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Zijn de inwoners nog steeds zo 
positief over Diftar? 
De burgemeester peilde uw 
mening via internet.

Wat vindt u van dit burgerjaarverslag? 
Ook dit jaar wil ik natuurlijk graag weten wat u van 
dit burgerjaarverslag vindt. Geef uw mening via onze 
website www.gilzerijen.nl of vul de bon in die de ko-
mende twee weken op onze infopagina in Weekblad 
Gilze en Rijen verschijnt. 

Speciaal voor dit burgerjaarverslag 
•	 kwam	de	burgemeester	naar	u	toe	om	uw	mening	te	horen	over	de	kwaliteit	van	de	dienstverlening	

van de gemeente. Op vrijdag 7 maart stond hij op de weekmarkt in Gilze en op maandag 31 maart 
bij het winkelcentrum in Rijen; 

•	 had	de	burgemeester	op	donderdag	20	maart	een	werklunch	met	vijf	inwoners	die	in	2007	regel-
matig hun klachten doorgaven. De gemeente is daar blij mee, maar hoe gaat de organisatie met 
deze klachten om? De burgemeester wilde het naadje van de kous weten;  

•	 ging	de	burgemeester	op	woensdag	26	maart	in	
gesprek met de dialooggroep. Want hoe staat het met 
de deelname aan de samenleving door inwoners van 
buitenlandse komaf? 

•	 stond	er	op	internet	een	poll	en	een	reactieformulier	
om uw mening na een jaar Diftar te peilen; 

•	 beantwoordden	medewerkers	van	onze	en	andere	
gemeenten vragen over onderwerpen die met dien-
stverlening en burgerparticipatie te maken hebben. 

Inwoners van
Gilze en Rijen,
Het is april 2008. En voor u ligt het burger-
jaarverslag 2007. Traditiegetrouw is dit wet-
telijk verplichte verslag in de eerste maanden 
van het jaar voor u samengesteld. 
Net als alle andere burgemeesters in Neder-
land informeer ik u hiermee over de kwaliteit 
van de gemeentelijke dienstverlening en de 
burgerparticipatie. Dat zijn de verplichte 
hoofdonderwerpen. Maar u zult zien dat ik 
ook andere onderwerpen heb aangesneden. 
Zoals de persoonlijke ontmoetingen in deze 
tijd van digitalisering. Ik  vind dat die méér 
dan belangrijk zijn en blijven. U kunt er op de 
volgende bladzijden meer over lezen. 

Bij de samenstelling van dit burgerjaarver-
slag zijn veel mensen betrokken geweest. 
Zowel binnen als buiten de gemeentelijke 
organisatie. Inwoners zijn per telefoon, brief, 
infopagina of  internet benaderd. 
Of ik ontmoette hen persoonlijk op de markt 
in Gilze, bij het winkelcentrum in Rijen of 
tijdens een lunch en een bijeenkomst op het 
gemeentehuis.  
Medewerkers uit onze en andere gemeenten 
zorgden voor het cijfer- en onderzoeksmateri-
aal en andere (vergelijkende) informatie. Ook 
bogen ze zich over de vele kritische opmerkin-
gen die u tijdens onze ontmoetingen maakte. 
En gaven daar vervolgens een reactie op. 

Als altijd vindt u in deze acht pagina’s tel-
lende full-colour krant uiteenlopende infor-
matie over onze gemeente en haar inwoners. 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, kreeg 
u de krant ook dit keer weer – huis aan huis - 
als bijlage van Weekblad Gilze en Rijen. 
Ik ben benieuwd wat u van dit burgerjaarver-
slag vindt. Elders op deze pagina kunt u lezen 
op welke manier u uw mening  kunt geven. 
Ik hoor graag van u! 

Drs. René H. Roep
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Persoonlijke ontmoetingen blijven
belangrijk in het digitale tijdperk

Jaarlijks ontvangen gemiddeld vijftien inwoners van onze gemeente een koninklijke onderscheiding.

Ook het politiek café is een plek waar inwoners en politiek elkaar ontmoeten.

Op digitaal gebied hebben we in 2007 als gemeente grote
vooruitgang geboekt. De informatievoorziening en de be-
schikbare producten op de website zijn flink uitgebreid
en op de ranglijst van gemeentelijke websites zijn we fors
- van plaats 412 naar 112 - gestegen. Een goede zaak. Alle
Nederlandse gemeenten hebben met elkaar afgesproken
om de burger in de toekomst ook volledig digitaal van
dienst te zijn. Maar de vooruitgang kent ook een keer-
zijde. In zijn nieuwjaarstoespraak zei de burgemeester
onder andere : "In het digitale tijdperk waarin we elkaar
per mail, sms, msn of hyves zo goed weten te vinden, le-
ven we door diezelfde digitale media ook vaker langs el-
kaar heen." En: "We willen niet dat het directe contact
met de inwoners minder wordt en de kloof tussen burger
en plaatselijke overheid groter."
De gemeente zal dan ook altijd de persoonlijke ontmoe-
tingen in ere houden en de persoonlijke contactmomenten
blijven zoeken en organiseren.

Hoe denkt u daar als inwoner over? Enkelen van u legden
we de volgende stelling voor: 'In het digitale tijdperk is
het belangrijk om het persoonlijk contact te onderhou-
den'. Hieronder leest u wat de reacties waren.

Als een echtpaar vijftig jaar ge-
trouwd is, krijgt het indien ge-
wenst, traditiegetrouw bezoek
van de burgemeester en zijn
vrouw. Ook dit kunnen we
zien als een vorm van persoon-
lijke ontmoeting tussen een
vertegenwoordiger van de ge-
meente en de burgers. Hoe heb-
ben enkele echtparen dit vo-
rig jaar ervaren?

De heer Van Eijck uit Gilze: "Ja, het
bezoek van de burgemeester zag
ik inderdaad als een persoonlijke
ontmoeting met het gemeentebe-
stuur. Hij is hier wel een uur ge-
weest en ik heb ook allerlei on-
derwerpen kwijt gekund. Ik vind
dat de gemeente voldoende con-
tacten met burgers organiseert.
Zo heb ik in het verleden de
kennismakingsavond voor
nieuwe inwoners bezocht en
ontmoet ik mensen van de ge-
meente bij festiviteiten of zoals
vorig jaar bij mijn eigen
festiviteit."

Mevrouw Vermetten-Rovers uit
Rijen: "Ik voelde me heel vereerd

Jaarlijks ontvangen gemiddeld
vijftien inwoners van onze ge-
meente een koninklijke onder-
scheiding. De burgemeester
komt dan aan huis bij de
decorandus om de onderschei-
ding in huiselijke kring be-
kend te maken en uit te rei-
ken. Hoe kijken enkele recent
gedecoreerden op deze gebeur-
tenis terug?

Ad Nelemans uit Molenschot: "Ik
heb die persoonlijke benadering
van de burgemeester heel erg ge-
waardeerd. Het digitale tijdperk
heeft inderdaad het gevaar van
anonimiteit in zich. Er gaat niets

met het bezoek van de burge-
meester. We zien hem wel eens
in het Rijens krantje staan, maar
door deze ontmoeting kreeg ik
echt het beeld van een burgerva-
der. Zo'n ontmoeting geeft een
heel andere kijk op de gemeente
dan bijvoorbeeld een brief. Dat
is dus heel belangrijk. Een com-
puter hebben we niet: het ano-
nieme, digitale tijdperk gaat so-
wieso aan ons voorbij."

boven een persoonlijk gesprek.
Dat levert duidelijkheid en be-
grip op. Ik vind dan ook, dat de
gemeente zulke activiteiten moet
blijven organiseren. Goede voor-
beelden vind ik zeker de poli-
tieke cafés, de activiteiten in het
gemeentehuis met telkens andere
groepen inwoners en inderdaad
deze vorm van uitreiken van
lintjes."

