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Wensenlijst linked open (overheids) data 

 BAG 

 ruimtelijke plannen  

 welstandsbeleid 

 erfgoedverordening 

 energielabel 

 woz waarde 

 leidingen 

 bodem 

 monumenten 

 hoogte bestand 

 waterpeil 

 

 

 energieverbruik  
 voorzieningen  
 vergunningen  
 archieven  
 bomen 
 straatmeubilair  
 criminaliteit  
 statistieken  
 leegstand 
 parkeerplaatsen  
 vuilophaaltijden 

etc.! 
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Usecases 

 Floris de Bree 
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Opzet Pilot 

Zichtbaar resultaat:  

- profielpagina HuisKluis van enkele panden  

 

To do: 

- Bronnen vinden + linked data maken 

- Inrichten beheeromgeving 

- Inrichten profielpagina 

 

Planning: 

- Voorjaar ’13 
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Wensen/vragen 

 Werkgroep Aanbod:  

 welke data komt er beschikbaar vanuit Aanbod? 

 Wat/hoe kunnen we versnellen? 

 

 Werkgroep techniek: 

 Is een URI voldoende voor Linked Data? 

 Hoe linken aan een BAG-object? (is er een tool?) 

 Hoe maken en beheren van tags/links (RDF naar URI’s), (Is 

er een tool?) 

 Hebben RDF links een richting? En wat betekent dat voor 

de exploitatie van de links? 

 Hoe omgaan met links irt tot ruimtelijke vragen? 

Bijvoorbeeld winkels in de buurt (straal 1 km). Dit is geen 

linked data, of wel? 
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