 

externen
Externe VO toepassingen

• LBLOD → integratie met Gelinkt Notuleren uitbreiden
– richting flow?
– oproep voor feedback

• datamodel verkeersborden bestaat al
• zelfde doen voor verkeerslichten en 

wegmarkeringen

• GIPOD → 2021 (nog geen verdere informatie)

https://test.data.vlaanderen.be/doc/applicatieprofiel/verkeersborden/
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FInformatievlaanderen%2FOSLO-Discussion%2Fissues%2F361&data=02%7C01%7Clien.bakelants%40mow.vlaanderen.be%7Cb443fc029e8e474882fb08d812bf8b3c%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637279962126844338&sdata=zRqG9MO5tN9cd%2B330sLZgKu%2BaYcSLUBfUTQDoa3wAJo%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgithub.com%2FInformatievlaanderen%2FOSLO-Discussion%2Fissues%2F361&data=02%7C01%7Clien.bakelants%40mow.vlaanderen.be%7Cb443fc029e8e474882fb08d812bf8b3c%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637279962126844338&sdata=zRqG9MO5tN9cd%2B330sLZgKu%2BaYcSLUBfUTQDoa3wAJo%3D&reserved=0
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Volgende gebruikerssessie

Datum
• Nog te bepalen – eind 2020 of begin 2021

Agenda
• Status integratie met externe partijen
• Planning 2021
• ….
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Vragen of 
opmerkingen?