Ria Swolfs-Maes uit Gilze: "Het is
heel belangrijk om mensen bij
of van de gemeente te kennen.
Als je nooit iemand spreekt,
hoort of ziet, en je doet dus alles
via de computer, gaat er veel
langs je af, zo heb ik het idee. Die
ontmoeting vorig jaar met de
burgemeester heeft mij ook heel
veel goed gedaan. Het is fijn om
die aandacht te krijgen en de
burgemeester kleurde dat heel
persoonlijk in. Dat kleurt meteen
het beeld van de gemeente posi-
tief."

Allerlei bijeenkomsten organi-
seert de gemeente door het
jaar heen. Voor diverse doel-
einden. Allemaal gelegenhe-
den waar inwoners en verte-
genwoordigers van bestuur,
politiek en gemeente elkaar
persoonlijk ontmoeten. Zo or-
ganiseren we de nieuwjaars-
receptie, de naturalisatiedag,
de dodenherdenking, de
avond voor nieuwe inwoners.
We houden inspraak- en
informatieavonden en poli-
tieke cafés. Maar ook ontvan-
gen we de gedecoreerden, de
sportkampioenen, de vier-
daagselopers en met carnaval
de prinsen met hun gevolg.

Sjoerd Borst uit Gilze, secretaris
van de Natuur- en Landschaps-
vereniging Gilze en Rijen, zoekt
bewust het persoonlijk contact
met politici. Hij vindt dat veel
belangrijker dan digitaal com-
municeren. Hij heeft ook ont-
dekt dat als je telefonisch of
digitaal contact met de ge-
meente of de politiek zoekt, je
minder reactie krijgt dan met
een schriftelijk of persoonlijk
verzoek. Hoewel dat laatste ook
wel eens tegenvalt. "Kaart je bij
een politiek café het onderwerp
natuur aan, dan merk je dat
mensen niet voldoende bekend
zijn met de materie." Maar bij
het nakaarten op zo'n avond en
ook bij andere gelegenheden als
nieuwjaarsreceptie en opzoome-
ren zet hij richting politici mee-
stal wat prikkelende onderwer-
pen uit. "En dat werkt. Dus der-
gelijke bijeenkomsten hebben
zeker meerwaarde."

Frank Hermens uit Rijen is een re-
gelmatig bezoeker van het poli-
tiek café maar ook van de nieuw-
jaarsreceptie en dergelijke. Hij
toont ook zijn betrokkenheid
met de stukjes 'Beste burgerva-
der' in het weekblad, die hij op
gezette tijden schrijft. Hij vindt
persoonlijke ontmoetingen héél
belangrijk! De nieuwe digitale
media ziet hij alleen als toege-

voegd. "Voor de gemiddelde bur-
ger is politiek de ver-van-mijn-
bedshow. En de politiek zelf
heeft problemen met zich com-
municatief goed weg te zetten.
Het politiek café is één manier
om het wat toegankelijker te
maken." Hij denkt dat politiek
bedrijven anders moet. "Breng
de stapels leeswerk terug tot hoe-
veelheden die behapbaar zijn.
Maak het interessanter. Persoon-
lijke ontmoetingen zijn daarbij
niet weg te denken."

Inwoners ontmoeten het ge-
meentebestuur bij de jaarlijkse
ontvangst van wandelaars van de
Nijmeegse vierdaagse. Jan en
Anja Wouters uit Hulten waren
daar vorig jaar ook bij. Jan om-
dat hij de vierdaagse gelopen had
en Anja als bestuurslid van de
Gilze en Rijense Stichting Najjar,
die door de wandelaars tijdens
de vierdaagse met een speciaal t-
shirt  in de schijnwerpers wordt
gezet. Ook voor hen kunnen di-
gitale contacten de persoonlijke
absoluut niet vervangen. "De jaar-
lijkse ontvangst op het gemeen-
tehuis en de aanwezigheid van
de burgemeester in Nijmegen,
werken voor zowel lopers als
stichting heel motiverend."

Voor een feestelijke sleutel-
overdracht ontvangt de ge-
meente op carnavalszaterdag de
carnavalsverenigingen. Een bij-
eenkomst waar niet alleen veel
inwoners het gemeentebestuur
ontmoeten, maar ook elkaar. Vol-
gens Ed van de Wijngaard van de
Papslokkers uit Molenschot
heeft deze bijeenkomst veel
meerwaarde. "Persoonlijk con-
tact maakt de betrokkenheid gro-
ter," vindt hij.
"Bovendien heeft die jaarlijkse
bijeenkomst de onderlinge con-
tacten van de verenigingen ver-
sterkt. Komt er in de toekomst
een andere burgemeester, dan zal
mijn voorstel zeker zijn om de
sleuteloverdracht in stand te
houden. Zo'n ontmoeting
 verbroedert."
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De burgemeester reageert
Onder de bezwaren van Bestuursondersteuning vallen ook die
tegen de fietsenruimingen bij het station. Het blijkt nog steeds
nodig om die ruimingen uit te voeren. Fietsen worden regel-
matig buiten de rekken geplaatst en her en der neergegooid.
Dat maakt het voor andere mensen moeilijk om er langs te
komen.

Inwoners ontmoeten het gemeentebestuur bij de jaarlijkse ontvangst van wandelaars van de Nijmeegse vier-
daagse.

(Foto: Jacomijn Dijkers)
Voor een feestelijke sleuteloverdracht ontvangt de gemeente op carnavalszaterdag de carnavalsverenigingen.

Gemeentesecretaris René
Wiersema gaat over  klachten
van burgers en bedrijven die
met het 'gedrag' van ambtena-
ren en bestuurders te maken
hebben. Hij heeft er in 2007
tien te behandelen gekregen.
Maar daar zijn wel wat kant-
tekeningen bij te plaatsen.

Weinig klachten gaan over de
manier waarop ambtenaren in-
woners tegemoet treden. Wel
vinden indieners van een klacht
in de meeste gevallen dat de be-
treffende ambtenaar te traag of
niet adequaat heeft gereageerd.
Bovendien speelde bij veel
klachten het beleid van de ge-
meente een rol. Een voorbeeld
hiervan is de terughoudendheid
van de gemeente in de verkoop
van reststroken groen. Dat beleid
begrijpen burgers niet en dat
maakt dat ze een klacht indie-
nen.
De verschuiving naar het inhou-

Gemeentesecretaris
behandelde tien klachten

delijke heeft ook te maken met
de Nationale Ombudsman, die
de inhoudelijke klachten oppakt
en deze vervolgens eerst naar de
gemeente stuurt. In 2007 zijn er
op deze manier twee klachten
binnengekomen.
De meeste klachten hebben - dat
ligt voor de hand - betrekking op
die afdelingen die direct contact
met het publiek onderhouden.
Dat zijn ook de afdelingen die
weleens nee moeten verkopen of
met een belangentegenstelling
met de inwoners te maken heb-
ben.
Indieners hebben volgens de ge-
meentesecretaris vaak gelijk. Hij
bespreekt de kwestie met de be-
treffende afdeling en nodigt de
indieners uit voor een gesprek.
Hebben ze een punt dan geeft hij
dat ook toe. Is daar aanleiding
toe, dan biedt hij namens de ge-
meente excuses aan. Zijn erva-
ring is dat het vooral belangrijk
is tijd voor een gesprek te nemen.

Zoals ieder jaar treft u in dit burgerjaarverslag informatie aan
over hoe het is afgelopen met bezwaarschriften die burgers of
organisaties hebben ingediend tegen besluiten van het gemeen-
tebestuur. De grafiek en tabel spreken waarschijnlijk voor zich.
Is dat niet zo, dan kunt u telefonisch aanvullende informatie
verkrijgen via 0161-290119 (Sandra Wientjens).

