
De slimme manier om het gebruik van openbaar 
domein te reserveren en te beheren
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INNAME OPENBAAR DOMEIN
Inname openbaar domein, kortweg IOD, brengt een eenvoudige, gebruiksvriendelijke, 
modulaire oplossing om innames openbaar domein aan te vragen, te verwerken en te 
handhaven binnen een gemeente of stad.

Via een gebruiksvriendelijk 
aanvraagformulier kunnen 
personen en organisaties 
aanvragen indienen voor het 
tijdelijk innemen van 
openbaar domein, voor 
bijvoorbeeld verhuizen, 
verbouwingen, terrassen. 
Aanvragers kunnen, naast 
het ingeven van de nodige 
gegevens, hun inname zelf 
intekenen op een kaart
via een gebruiksvriendelijke
interface.

Met Spotbooking kan
de lokale overheid 
aanvragen behandelen, 
goedkeuren of weigeren. 
Door het systeem van 
adviesverlening, waar 
verschillende instanties
(bv. politie, parkeer- 
bedrijf, brandweer) 
advies bij een aanvraag 
kunnen geven, wordt de 
overheid ondersteund 
bij het nemen van de 
correcte beslissing.

Wanneer aanvragen toegekend zijn 
kunnen handhavers ze raadplegen. 
Via een mobiele web toepassing kan 
je een overzicht krijgen van 
afgelopen, lopende en toekomstige 
aanvragen op de locatie waar je je 
bevindt, zowel in een lijst als visueel 
op de kaart. De handhavers kunnen 
tenslotte via een webtoepassing een 
overzicht en details van de aanvraag
op voorhand opzoeken en indien 
nodig afdrukken voor ze op het 
terrein gaan.

Koppeling met GIPOD
De toepassing voorziet een directe 
koppeling met het GIPOD, bij het indienen 
van een aanvraag wordt deze onmiddellijk 
en automatisch doorgegeven naar GIPOD. 
Tijdens het indienen van aanvragen 
worden tevens de gegevens vanuit GIPOD 
gebruikt om overlappende innames en 
conflicten te detecteren.

Openheid
De gegevens binnen de toepassing worden 
via web services ontsloten, en zijn zo 
beschikbaar voor externe toepassingen. 
Hierdoor kan bijvoorbeeld het parkeerbed-
rijf toegang krijgen tot de toegekende 
innames en gekoppelde nummerplaten 
om zo verdere opvolging te doen binnen 
haar bestaande processen en tools.

Betaling
De toepassing bevat een koppeling met 
een online betalingsplatform voor een 
vlotte afhandeling van betalingen.

Modules
- evenementen
- terrassen
- vaststellingen
- signalisatie

- commerciële innames
- uitgebreide rapportering
- link met Issuedoc
- ...
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OVERZICHT MODULES

EVENEMENTEN
Evenementenmodule waarmee 
vergunningen voor evenementen 
kunnen worden aangevraagd, 
verwerkt en gehandhaafd. Deze 
gaan al dan niet gepaard met een 
inname van het openbaar 
domein. 

SIGNALISATIEMODULE
Deze module laat gebruikers toe om 
op een zeer intuïtieve en visueel 
functionele manier signalisatie- 
plannen in te tekenen. Deze omvat 
een uitgebreide lijst van verkeers-
borden die door aanvrager, adviseur 
en medewerker kunnen worden 
gebruikt bij de opmaak van een 
signalisatieplan. Deze module kan 
indien gewenst opengesteld worden 
voor de burger. 

SIGNALISATIEVERGUNNING
Vergunningen voor signalisatie-
plannen bij aanvragen waarbij de 
inname van openbaar domein 
reeds in GIPOD geregistreerd is. 
Deze module is georiënteerd op 
bijvoorbeeld nutsbedrijven die 
zelf hun GIPOD-aanvragen 
beheren. Een signalisatieplan 
kan opgeladen worden of kan via 
de signalisatiemodule ingetek-
end worden. 

TERRASSEN
Deze module laat toe om om een 
vergunning voor een terras op het 
openbaar domein aan te vragen. Een 
vergunning voor plaatsen van terras-
sen kan voor een vaste periode of 
duur naar keuze worden afgeleverd. 

PUBLICITEIT
Deze module laat toe om publici- 
teitsvergunningen aan te vragen en 
te verwerken. Met deze module 
wordt het mogelijk om publiciteit op 
werfafsluitingen, gevels en meer te 
vergunnen. 

COMMERCIËLE INNAMES
Deze module staat toe vergunnin-
gen te beheren van commerciële 
activiteiten, bijvoorbeeld uitstall-
ingen, publiciteitsborden, en 
eventueel ook aanhangwagens, 
kabelballons en meer. Afhankelijk 
van het type worden extra 
gegevens gevraagd, bv. het aantal 
ballonnen.

HANDHAVING & 
VASTSTELLINGEN
Een mobiele webtoepassing die 
handhaving op het terrein toelaat 
via een mobiel toestel. Aan de 
hand van deze mobiele toepass-
ing kunnen handhavers op het 
terrein innames van openbaar 
domein makkelijk controleren en 
meldingen maken. Met een meld-
ing kunnen foto’s, nummerplaten 
en een beschrijving worden 
toegevoegd. Bovendien wordt 
ook de locatie van de vaststelling 
bijgehouden en op kaart 
getoond. 

UITGEBREIDE RAPPORTERING
Spotbooking voorziet onders-
teuning voor het opzetten van een 
dashboard, dat meer inzicht kan 
geven in het vergunningsproces 
en beleid met onder meer visuali-
satie rond de details van inname, 
financiën, doorlooptijden, mede- 
werkers en handhaving. 

PRODUCTEVOLUTIE
Spotbooking evolueert voortdurend verder, en houdt rekening met de de 
noden van steden en gemeenten. Zo werken we erg nauw samen met 
klanten om de noden beter te begrijpen, en om samen de roadmap en 
volgende releases te bepalen. 
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GEOSPARC’S MISSIE

Het leven van burgers verbeteren met weldoordachte op 
geolocatie gebaseerde oplossingen met 

Open Software en Open Data

Spotbooking is onder meer in gebruik bij:


