
DALI: DE OPLOSSING VOOR BUITENRUIMTEMANAGEMENT 
 

U bent overtuigd van de waarde die een leidraad inrichten openbare ruimte (LIOR) heeft als 
beleidsinstrument bij het uitwerken van (her)inrichtingsprojecten in de buitenruimte.  De 
gestructureerde verzameling van eisen en standaardoplossingen helpt immers mee bij het 
realiseren van eenheid, eenduidigheid en gelijkvormigheid in uw gemeente en daarmee aan 
kostenvoorspelbaarheid en -beheersing.  Daarom heeft Buro CITE DALI ontwikkeld. Met DALI 
maakt u in een handomdraai een projectgebonden programma van eisen voor een nieuwe 
buitenruimte of zoekt u specifieke eisen snel op. Waarbij alle onderliggende documenten zoals 
standaard detailtekeningen, principeprofielen, beleidsnotities en mediabestanden direct vanuit 
de applicatie te openen en te gebruiken zijn. DALI is wereldwijd een uniek concept. 
Buitenruimtemanagement was nog nooit zo toegankelijk!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTSHEET  
DALI 

Functionaliteiten  
DALI raadpleegt u in een intranetomgeving of 
rechtstreeks via internet. U zult verrast zijn door de 
eenvoudige bediening van de applicatie. DALI biedt u de 
mogelijkheid om de inrichtingseisen van specifieke 
gebieden of verkeersstructuren of een combinatie 
hiervan in beeld te brengen. De inrichtingseisen kunnen 
op drie niveaus worden gepresenteerd, zodat de 
gemaakte selectie van eisen aansluit op de fase waarin 
het project zich bevindt. Met de intelligente zoekfunctie 
presenteert DALI u op overzichtelijke wijze alleen de 
relevante eisen. Neem de proef op de som en vraag een 
demo aan! 
 

Bij Buro CITE werken 

professionals samen aan 

plannen voor het inrichten en 

beheren van de buitenruimte in 

Nederland en Suriname. Buro 

CITE is een ingenieurs- en 

adviesbureau dat vakkennis, 

communicatie en 

projectbeheersing hoog in het 

vaandel heeft staan. 

 

ADVIESDIENSTEN 

Buro CITE ondersteunt haar 

opdrachtgevers bij het 

formuleren van beleid en het 

opstellen van beheer- en 

onderhoudsplannen. Producten 

die Buro CITE levert zijn onder 

meer:  
 

Beleid en organisatie 

 Kwaliteitsvisie inrichting en 

beheer 

 Integraal beheer buitenruimte 

 Leidraad inrichten buitenruimte 

 Wijkgericht werken 

 Nota kapitaalgoederen 

 Analyse van beheerkosten 

 Optimaliseren werkprocessen 

 Duurzaam inkopen 
 

Beheer en onderhoud 

 Beheerplannen 

 Integraal onderhoudsplan 

 Gladheidsbestrijdingsplan 

 Uitvoeren beheertoets  

 Kosten en financiering beheer 

openbare ruimte 

 Onderhoudsbestekken 

(frequentie-, open posten en 

beeldbestekken) 

 Evaluatie van beheer- en 

onderhoudsplannen 

 

Beheer van de applicatie 
In DALI is een slimme beheeromgeving geïntegreerd, die af te stemmen is op uw eigen 
organisatie. Wijzigingen kunnen alleen aangebracht worden door daartoe geautoriseerde 
medewerkers, maar elke gebruiker kan via een in de applicatie geïntegreerd meldingensysteem 
zijn of haar wensen voor wijzigingen doorgeven. Het publiceren van een nieuwe versie is 
voorbehouden aan een centrale coördinator die verantwoordelijk is voor het actueel houden 
van de database. 
 



 

 

 
 

SCREENSHOTS DALI 
 

Ik wil overstappen op het 
gebruik van DALI; wat nu? 

Buro CITE biedt diverse 

mogelijkheden om de DALI 

applicatie af te nemen. U kunt 

kiezen uit verschillende 

contractvormen: 

1. Eén jaar gratis gebruik van 

DALI, Buro CITE stelt de LIOR 

samen. Na oplevering van de 

LIOR betaalt u een jaarlijkse 

bijdrage voor het gebruik van 

DALI (vast bedrag ongeacht 

het aantal gebruikers).  

2.Conform 1., met de toevoeging 

dat updates van de eisen en 

richtlijnen door Buro CITE 

worden verzorgd. 

3.Conform 2., met de toevoeging 

dat de database op een server 

van Buro CITE draait. 

4.U neemt alleen de applicatie af 

en verzorgt het vullen en up to 

date houden van de database 

zelf. 

 

Vraag een op maat gemaakte 

offerte aan via www.burocite.nl. 

 

AANBIEDING 

Buro CITE heeft een scherpe 

aanbieding voor u. Als u reeds 

over een LIOR beschikt die 

gelijkenis vertoont met het 

CROW-model voor LIOR’s, en u 

wil overstappen op DALI, dan zet 

Buro CITE uw “oude” LIOR gratis 

en voor niets over in DALI! U 

betaalt dan alleen een jaarlijkse 

bijdrage voor het gebruik van 

DALI.  

 

Meer weten? Neem contact op 

met Buro CITE: 

 T: 070 – 307 6980 

 E: info@burocite.nl 

Buro CITE NV Suriname 

PO Box 2944 T: +597 47 45 63 

Paramaribo F: +597 47 40 64 

Mahonylaan 46 E: info@burocite.nl 

Paramaribo   
 

Buro CITE BV Nederland 

Postbus 150 T: +31 70 307 69 80 

2280 AD Rijswijk F: +31 70 399 24 83 

Visseringlaan 18 E: info@burocite.nl 

2288 ER Rijswijk  

 
 

www.burocite.nl 
 

Buro CITE steunt Kika 

Openingsscherm DALI 
 

Selectiescherm 
 

 