Cijfers over bezwaarschriften

Het bezwaarschrift ging over: 2006 2007

Sociale zaken  69  92
Ruimtelijke ordening/Bouwen  15  28
Bestuursondersteuning    2    5
Kapvergunningen    3    7
Overig  17    5
Totaal 106 137

Zo werden de bezwaarschriften
afgehandeld: 2006 2007

Ingetrokken door indiener  25  61
Niet ontvankelijk verklaard   7    5
(Deels) gegrond verklaard  15    9
Ongegrond verklaard  40  57
Nog in behandeling  19    5*
Totaal 106 137

*stand van zaken op 31 maart 2008

Het aantal van 92 bezwaarschrif-
ten bij Sociale Zaken is fors. Ook
als je dit aantal naast die van
sommige vergelijkbare gemeen-
ten zet. In Dongen waren het er
89, in Goirle 27 en in Oisterwijk
42. Voor wat betreft Oisterwijk
kan de verklaring zijn, dat deze
gemeente een derde minder
bijstandsgerechtigden heeft.
Oorzaken vanuit onze gemeente
kunnen zijn:
* we zijn op reïntegratiegebied

strakker dan voorheen met de
regels omgegaan;

* we hebben meer Wmo-
besluiten genomen - eerder
hadden we de huishoudelijke
hulp nog niet in ons pakket
zitten; meer besluiten
betekent meer kans op
bezwaarschriften;

* we hebben acties gevoerd om
mensen erop te wijzen dat ze
in bepaalde gevallen aan-
spraak kunnen maken op
Bijzondere Bijstand. Daar
horen ook meer bezwaren
bij.

Colofon
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De burgemeester kwam naar u toe

'Wie zet straks mijn container buiten?'

Wat vindt u van de dienstverle-
ning aan de gemeentebalie of
milieustraat? Hoe zit het met de
afhandeling van bijvoorbeeld
vergunningen? Hoe zijn uw er-
varingen als u naar de gemeente
mailt, schrijft of belt? Bent u te-
vreden over het onderhoud in
uw wijk? De gemeentelijke
dienstverlening bestrijkt een
breed terrein. En elke burger
heeft wel ergens ervaring mee.
Verschillende inwoners grepen
dan ook hun kans en lieten
rechtstreeks aan de burgemees-
ter weten wat ze van bepaalde
zaken vinden.

Gemeentebalie
In Gilze op de markt stonden al
enkele inwoners te wachten,
toen de burgemeester op de afge-
sproken tijd aankwam. Veel on-
derwerpen waarover zij praat-

Bent u tevreden over de
dienstverlening van de ge-
meente? Of hebt u iets te
melden wat volgens u beter
kan? Het grote klant-
tevredenheidsonderzoek
wees onder andere uit dat
er meer aandacht van de ge-
meente voor de dienstverle-
ning nodig is. Burgemeester
René Roep wilde daar meer
over weten en ging naar de
inwoners toe. Hij trof ze op
de weekmarkt in Gilze en
op het Wilhelminaplein in
Rijen.  Bij een bekertje kof-
fie of thee en een koekje
kaartte menig inwoner aan
de hangtafel een of meer
onderwerpen aan.

ten, gingen het eigen dorp aan.
Te hoge drempels bijvoorbeeld
bij het Mollebos, op Nerhoven,
in de Raadhuisstraat en in het
buitengebied. De gemeentebalie
in Gilze, waar inwoners hun
paspoort en rijbewijs niet meer
kunnen ophalen. De voorzienin-
gen die minder worden. En de
seniorenwoningen, want waar
blijven die? Ook het openbaar
vervoer (te weinig bussen), de
activiteiten voor jongeren van
16-17 jaar ('geen') en het pad bij
Water aan de Warande (moeilijk
voor rolstoelen) kwamen aan
bod. Net als het carnavalsbeeldje
(waarom vlak bij de openbare
school?) en het zwemmen bij
'Meer bewegen voor ouderen'
(tijd wordt steeds korter).

Fietsen her en der
Echt Rijense onderwerpen waren
de her en der geplaatste fietsen
bij het Wilhelminaplein (maken
het rolstoelers moeilijk), de
verkeerssituatie rond het Raad-
huisplein (is gevaarlijk), asbest
bij de Atalanta (kan de gemeente
dat nagaan?) en problemen rond
een muur aan de Tuinstraat. Ook
de straatmuzikanten waren on-
derwerp van gesprek. En wan-
neer is de andere helft van het
Wilhelminaplein klaar?  De
jongste vragenstelster wilde van
de burgemeester weten wanneer
de bouw van woningen achter de
Marga Klompélaan begint. Want
daarmee komt 'haar' paarden-
weitje in gevaar.

Aanbiedplaatsen
Zowel in Gilze als in Rijen kwa-
men klachten over het onder-

houd van de openbare ruimte
naar boven. Slecht wegdek, on-
gelijke trottoirs, glas rond de glas-
bak en groen wat overlast geeft
of te wensen overlaat. En ook
Diftar was in beide kernen on-
derwerp van gesprek. Sinds de
invoering ervan ondervinden
bewoners van de appartementen
rond het winkelcentrum bij-
voorbeeld problemen met het
ophalen van oud papier. Maar
vooral de centrale aanbied-
plaatsen voor afvalcontainers
waren een 'hot item'. Verschil-
lende ouderen kwamen bezorgd
aan de burgemeester vragen hoe
dat nu in de toekomst moet. Wie
zet straks hun containers buiten?
Zelf kunnen ze met zo'n zware
bak geen 25 meter lopen.

Vertrouwdheid
Maar er waren ook tevreden bur-
gers. Die spontaan en meestal
snel even kwamen melden dat ze
het in onze gemeente goed vin-
den gaan. Enkele bewoners van
het appartementencomplex op
het Architect Aartsplein kwa-
men, onafhankelijk van elkaar,
bijpraten. Even aan de burge-
meester vertellen hoe het hen nu
- na die moeilijke periode van
eind vorig jaar - vergaat. Aan de
vertrouwdheid waarmee ze dat
deden viel af te lezen, dat de re-
gelmatige bezoeken indertijd
van de burgemeester en zijn
vrouw hen goed hebben gedaan.
"De burgemeester mag blijven,"
reageerde een lachende me-
vrouw.

Waar praatte u over?
In onderstaande tabel vindt u de reactie van de burgemeester op de meest algemene en in het oog
springende opmerkingen en vragen. Om op alle (soms persoonlijke) onderwerpen die u aan-
kaartte in te gaan, ontbreekt in dit burgerjaarverslag de ruimte. Maar dat wil niet zeggen dat we
ze niet serieus nemen. Alle vragen, opmerkingen en suggesties heeft de burgemeester met een
verzoek om reactie bij de betreffende afdelingen uitgezet. Waar mogelijk wordt er aan gewerkt of
nemen de medewerkers het voor de toekomst mee. Indien nodig of beloofd koppelen we de
antwoorden op de vragen individueel terug. Is daar aanleiding toe, dan komt u bepaalde onder-
werpen in toekomstige publicaties op de infopagina of de website van de gemeente tegen.

Vraag-opmerking-suggestie

Ouderen zijn bezorgd over de
aanbiedplaatsen van de afval-
containers

Drempels zijn te hoog

Gemeentebalie Gilze verstrekt geen
rijbewijs en paspoort meer.

Voorzieningen in Gilze worden
steeds minder

Waar blijven de seniorenwoningen
in Gilze?

Fietsen staan her en der bij het win-
kelcentrum in Rijen

Verkeerssituatie Raadhuisplein

Reactie burgemeester

Centrale aanbiedplaatsen voor afvalcontainers zijn kostenbesparend. Bij het bepalen van de locaties is rekening gehouden met bijzondere
groepen als ouderen en minder validen. In 90% van de gevallen zullen inwoners slechts 25 tot 30 meter af moeten leggen. Ouderen en
minder validen hebben nu vaak al een oplossing voor het buiten zetten van de container geregeld, daarin verandert niets. Maar er is nog
volop discussie over de aanbiedplaatsen. Buurtverenigingen denken mee over de locaties en er komen inloopavonden.

