DIGITAAL HANDBOEK
OPENBARE RUIMTE
•

Hoe houdt u de richtlijnen in het HIOR actueel?
Weet u waar de laatste versie van richtlijnen is
opgeslagen?

•

Hoe zorgt u voor een relevante set van richtlijnen
voor aannemers en andere belanghebbenden?

HIOR.nl is de webtool van PLANTERRA
waarmee je in 3 stappen de benodigde set
richtlijnen selecteert voor jouw project.
Deze set is actueel, geprioriteerd op
hoofdlijnen en relevant voor het
geselecteerde gebied.

•

Wordt het Handboek Inrichting Openbare Ruimte
daadwerkelijk gebruikt door uzelf? En door de
ontwerpers, aannemers en ontwikkelaars?

•

Worden ontwerpers, aannemers, ontwikkelaars
voldoende uitgedaagd tot creatieve oplossingen?

HIOR.nl maakt samenwerking tussen de
gemeente en de opdrachtnemers
(aannemers, ontwikkelaars en
ontwerpers) makkelijker. Om samen te
werken aan een openbare ruimte die
aantrekkelijk, functioneel én goed te
onderhouden is.

•

Hoe houdt u het overzicht over gemaakte
afspraken in een project?

Met HIOR.nl wordt een einde gemaakt
aan de dikke handboeken voor de
inrichting van de openbare ruimte.
Boeken die in de praktijk niet of
nauwelijks worden gebruikt.

ACTUEEL DOOR
DIGITALE SAMENWERKING

ONZE VISIE
•

•

•

•

•

HIOR daagt ontwerpers en ontwikkelaars uit om met
creatieve oplossingen te komen
HIOR daagt ontwikkelaars, architecten én collega’s van
de afdeling ontwikkeling uit om met creatieve
oplossingen te komen voor een functionele,
aantrekkelijke en goed beheerbare openbare ruimte.
HIOR geeft snel een checklist met relevante richtlijnen voor
een project
Aannemers, architecten en ontwikkelaars zien het liefst
een concreet af te vinken checklist met alleen die
onderwerpen die relevant zijn voor hun eigen project. Zij
klikken in maximaal 3 stappen en projectgebonden set
aan richtlijnen bij elkaar.
HIOR is actueel door digitale samenwerking
Met HIOR kan een groep medewerkers binnen de
gemeente het handboek voor de openbare ruimte
gezamenlijk beheren. Met voor ieder daarin zijn eigen
specialisme of specifieke rolverdeling.
HIOR geeft inzicht in de voortgang van projecten
Aannemers, architecten en ontwikkelaars kunnen
richtlijnen opvragen, maar ook hun planvoorstellen en
tekeningen uploaden in het projectbeheersysteem van
HIOR.
HIOR geeft overzicht van lopende projecten
Door projecten te registreren in HIOR creëert u een
compleet overzicht. De projectenkaart geeft dit
overzicht, zo weet u wat er speelt in uw gemeente.

ONS AANBOD
HIOR.nl geeft u de volgende mogelijkheden:
•

De samenwerking tussen afdeling beheer en
ontwikkeling en de opdrachtnemers (ontwerpers,
aannemers en ontwikkelaars) makkelijker te maken;

•

Om uw Handboek Inrichting Openbare Ruimte
(HIOR) eenvoudig actueel te houden;

•

Functioneel te specificeren: richtlijnen te formuleren
in plaats van eisen, waardoor de creativiteit van
ontwerper en aannemer wordt aangesproken;

•

Opdrachtnemers uit te dagen om te komen tot de
beste oplossing, rekening houdend met het ideaal;

•

Eenvoudig afspraken en voortgang bijhouden via de
projectenmodule;

•

Om eigen ideeën en wensen voor de ontwikkeling
van het platform in te brengen en die samen met het
HIOR-netwerk uit te werken.

AAN DE SLAG MET HIOR.NL?
U maakt gebruik van HIOR.nl op basis van een SaaSovereenkomst. De site kunt u zelf vullen met richtlijnen,
maar u kunt ook de standaard set van PLANTERRA
gebruiken en aanvullen.
Interesse? Onze adviseurs komen graag bij u langs!
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