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MEGA ORDER VAN €3.8 MILJOEN BIJ STAD ANTWERPEN VOOR LIMBURGSE
GROEIONDERNEMING
RAAMOVEREENKOMST VOOR MOBIEL PARKEREN
VVSnv uit Hasselt haalt een raamovereenkomst binnen bij Stad Antwerpen voor maar liefst 4500
digitale parkeerverbodsborden. Hierbij maakt stad Antwerpen de overstap naar het digitale tijdperk.
De nieuwe borden bieden heel wat voordelen en zijn gekoppeld aan een gebruiksvriendelijk city
managementplatform.
WEG MET KRIJT, HIER ZIJN DE INTELLIGENTE PARKEERVERBODSBORDEN
’s Werelds eerste draadloos parkeerverbodsbord maakt komaf met de beperkingen van de
traditionele, tijdelijke borden.
Een tijdelijk parkeerverbod kan men aanvragen gedurende een beperkte periode, bijvoorbeeld bij
werken of een verhuis. Niet alle aanvragen verlopen via de officiële weg, borden werden verplaatst
om meer ruimte te krijgen of werden door anderen net een plaats verder geschoven. Met als gevolg
een wildgroei van borden en veel frustratie bij bewoners en de stad. De weergave van tijd/datum is
vaak onduidelijk bij de klassieke borden en er is een gebrek aan controle en overzicht. Elke aanpassing
dient tenslotte steeds on-site te gebeuren.
Alle verzoeken kunnen voortaan geautomatiseerd en gestroomlijnd worden. De borden zijn gekoppeld
aan een gebruiksvriendelijk city management platform, waardoor alles slim beheerd kan worden. Het
is niet meer noodzakelijk on-site te gaan, want men kan ze vanop afstand activeren of aanpassen.
Dankzij de digitale borden heeft verplaatsen geen zin, ze bevatten een GPS tracker. Daarnaast zijn de
borden voorzien van accelerometer en alarm voor diefstalbeveiliging.
VVSnv werkte voor dit project samen met Rombit, die zorgde voor de ontwikkeling van de digitale
module en het management platform.
Platform voor het aanvragen van parkeerverboden

https://parkeerverbod.info/overview-requests
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Over VVSNV
VVSnv – Verkeers- & VeiligheidsSignalisatie, de one-stop-shop met hét compleetste gamma van de
markt voor het inrichten van de publieke ruimte.
Het gamma omvat onder meer signalisatie, markeringen, straatmeubilair, pictogrammen,
veiligheidsmateriaal, IoT oplossingen en toebehoren. VVSnv verdeelt verschillende A-merken en
produceert ook zelf. Dankzij de jarenlange expertise zorgt het VVS-team voor een uitstekende service,
plaatsing en ondersteuning. Door onder meer in te spelen op innovaties en digitalisering, toont
VVSnv aan dat de sector van signalisatie en het inrichten van de publieke ruimte, een enorm
groeipotentieel kent.
De 3 productgroepen:
Signalisatie
De core business van VVS is verkeers- en veiligheidssignalisatie. Het omvat oa verkeersborden, markeringen,
pictogrammen, veiligheidsmateriaal, palen, aanrijbeveiliging, verkeersspiegels, parking inrichting, enz. Met een
jarenlange ervaring zijn ze dé specialist in België.

Straatmeubilair
Naast signalisatie, zorgen ze voor de totaalinrichting van de openbare ruimte, inclusief straatmeubilair. VVS biedt
een hoogwaardig assortiment aan van oa. zitbanken, picknicktafels, anti-parkeerpalen, afvalbakken, fietsrekken,
fietsbeugels, bushalte accommodatie, overkappingen, boomroosters, plantenbakken enz.

Sensobility
Overkoepelende term voor de innovatieve, digitale oplossingen van VVSnv. De maatschappij evolueert snel,
digitalisering neemt toe. Met deze productgroep probeert men in te spelen op de trend IoT (Internet of things).
Hierbij worden fysieke producten verbonden met het internet om zo gegevens uit te kunnen wisselen, zaken te
inventariseren en het managen ervan te vergemakkelijken. VVSnv trekt hierbij de kar van vernieuwing, in een
toch wel traditionele sector.

CONTACTEER ONS
Veldstraat 107
B-3500 Hasselt
BTW BE 0438.618.360
T +32 11 27 35 83
F +32 11 28 46 74
info@vvsnv.be
www.vvsnv.be

Communicatie:
Ellen Van Weehaege-Meeuws
ellen@vvsnv.be
M. +32 474 83 90 70
Gedelegeerd bestuurder:
Lieven ’s Heeren
lieven@vvsnv.be
M. +32 496 84 88 13
Informatie digitale oplossingen: www.sensobility.be