De drempels in de Nieuwstraat (bij het Mollebos), bij Nerhoven en in het buitengebied gaat de gemeente aanpassen of dat is al gebeurd. In
de Raadhuisstraat voldoet de drempel aan de huidige inzichten.

Als gemeente moet je tegenwoordig bij het uitreiken van paspoort en rijbewijs extra veiligheidsmaatregelen treffen. Die zouden voor Gilze
zo'n 60.000 euro per jaar kosten. Terwijl inwoners maar één keer in de vijf of tien jaar een nieuw paspoort of rijbewijs hoeven halen. Er
komt een servicepunt in De Schakel. Daar kun je deze twee waardedocumenten wel aanvragen en je kunt er verder alle gemeentelijke
producten en informatie halen.

Als je alles bij elkaar optelt, zijn er relatief gezien nog flink wat winkels in Gilze. Zeker in vergelijking met Rijen. Daar vind je alles in het
centrum. In Gilze liggen de winkels meer verspreid over het dorp.
Voor wat betreft het openbaar vervoer: het nieuwe verkeersplan gaat uit van meer en latere bussen. Maar uiteindelijk is het de provincie
die hier over gaat. Dus gaan we het daar onder de aandacht brengen.

In Gilze hebben we als gemeente weinig grond in eigendom. Daar waar dat wel zo is, zetten we alles op alles om ook voor senioren te
bouwen. Bij het project Nieuwstraat/Lange Wagenstraat bijvoorbeeld, waar straks de sportvelden beschikbaar komen, gaan we dat doen.
Ook in de overleggen met projectontwikkelaars vragen we steeds aandacht voor seniorenwoningen.

Zodra het Wilheminaplein wordt vergroot en heringericht, zal de gemeente ook nieuwe voorzieningen voor fietsen plaatsen.

Dit is in het nieuwe verkeersplan opgenomen. Er komt een onderzoek, overleg met omwonenden, inspraak en dergelijke om tot een
optimale oplossing voor het plein te komen. Het gemeentebestuur moet het verkeersplan eerst nog vaststellen.

(Foto’s: Fotodesign Peggy)



Burgerjaarverslag 2007

uitgave april 2008 pagina 5

De burgemeester reageert:
* Het bezoek aan de kernen is me goed bevallen. Op deze

manier naar de inwoners toegaan is heel laagdrempelig.
Dat maakt bovendien dat inwoners gevraagd naar de dienst-
verlening ook over uiteenlopende onderwerpen als drem-
pels, aanbiedplaatsen, gemeentebalie en voorzieningen ko-
men praten. Verschillenden van hen zijn overigens mensen
die zich op een andere manier toch wel laten horen. Mijn
indruk is dat mensen over het algemeen redelijk tevreden
zijn over de dienstverlening.

* Het is een goede zaak dat de gemeente zich met het klant-
tevredenheidsonderzoek een spiegel voorhoudt. De voorne-
mens om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen
zijn goed. Opvallend vind ik wel dat zowel bij het klant-
tevredenheidsonderzoek als bij klachten of meldingen en
individuele gesprekken met burgers waar dan ook, het on-
derhoud van groen en wegen vaak naar voren komt. We
moeten ons wel realiseren dat het hier om een subjectieve
beleving gaat. De gemeente moet bij dit onderhoud kiezen
voor een waarderingscijfer tussen de 10 en de 6. Persoonlijk
zou ik niet voor een 10 gaan. Ik ben met een 7 of 8 tevre-
den. Met het geld dat je daarmee overhoudt, kun je im-
mers andere dingen voor de burger doen.

* Het valt me tegen dat de meldingen over hondenpoep zijn
toegenomen. Ondanks de nieuw geplaatste zakjesautomaten
en bakken. Ik zou burgers in dit verband nog eens op hun
verantwoordelijkheid willen wijzen. Het is ongepast, zeker
om honden op speelterreinen van kinderen uit te laten en
de poep niet op te ruimen.

* Medewerkers moeten erop letten, dat zij afgewerkte mel-
dingen meteen in het systeem zetten. Dat gebeurt nog niet
altijd.

De dames Andeweg en Klaassen
uit Rijen en de heren Van den
Boogaart en  Jansen uit Gilze en
Van Hooijdonk uit Rijen. Wat
hebben deze inwoners gemeen?
Dat ze de gemeente regelmatig
via de melddesk benaderen om
te laten weten dat er in de open-
bare ruimte iets mis is. Ze doen
dat per telefoon - ' ik hoef mijn

Burgemeester ging aan tafel met klachtenmelders

"Ik hoef mijn postcode
niet eens meer te noemen"

(Foto: Fotodesign Peggy)

postcode niet eens meer te noe-
men' - of  per mail via de gemeen-
telijke website. De gemeente is
blij met deze inwoners en hun
meldingen. Want pas als je weet
wat er mis is, kun je actie onder-
nemen.

Grote en kleine klachten
Glas op het fietspad, omgereden
paaltjes, een drempel die slecht
zichtbaar is. Of schade aan het
groen, een bankstel in het
buitengebied, hondenpoep bij
speeltuintjes. Dit en meer zien de
genodigde inwoners regelmatig
en melden dit dan ook. "Maar wat
gebeurt er na uw melding of
klacht? Wat doet de organisatie
ermee? Ook als het niet goed
gaat, wil ik dat graag van u ho-
ren," zei de burgemeester aan het
begin van het gesprek. Vervol-
gens nam hij met de deelnemers
op toerbeurt al hun meldingen
uit 2007 door. Kleine klachten
die de gemeente wel of niet goed
oploste. En - heel belangrijk - die
de medewerkers wel of niet naar

de melders terugkoppelden. Maar
ook grotere problemen namen ze
onder de loep. Een buurtschap
die voor hulpdiensten door de
slechte bewegwijzering niet snel
genoeg te vinden is. De bereik-
baarheid van een trafohuisje,
onveiligheid voor voetgangers
van de Doornbos, vernieling van
het groen. En lampjes van druk-
riolering in het buitengebied die
voortdurend op rood springen.
De burgemeester hoorde de
klachten allemaal aan en be-
loofde de niet opgeloste met de
verantwoordelijke wethouders
en de afdelingen te bespreken.

Professioneel te woord
gestaan
Overigens deden (en doen) de
genodigde inwoners meer dan
alleen maar melden, zo bleek tij-
dens het gesprek. Komt het zo uit
dan steken zij zelf ook de han-
den uit de mouwen. Zoals de
moeder die zelf het glas uit de
zandbak haalt, voordat de kin-
deren erin gaan spelen. Of zoals
de bewoner die al zo vaak heeft
gezien hoe de drukriolering
wordt gerepareerd, dat hij 'zelf
wel even aan die ketting trekt,
dan hoeft die man in het week-
end niet te komen'. Intussen is
hij ook een soort van 'meldpunt

voor de buren' geworden; omwo-
nenden komen naar hém toe om
contact met de gemeente op te
nemen.
Eén deelnemer merkte tijdens de
lunch op - en dat werd door de
anderen beaamd: "Als ik naar de
gemeentebalie bel, word ik cor-
rect te woord gestaan. Heel pro-
fessioneel zoals ze dat daar
doen."

Conclusie
"Dat is goed om te horen," vond
burgemeester Roep. En na ruim
een uur praten kon hij dan ook

concluderen:  "Ik bespeur bij u
tevredenheid en ontevreden-
heid over de klachtenmeldingen.
Mijn conclusie is dat er voor ons
als organisatie zeker nog wat te
verbeteren valt. We hebben uw
opmerkingen allemaal geno-
teerd. Zodra ik de reacties uit de
organisatie binnen heb, laat ik
van mij horen."
Intussen heeft de burgemeester
alle reacties naar de vijf inwo-
ners teruggekoppeld. Waar mo-
gelijk hebben medewerkers de
oplossing van het probleem in
gang gezet.

