GIS VOOR

BGT: één Nederland,
één bron

GEMEENTEN

“Esri sluit het beste aan
bij onze ambitie.”
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GEOBGT
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ficiënter doen.”

voorbeeld GBA-gegevens, die vol-

dat Dronten niet lang aarzelde

voor!”

gens hem net zo belangrijk zijn.
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Zijn gemeente heeft een heldere

sante aan geo-informatie. Zo pro-
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GEO-VIEWER
Geo-informatie wordt al breed in-
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We willen de kracht van de kaart
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“De kracht van geo-informatie is
het verbinden van brongegevens
met elkaar.”
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