Metadatafiche
Contouren van deelgemeentegrenzen van
Oost-Vlaamse gemeenten (toestand 1977)
1. DATASET
2. Identificatie
• titel: Contouren van deelgemeentegrenzen van Oost-Vlaamse gemeenten (toestand
1977)
kort: ovldgm77

3. Overzicht
• samenvatting :
Contouren van deelgemeentegrenzen van Oost-Vlaamse gemeenten
• doel productie :
Afbakening van administratieve "subentiteiten", die in het dagelijkse gebruik als
"deelgemeenten" worden benoemd. De administratieve indeling is de toestand sedert
1 januari 1977 (uitvoering van de wet van 30 december 1975), na de indeling van
Oost-Vlaanderen in 65 fusiegemeenten.
Dit bestand heeft tot doel de administratieve indeling van de fusiegemeenten in
deelgemeenten zo correct mogelijk weer te geven.
• gebruik :
• organisatie : provincie Oost-Vlaanderen, Oost-Vlaamse gemeenten
• doel : afbakening van de deelgemeenten, statistieken van administratieve
subentiteiten, visualiseren van gemeentelijke informatie
• datamodellen:
[x] vlaktopologie (shape-file)
• talen:
[x] Nederlands
• referenties: administratieve deelgemeentegrenzen toestand 1963
• verwante datasets: administratieve gemeentegrenzen afgeleid van KadScan
(standaard GIS-Vlaanderen bestand, beta-bestand), KadScan 1 (toestand 1998,
1999), analoge documentatie i.v.m. gemeentefusies .

4. Kwaliteit
(x)

voorbereidende fase – analyse van bestaand digitaal en analoog materiaal.
Het nieuwe gemeentegrenzenbestand van GIS-Vlaanderen (voorlopig beta-bestand)
vormt het uitgangspunt voor het afbakenen van de deelgemeentegrenzen. Het
(geo)grafische materiaal dat voor zowel het gemeente- als voor het
deelgemeentebestand wordt gebruikt is KadScan. De kadastrale kaarten visualiseren
de administratieve ligging van de percelen.
De wet van 30 december 1975 leidt tot de algemene fusie op 1 januari 1977,
waardoor de provincie 65 (fusie)gemeenten telt. 9 gemeenten blijven autonoom
bestaan. De andere 56 gemeenten bestaan uit 1 of meer samengevoegde
deelgemeenten. In totaal telt de provincie 242 deelgemeenten (een "autonome"
gemeente telt als 1 deelgemeente). Het aantal deelgemeenten is sedert 1977 gelijk

gebleven. Toch zijn er sindsdien nog grenscorrecties gebeurd, die in de kadastrale
plans zijn opgenomen.
• bewerking 1
Schermdigitalisatie op werkschaal 1.500 van deelgemeentegrenzen in tijdelijk shapebestand (polyline) met de gemeentegrenzen (GIS-Vlaanderen beta-bestand) als
referentie en KadScan 1 als achtergrond.
• organisatie: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
• methode: ArcView schermdigitalisatie
(x) ander bronmateriaal : digitale vectoriële gemeentegrenzen van GISVlaanderen en KadScan 1
• kwaliteitsmeting 1:
• parameter:
(x) Positionele nauwkeurigheid
• indicator:
(x) Relatieve nauwkeurigheid
• type resultaat:
(x) Real
• resultaat 1:
• waarde: 1.500
• eenheid:
(x)
m
• bewerking 2
"Splitten" van de gemeentepolygonen (referentiebestand GIS-Vlaanderen, betabestand) met de gedigitaliseerde deelgemeentegrenslijnen. Dit leidt tot het
polygonenbestand van de deelgemeenten
• organisatie: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
• methode: ArcView schermdigitalisatie
(x) ander bronmateriaal : digitale vectoriële gemeentegrenzen van GISVlaanderen
• kwaliteitsmeting 1:
• parameter:
(x) Positionele nauwkeurigheid
• indicator:
(x) Relatieve nauwkeurigheid
• type resultaat:
(x) Real
• resultaat 1:
• waarde: 1.500
• eenheid:
(xi)
m
• bewerking 3
Aanmaken en invullen van extra attribuutwaarden
• organisatie: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
• methode : databankbewerkingen
(x) ander bronmateriaal : (historische) NIS-nummers van deelgemeenten en
officiële namen van deelgemeenten