Tevredenheid én ontevre-
denheid bespeurde burge-
meester Roep tijdens een
lunch op donderdag 20
maart met vijf Gilze en
Rijense inwoners. Gespreks-
onderwerp was de kwaliteit
van dienstverlening door de
gemeente. De burgemeester
nodigde vijf ervarings-
deskundigen uit om samen
met hem aan (een wel-
voorziene) tafel over de
afhandeling van klachten
en meldingen te praten. Hij
wilde het naadje van de
kous weten.

De gemeente heeft héél veel
klanten. Per 31 december 2007
telde Gilze en Rijen er 25.648.
Wil je het als gemeente goed
doen voor al die inwoners -
want over hen gaat het - dan
is het belangrijk om te weten
of ze tevreden zijn. Van tijd tot
tijd laten we dat door een des-
kundig onderzoeksbureau met
een klanttevredenheidsonder-
zoek meten. Ook in 2007 was
dat het geval. 1050 inwoners -
een representatieve steekproef
uit de gemeentelijke bevol-
kingsadministratie - kregen in
september een schriftelijke en-
quête in de bus. Met vragen
die gingen over betrokkenheid
bij de gemeente, tevredenheid
over het gemeentebestuur,
kwaliteit van de gemeentelijke
dienstverlening, informatie-
voorziening en beheer van de
leefomgeving. 487 inwoners
(46%) reageerden en vulden de
vragenlijst in. Ruim voldoende
om betrouwbare uitspraken te
kunnen doen. De conclusies
van het onderzoek waren sa-
men te vatten in vier kernpun-
ten:

Hoe tevreden bent u als klant van de gemeente?
melddesk (waar u met uw klach-
ten over de openbare ruimte te-
recht kunt) te vergroten. In het
najaar komt er een discussie in
de Commissie Ruimte over de
kwaliteit van het onderhoud van
groen en wegen, want vooral dat
bedoelen inwoners als zij het
over onderhoud en handhaving
hebben. Ook wordt bekeken of  -
in relatie tot 'het is goed wonen
in Gilze en Rijen ' - het aantal
parkeerplaatsen per woning in
nieuw aan te leggen woonwijken
verhoogd moet worden.

Gemiddelde afhandelingsduur meldingen in dagen:
Meldingscategorie 2005 2006 2007
Afval en vervuiling   6,2   4,3 10,0
Geluidsoverlast   2,1 35 42,2
Groen 13,4 15,4 12,8
Inrichting en straatmeubilair 11,7 13,8 10,2
Jeugd-/speelvoorzieningen   4,1 12,9   9,2
Openbare verlichting 11,0   3,5   3,2
Overlast dieren   9,0   7,5   8,3
Riolering en putten   8,9   8,1   8,2
Straten en stoepen 15,5 17,7 13,8
Verkeer 42,1 27,6 24,5

In de meeste categorieën is de gemiddelde afhandelingsduur goed of in
ieder geval beter dan in het voorgaande jaar. In drie groepen loopt de
termijn echter op. Bij Afval en Vervuiling heeft dat te maken met de vele
meldingen over Diftar. De doorlooptijd voor de aanvraag van een nieuwe
container bijvoorbeeld is veertien dagen.
Het hogere gemiddelde bij Geluidsoverlast komt onder andere doordat
medewerkers niet altijd meteen afmelden als de klacht is afgewerkt.
Daarnaast zijn er meldingen (van bijvoorbeeld burenoverlast) die niet
één, twee, drie geregeld zijn en waarvoor de termijn van een maand die
de gemeente hiervoor stelt, zelfs nog tekort is.
In de categorie Overlast Dieren zien we meer meldingen over honden-
poep en hondenuitlaatplaatsen. Ook meldingen over ongedierte, dode
dieren, huisdieren en de processierups vallen onder deze groep. Voor de
lichte stijging van de afhandeltijd is niet echt een oorzaak te geven.

Klachtenmeldingen openbare ruimte:
Meldingscategorie   2005   2006   2007

Afval en vervuiling     460   342   756
Geluidsoverlast       14     47     41
Groen     417   357   435
Inrichting en straatmeubilair       52     69     88
Jeugd-/speelvoorzieningen       13     22       6
Openbare verlichting     306   300   263
Overlast dieren       51     51     68
Riolering en putten     289   283   190
Straten en stoepen     248   300   313
Verkeer       78     56     81

Totaal 1.928 1.827 2.241

Opvallend is de grote stijging
bij Afval en vervuiling: van
342 meldingen in 2006 naar
756 in 2007. Dit heeft te
maken met de invoer van
Diftar en alle vragen en mel-
dingen die dat met zich mee-
bracht. Ook de verzoeken
voor het omwisselen van
containers bijvoorbeeld val-
len onder deze categorie.
Halen we de meldingen over
Diftar en de containers eruit
(340 in totaal), dan houden we
in deze categorie nog 416 mel-
dingen over.  Deze hebben te
maken met zwerfvuil, illegale
stort, bodemvervuiling, lozing
vloeistoffen en vuilverbran-
ding.
Ook het aantal meldingen dat
onder 'Groen' valt is flink
gestegen. Er is een toename

van meldingen over het
maaien van gazon door de in-
gehuurde aannemer. De con-
trole hierop is intussen aan-
gescherpt. Maar ook over de
toename van onkruid. Op dit
laatste zijn de weersomstan-
digheden van invloed. Een
warm voorjaar en een natte
zomer bevorderen de groei
van onkruid. Door de invoer
van Diftar zijn mensen min-
der bereid zelf onkruid weg te
halen (container eerder vol).
Ook over het snoeien van be-
planting is meer geklaagd.

Vanaf 2008 snoeit de gemeente
daarom alle bodembedek-
kende heesters jaarlijks
helemaal.
De stijging bij 'Inrichting en
straatmeubilair' zit vooral bij
de categorie paaltjes en afzet-
tingen, veroorzaakt door het
omrijden van paaltjes en van-
dalisme.
In de categorie Verkeer zijn in
vergelijking met 2006 de
klachten/meldingen over be-
strating nieuwbouwprojecten
(+8), parkeeroverlast- en voor-
zieningen (+7), omleidingen
(+6) en drempels (+3) geste-
gen. Onder deze categorie val-
len ook de meldingen over
gevaarlijke situaties, sluipver-
keer, snelheid, straatnaam- en
komborden en wegonder-
houd.

1. het is goed wonen in de
gemeente Gilze en Rijen;

2. de inwoners zijn betrokken
bij de gemeente Gilze en
Rijen;

3. de voorzieningen zijn goed;
meer onderhoud en hand-
having zijn echter gewenst;

4. de gemeente moet meer aan
dacht geven aan de dienstver-
lening.

Aan de hand van de resultaten
stelt de gemeente nu een actie-
plan op om lopende activiteiten
aan te scherpen en verbeteracties
te formuleren. Zo gaat de ge-
meente maatregelen treffen om
de telefonische bereikbaarheid
van de afdelingen te verbeteren
en om de discipline bij het af-
handelen van zaken te vergro-
ten. Ook gaat ze actief aan de slag
om de bekendheid van de
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Gemeente werkt aan betere dienstverlening
Elders op deze pagina leest u,
dat we als gemeente jaarlijks
zo'n 90.000 klanten krijgen te
verwerken. We doen dat na-
tuurlijk zo goed mogelijk.
Maar we weten ook, dat het
altijd beter kan. Daar werken
we hard aan. In dit artikel zeg-
gen we hoe.

