GIS VOOR
GEMEENTEN

Door
samenwerken
meer profijt
van GIS
Limburgse gemeenten Gulpen-Wittem en Valkenburg aan de Geul
slaan handen ineen.

Waarom het wiel twee keer uitvinden? Dat geldt ook voor het gebruik van GIS binnen een
kleine gemeente. Het is ook maar de vraag hoe lang zij het nog alleen kunnen bolwerken. De
samenwerkende Limburgse gemeenten Gulpen-Wittem (14.900 inwoners) en Valkenburg aan
de Geul (17.200 inwoners) benutten GIS maximaal. “Beschouw elkaar niet als concurrent, maar
ga gezamenlijk de uitdaging aan.”
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concurrent, maar ga gezamenlijk de uitdaging aan.”

“Medewerkers moeten
GIS-minded worden.”
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