5. Referentiesysteem
• type:
(x) direct (zie directe referentiesystemen): Lambert 72/50

6. Begrenzing
• horizontale begrenzing 1:
• datum (opmaakdatum) : augustus 2002
• status:
(x) huidige begrenzing
• type:
(x) geografisch gebied
• indirect referentiesysteem: provincie
• gebied : Oost-Vlaanderen

7. Data definitie
• object (zie object1): contour deelgemeente
• aantal (contouren) : 242
• attributen
attribuut
AREA
PERIMETER
DGEM
FGEM
NISDGEM
NISFGEM
TOESTAND

betekenis
oppervlakte in m²
omtrek in m
naam deelgemeente in kleine letters
naam fusiegemeente
(oud) NIS-nummer deelgemeente
NIS-nummer fusiegemeente
toestand (jaartal) bijwerking gemeentegrens

voorbeeld
10876543.887
20527.203
Erembodegem
Aalst
41014
41002
1977

8. Administratie
• organisatie 1 (zie organisaties):
• rol:
(x) producent
(x) eigenaar
(x) beheerder
(x) verdeler
( ) andere:
( ) geen informatie
• contactpersoon 1 (zie contactpersonen):
• rol:
(x) technisch beheerder
( ) commercieel beheerder
(x) auteur metadata
( ) andere:
( ) geen informatie
• gebruiksvoorwaarden :
De bestanden mogen vrij gebruikt worden binnen het samenwerkingsverband GISVlaanderen. Ze mogen uitgeleend worden aan derden voor het uitvoeren van werken
tijdens de duur van de werken. De derden moeten op de hoogte worden gebracht van
het auteursrecht.
• auteursrecht :
De provincie Oost-Vlaanderen is eigenaar van de plancontouren. De gegevens zijn
beschermd door de wet op auteursrechten
• prijsinformatie :
De bestanden mogen vrij gebruikt worden binnen het samenwerkingsverband GISVlaanderen.

•
•
•
•

distributie-eenheid: grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen
formaten : shape, zip
on-line toegang : via provinciaal extranet (zip-bestand)
?media (indien van toepassing):
[x]
cd-rom
• bestelinformatie :
• ondersteuning :

9. Metametadata
•
•
•
•

invoerdatum: donderdag 29 augustus 2002
laatste bijwerking: donderdag 29 augustus 2002
laatste controle: donderdag 29 augustus 2002
talen metadata:
[x]Nederlands

OBJECTEN
• object 1:
• naam: contour deelgemeente
• code : dgem
• definitie: deelgemeentegrens
• geometrische primitieve 1 (indien van toepassing):
(x) vlak
• topologische primitieve 1 (indien van toepassing):
(x) node

ORGANISATIES
• organisatie 1:
• naam: Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
• alternatieve naam 1 (indien van toepassing):
• beschrijving: provinciebestuur
• afgekorte naam: Oost-Vlaanderen
• functie: provinciebestuur
• adres: Gouvernementstraat 1 – B 9000 Gent
• telefoon: +32 09 - 267 77 47
• fax: +32 09 - 267 77 99
• e-mail: gis@oost-vlaanderen.be
• WWW: www.oost-vaanderen.be

CONTACTPERSONEN
• contactpersoon 1:
• voornaam: Hendrik
• achternaam: Claeys
• organisatie (zie organisaties): Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – GIScoördinator
• adres: Gouvernementstraat 1 – B 9000 Gent
• telefoon: +32 09 - 267 77 47
• fax: +32 09 - 267 77 99
• e-mail: hendrik.claeys@oost-vlaanderen .be
• WWW: www.oost-vlaanderen.be