U belt, schrijft of mailt ons met
klachten, verzoeken, vragen.
Om ervoor te zorgen dat u op tijd
een antwoord krijgt, komen al
die reacties in een geautomati-
seerd systeem. Degene die uw
vraag afhandelt, maakt daarvan
aantekening in dat systeem. De
medewerkers en hun leiding-
gevenden kunnen zo elke dag,
elke week, elke maand zien welke
vragen nog niet zijn afgewerkt.
Als uit die overzichten blijkt, dat
het structureel niet goed gaat tus-
sen afdelingen, maken we daar
afspraken over. Overigens is het
de bedoeling, dat u als burger op
termijn inzicht krijgt in dat sys-
teem. Dan kunt u thuis achter de
computer zien hoe het staat met
de afhandeling van uw brief of
mail.
Van telefonische klantcontacten
registreert de gemeente niet veel.
Alle telefoontjes die geen klacht
of melding zijn, handelt de tele-
foniste met de klant aan de lijn
af of zij maakt een vervolg-
afspraak met de beller. Er is thans
geen controle of de behandelend
ambtenaar dit doet. Wel gelden
er afspraken over de naleving
hiervan.

Drie keer rinkelen
Telefonisch is de gemeente bin-
nen de openingstijden van het
gemeentehuis bereikbaar via
0161-290200. De telefooncen-
trale is dan zeker bezet. Als u
wordt doorverbonden naar een
ambtenaar, ging er in het verle-
den wel eens wat mis. De be-
wuste ambtenaar was er niet, was
al bezet of niet aanwezig. U kreeg
de betrokkene niet aan de lijn.
Dat kan natuurlijk niet helemaal
opgelost worden. Wel hebben we
afgesproken om iedere telefoon
in iedere kamer binnen 'drie keer
rinkelen' op te pakken, desnoods
door een collega die u vertelt
wanneer degene die u zoekt wel
bereikbaar is. De praktijk leert,
dat dit niet op iedere afdeling op
dezelfde manier goed werkt. Dat
heeft u als burger gesignaleerd in
het klanttevredenheidsonder-
zoek van 2007. Dit zien we als
een belangrijk verbeterpunt
voor 2008.
Uit datzelfde onderzoek bleek,
dat liefst 75 procent van onze
inwoners wel tevreden is over de
afhandeling van schriftelijk con-
tact door en met de gemeente.
Het onderzoeksbureau noemt
dat een hoog percentage, omdat
deze tevredenheid onder inwo-
ners in andere gemeenten gemid-
deld slechts 49 procent is. Toch
is die tevredenheid onder onze
inwoners niet op alle facetten
even groot en vaak (iets of veel)
minder dan bij het vorige onder-
zoek in 2001. Vooral de snelheid
van (inhoudelijk) beantwoorden

en de toon waarop dat gebeurt
zijn rijp voor verbetering.
Om de snelheid goed in de gaten
te houden, werkt ook hiervoor
sinds kort een geautomatiseerd
systeem. Via dat systeem krijgt
de ambtenaar die uw brief behan-
delt automatische meldingen,
indien hij de termijn van beant-
woorden overschrijdt. Ook zijn
leidinggevende krijgt die mel-
ding. Over enige tijd krijgt u als
burger deels ook inzage in dit
systeem. U kunt dan thuis achter
de computer precies zien in
welke fase van behandeling uw
aanvraag of brief zich bevindt.

Eenvoudig schrijven
Om de toon en de begrijpe-
lijkheid van de brieven te verbe-
teren is de gemeente in 2008 een
proef met een cursus voor een-
voudig schrijven gestart. Als die
bevalt, wordt die ook gegeven
aan andere ambtenaren van
Gilze en Rijen. Intern begeleiden
collega's elkaar om in deze facet-
ten van schriftelijke communi-
catie verbetering aan te brengen.
De gemeente realiseert zich, dat
u minder vragen en problemen
heeft, als de gemeente goed, op
tijd en to-the-point met u com-
municeert. Daarom hebben we
onze website klantvriendelijker
gemaakt: u kunt er terecht voor
informatie over van alles en nog
wat en om snel zaken te kunnen
doen met de gemeente. Voor-
beeld: voor een uittreksel uit het
geboorteregister hoeft u uw huis

niet meer uit.
Daarnaast proberen we procedu-
res zo eenvoudig mogelijk te
houden en spelen we in op wet-
geving die daar ook naar streeft.
Dat doen we bijvoorbeeld bij het

verlenen van een bouwvergun-
ning direct aan de balie of door
kleine evenementen vergun-
ningsvrij te maken. Zulke
vereenvoudigingen gaan ook in
2008 door.

De gemeente verleent dien-
sten aan klanten. Die klant,
dat bent u als burger, als on-
dernemer of als organisatie.
We krijgen als gemeente
maar liefst 90.000 klanten
per jaar! Echt wel een om-
vang die je moet organiseren,
want anders gaat het fout.

Onze klanten stellen op allerlei
manieren hun vragen aan ons:
per brief, via e-mail, via de
website, telefonisch of ze komen
in hoogst eigen persoon aan de
gemeentebalie. We geven u een
paar cijfers over het jaar 2007 om
die grote stroom klanten duide-
lijker te maken.

Onze telefonistes kregen vorig
jaar maar liefst 52.093 keer een

90.000 klanten per jaar!

(Foto: Dagpauwoog Design Margot Wijbrans)

klant aan de lijn. Dat zijn dus al-
lemaal mensen die belden naar
het nummer 0161-290200.
Hierin zitten niet begrepen de
telefoontjes waarbij u als burger
een doorkiesnummer heeft geko-
zen om rechtstreeks contact met
een ambtenaar te maken. Die
52.093 telefoontjes leveren een
maandgemiddelde van ruim
4300 op ofwel een dag-
gemiddelde van ruim meer dan
200 telefoontjes!

De gemeentebalie kreeg vorig
jaar 26.434 bezoekers. Dat is fors
meer dan in voorgaande jaren,
toen het gemiddelde rond de
20.000 klanten lag. In 2006 was
er al een groei naar 22.000 te
zien. De meeste bezoekers komen
naar de balie voor een rijbewijs,
een paspoort of een uittreksel uit
het bevolkingsregister.

(Foto: Dagpauwoog Design Margot Wijbrans)

Die laatste groep zou wel eens
kunnen gaan afnemen, want
steeds meer mensen vragen zo'n
uittreksel via de gemeentelijke
website aan. Die mogelijkheid is
in 2007 pas geopend. Aan het
einde van het jaar werd de 100e
digitale klant verwelkomd. Vra-
gen, verzoeken, reacties en der-
gelijke komen natuurlijk ook via
e-mails en brieven binnen. Het
aantal mensen dat naar
info@gilzerijen.nl  mailde, be-
droeg in 2007 7.500. Dat is twin-
tig procent meer dan in 2006.

Ook per brief weet u de gemeente
te vinden. In 2007 kreeg de afde-
ling Post en Archief 3.521 brie-
ven binnen die om een reactie
vroegen. Dit is dus exclusief alle
reclame, tijdschriften, algemene
informatie en overige post-
stukken die de gemeente met
postzakken tegelijk krijgt toege-
stuurd. Liefst 250 poststukken per
dag komen er binnen. In 2007
stuurde de gemeente zelf 167.000
poststukken uit. Dat is inclusief
zo'n 50.000 stuks bij grote par-
tijen rond verkiezingen of
mailings in de hele gemeente.

Dus als we deze aantallen op-
tellen, komen we op 90.000
klanten. Dat is veel. In ieder
geval genoeg om afspraken
noodzakelijk te maken, zodat
u tevreden bent en de zaken
intern goed lopen.

Het aantal mensen dat zich tot
de gemeente richt zou zeker gro-
ter zijn, als de gemeente geen
website zou hebben. Maar die
hebben we wel en daar vinden
veel mensen al de informatie die
ze zoeken. Daardoor gaan ze niet
meer bellen, mailen of schrijven.
De gemeentelijke website
www.gilzerijen.nl kreeg in 2007
336.107 bezoekers die samen
632.779 pagina's op die website
bekeken. Ook in het klant-
tevredenheidsonderzoek gaf u
aan, dat u de website steeds meer
als dé informatiebron ziet. Liefst
51 procent van onze inwoners
gebruikt de website. In 2001
stond dit percentage nog op 24.

Zitten er nog ontwikkelingen in
de verdeling van klanten? Ja!
Het zal u niet vreemd in de oren
klinken, dat steeds meer mensen
de gemeente digitaal benaderen.

Het aantal mails stijgt, producten
worden steeds meer digitaal (via
de website) aangevraagd of het
aanvraagformulier wordt thuis
digitaal ingevuld, geprint en dan
in het gemeentehuis afgegeven
of opgestuurd.

Mooi voorbeeld is de wijze waar-
op de gemeente de ruim 2000
meldingen/klachten over gebre-
ken in de openbare ruimte bin-
nenkrijgt. Losliggende stoep-
tegels, rondslingerend huisvuil
en dergelijke. In 2004 kwamen
zulke meldingen praktisch alle-
maal (96,7 procent) per telefoon
binnen. In 2007 is dit teruggelo-
pen tot 82,2 procent en benadert
u ons steeds meer (=15,8 procent)
per e-mail of de website. De ver-
wachting is dat u in de toekomst
de gemeente nog vaker digitaal
gaat opzoeken in plaats van per
telefoon of brief.

Hebt u iets te melden of wilt u een klacht doorgeven? Bel naar de gemeentebalie 0161-290240
of ga naar www.gilzerijen.nl en klik op digitaal loket en vervolgens op meldingen of klachten.
Laat het ons weten!
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Niettemin is Gilze en Rijen erg
gretig om de dienstverlening te
verbeteren. Dus deden we na-
vraag bij andere gemeenten en
wel bij drie gemeenten die uit
klanttevredenheidsonder-
zoeken (veel) hogere cijfers haal-
den dan onze gemeente.

Beesel
We vroegen de gemeente Beesel
in Limburg (13.500 inwoners, 3
kernen), het hoogst scorend met
een 9,2, wat zij nu anders doen
dan wij. "Wij hebben de één-lo-
ket-gedachte helemaal doorge-
voerd. Onze baliemedewerkers
verstrekken álle informatie en

Met rapportcijfer 7,5 voor dienstverlening scoort gemeente goed
producten. Voor sociale zaken of
ruimtelijke ordening komt dus
niet iemand vanuit een vak-
afdeling opdraven. Dat doen we
allemaal zelf. Onze medewerkers
hebben dus erg veel kennis. De
vragen van onze burgers kunnen
ze daardoor efficiënt afhande-
len.", zo zegt het hoofd van de
gemeentebalie, Francis in 't Zand.
"Als er veel wisselingen zijn in
het bestand met baliemede-
werkers kun je die kennis na-
tuurlijk niet bewaren. Wij heb-
ben het geluk, dat ons team al
drie jaar vrijwel onveranderd is.
Daarnaast is de samenwerking
tussen de front office en de back
office, de vakafdelingen dus, goed
beschreven. En wij doen als ba-
lie de behandeling van alle e-
mails en binnenkort gaan we de
inkomende brieven hier ook
onderbrengen. Dan komen dus
alle klantcontacten bij ons bin-
nen. De afhandelingen kunnen
dan goed afgestemd worden.
Kennelijk zijn onze burgers daar
heel tevreden over."

Gilze en Rijen kreeg van de
burgers in 2007 een cijfer
van 7,5 voor de kwaliteit van
dienstverlening. Is dit nu
goed, slecht of gemiddeld?
Antwoord: gemiddeld. De
score van alle gemeenten die
aan het onderzoek meede-
den, was gemiddeld een 7,4.

Woensdrecht
Woensdrecht dan. Deze
Brabantse gemeente met 22.000
inwoners en vijf kernen (dus re-
delijk vergelijkbaar met Gilze en
Rijen) behaalde een 8,8 voor
dienstverlening. De score van
8,8 komt uit een klanttevreden-
heidsonderzoek uit 2005. In een-
zelfde onderzoek in 1999 kwam
Woensdrecht nog uit op een 7,4
voor dienstverlening. De ge-
meente blijkt vooral een klapper
gemaakt te hebben met een
nieuw gemeentehuis. Met één
centrale balie voor vijf kernen.
Daardoor werden 'oude klachten'
van burgers over bijvoorbeeld
parkeren, de ontvangst- en
wachtruimte, de wachttijden en
de telefonische bereikbaarheid
aanzienlijk verbeterd in de bele-
ving van de burgers.

Oegstgeest
Tenslotte gingen we eens infor-
meren bij Oegstgeest (Zuid-Hol-
land, 22.000 inwoners, 1 kern)
dat in 2007 met een 8,2 ook hoog

scoorde. Direct valt op, dat de
beller een '1', '2' of '3' moet toet-
sen en dus 'geleid' wordt. Dat sug-
gereert, dat die burger meteen de
juiste man/vrouw aan de lijn
krijgt. "Dat is ook zo", zegt Victor
van der Veen, projectleider
dienstverlening. "Hoewel het
een noodoplossing is, omdat we
slechts één receptionist hebben
die ook nog klanten moet ont-
vangen. Liever zou ik elke beller
met een echte telefonist te woord
staan." Het 'geheim' van
Oegstgeest is een erg dienst-
verlenend team medewerkers
aan de centrale balie. Van der
Veen: "Ik kon enkele jaren gele-
den een aantal medewerksters
tegelijk overnemen van de ABN/
Amro. Die dames zijn echt heel
klantgericht ingesteld. We doen
er ook veel aan om dat goed te
houden. Nieuwe talenten in het
klantgericht werken krijgen ook
kansen. We trainen onze mede-
werksters veel in het bejegenen
van klanten en in kennis over
de vele producten. Elke drie we-

ken is er een bijscholingsmiddag
met medewerkers van de vak-
afdelingen. En we hebben een
ruime formatie, zodat we kunnen
opschalen bij grote drukte. We
willen, dat onze klanten niet lan-
ger dan 14 minuten hoeven te
wachten."
Ondanks de hoge waardering
van de burger is het allemaal nog
niet koek en ei met de Oegst-
geestse dienstverlening. Het pro-
ductenaanbod via internet is nog
heel mager en de gemeente zit
zelfs nog niet op DigiD. De
afhandeling van brieven is wel
geautomatiseerd en loopt goed.
Van der Veen: "Enkele jaren ge-
leden kwamen we niet zo goed
uit onderzoeken. Toen kwam er
bij bestuur en organisatie volle
aandacht voor dienstverlening.
We werken nu met een speciale
projectgroep en in het college-
programma is een betere dienst-
verlening een belangrijk speer-
punt. Dat helpt allemaal wel."

De burgemeester reageert:
* Ik vind het uitstekend dat de organisatie aan de hand van

het klanttevredenheidsonderzoek de blik op zichzelf richt.
Met een 7,5 voor de kwaliteit van dienstverlening scoren
we goed. Maar het kan natuurlijk altijd beter. Over zaken
als 'drie keer rinkelen' en doorverbinden zullen we goede
afspreken moeten maken.

* 15,8 % van de ruim 2000 meldingen/klachten over gebre-
ken in de openbare ruimte kwam in 2007 per e-mail of
website binnen. Afgezet tegen het grote aantal bezoekers
van onze website, vind ik dat niet eens zo'n hoog percen-
tage. Dit komt waarschijnlijk doordat onze burgers onze
website vooral nog als informatiebron zien. We gaan daarom
ook méér aan de weg timmeren met onze producten op
internet, zodat meer burgers er gebruik van maken. Gezien
het feit dat maar liefst 51% van onze inwoners de website
als informatiebron weet te vinden, gaat dat vast lukken.
Opvallend blijf ik het grote aantal bezoekers (336.107)
vinden, dat op onze website in totaal 632.779 pagina's
bezocht. Een leuke vergelijking in dit verband: Gilze en
Rijen had met haar ruim 25.500 inwoners in oktober 2007
gemiddeld 800 unieke bezoekers per dag. De gemeente Zwolle
(114.680 inwoners) had er 1600 en Etten-Leur (40.603
inwoners) 400. De website is afgelopen jaar enorm verbe-
terd. Medewerkers hebben daar keihard aan gewerkt. Daar
ben ik trots op.

* De gemeente Beesel vind ik niet helemaal vergelijkbaar met
de onze. Het is een kleinere en veel minder complexe
gemeente voor wat betreft ruimtelijke ordening en bouwen.
Verder denk ik dat onze burgers hogere verwachtingen heb-
ben dan die van Woensdrecht en Oegstgeest. Als ik bijvoor-
beeld zie wat er op digitaal gebied in Oegstgeest (die 8,2
scoort) nog moet gebeuren. Daar zijn wij al veel verder
mee. Maar ik ben blij met de kritische manier waarop onze
inwoners ons in het klanttevredenheidsonderzoek hebben
beoordeeld. We moeten niet alleen blijven voldoen aan het
niveau waarop we al functioneren, het kan altijd beter.

* Hoewel de reacties mij vorig jaar meevielen, moet ik
concluderen dat er nog volop over Diftar gesproken wordt.
Het houdt de mensen blijkbaar bezig. Toch stel ik vast dat
er een redelijke tevredenheid over Diftar is. Waarbij ik er
van uitga dat mensen die positief over Diftar denken niet
direct reageren. Er blijven een aantal aandachtspunten.
Met name de nog aan te wijzen aanbiedplaatsen voor
containers en de overlast van stank, maden en vliegen. Ook
dit jaar zal Diftar nog onderwerp van gesprek zijn als de
aanbiedplaatsen van containers aan de orde komen. Buurt-
verenigingen worden betrokken bij het aanwijzen van die
plaatsen en voor de individuele burgers komen er in mei
inloopavonden.

"De reacties op Diftar vallen
mij honderd procent mee. Ik
hoop dat het zo blijft." Dat
concludeerde de burgemeester
in het vorige burgerjaarverslag.
Hij had de milieustraat be-
zocht en daar met inwoners
onder andere over Diftar ge-
praat. Nu het eerste jaar Diftar
er al weer even op zit, wilde
hij graag weten: zijn de inwo-
ners nog steeds zo positief? Hij
deed een oproep op de info-
pagina en van 12 maart tot 2
april konden inwoners op onze
gemeentelijke website terecht
om hun mening over het
nieuwe afvalinzamelingsys-
teem te geven. En om te ver-
tellen hoe het eventueel beter
kan.

Gilze en Rijen is er beter op gewor-
den met Diftar. Zo luidde de stel-
ling, waarop inwoners konden
stemmen. In totaal reageerden 48
inwoners op deze poll. 11 van
hen - dat is 22,9% -  waren het
met de stelling eens, 34 inwoners
ofwel 70,8% waren het er niet
mee eens en 3 personen (6,3%)
hadden geen mening.

Aanbiedplaatsen
Behalve de poll kregen de deel-

Is Gilze en Rijen er beter op geworden met Diftar?
nemers de volgende vraag voor-
gelegd:
Wat zijn uw ervaringen met Diftar
en hoe kan het eventueel beter?
Hierop kwamen meer kritiek-
punten dan positieve reacties
binnen. De uitkomst van de poll
in aanmerking genomen is dat
geen verrassing. We geven enkele
voorbeelden.
De aangekondigde aanbied-
plaatsen voor afvalcontainers
hielden de gemoederen van de
deelnemers het meeste bezig.
Vijftien van hen zetten er grote
vraagtekens bij. Daaronder ook
een aantal  mensen, die het wél
eens is met de stelling. De bezwa-
ren waren onder andere: moei-
lijk voor ouderen en gehandicap-
ten; er is geen toezicht; je zult de
containers maar voor je deur krij-
gen. Een deelnemer merkte op:
"De sociale aspecten zouden hier
zwaarder moeten wegen dan de
financiële".
Ander punt van kritiek op Diftar
was (tienmaal) dat mensen duur-
der uit zijn. Ook blijken nogal
wat mensen (9 deelnemers) het
afval niet of minder te scheiden,
omdat ze goedkoper uit zijn als
ze dat kleine beetje gft-afval in
de grijze bak doen.
Ook het onhygiënische en de

overlast van stank, maden en
vliegen, doordat de container
langer staat, voerden (9) inwo-
ners als minpunt aan. Zes inwo-
ners stelden vast dat Diftar meer
zwerfvuil geeft.
Ook over de afrekening was niet
iedereen tevreden (3). Onder
andere de overgang naar Brabant
Water is niet goed verlopen.

Rondscharrelende kippen
Maar er kwamen ook positieve
reacties binnen. Deelnemers die
aangaven Diftar 'prima', 'uitste-
kend', 'een verbetering' te vin-
den. Argumenten daarvoor wa-
ren onder andere het financiële
voordeel, minder tillen voor de
gemeentewerkers, geen kapotte
zakken meer op straat en betere
afvalscheiding. Eén inwoner ge-
niet nu van een compostvat en
vijf kippen die gezellig rond-
scharrelen en eieren leggen.

Hoe kan het beter?
Meedenken deden de deelne-
mers ook. Ze schroomden niet
om verbeterpunten aan te geven.
De meestgenoemde:
- de mogelijkheid om plastic

apart in te leveren;
- de openingstijden van de

milieustraat verruimen;

- werken met halve knippen;
- in de zomer de groenbak

vaker legen.

Wilt u alle reacties op de
Diftarpeiling lezen? U vindt ze
op www.gilzerijen.nl
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Hoe is het in onze gemeente
gesteld met de deelname aan
en het samengaan met de ge-
meenschap door inwoners
van buitenlandse komaf?
Om daar een idee van te krij-
gen nodigde burgemeester
Roep de dialooggroep uit,
inwoners van Rijen, die sinds
2004 van tijd tot tijd bij el-
kaar komen om die integra-
tie en het onderlinge begrip
te bevorderen. Lang niet alle
verwachtingen zijn ingelost,
maar er is licht aan de hori-
zon, zo luidde na anderhalf
uur de conclusie.

zame start en een kritische pe-
riode doorgemaakt. De samen-
stelling was te wisselend. Maar
nu met Ismail en Mustafa erbij
hebben we het gevoel op de
goede weg te zijn. Dat we onder-
werpen aankaarten die hout snij-
den. Dat er problemen op tafel
komen waar je iets mee kunt."
Zo heeft de groep iemand uitge-
nodigd om over de ervaringen
met de inburgeringscursus te
vertellen. "Daar zijn we op door-
gegaan en het resultaat is dat er
nu in Rijen via het ROC een
avondcursus Nederlands is opge-
start, waaraan zo'n vijftien vrou-
wen tussen de 20 en 35 jaar deel-
nemen. Dergelijke cursussen gaf
het ROC niet meer in Rijen.
Gedeeltelijk voortgekomen uit
de dialooggroep is ook het Multi
Culti Festival dat op 31 mei  aan-
staande voor het eerst in Rijen
gehouden wordt. Het is een ver-
volg op Rijen Wereldwijd, het
multiculturele festival dat acht
jaar lang bestond.
Ander initiatief van de dialoog-
groep was het houden van een
vrouwenavond. "Op zich was de
avond geslaagd, jammer was wel
dat er verhoudingsgewijs niet
veel allochtone vrouwen naar
toe kwamen", aldus de groep.

Zonnebloem en Turkse
inwoners
Zelfde probleem deed zich voor
met een initiatief dat Stan van
Beijsterveldt als voorzitter van de
Zonnebloem nam. En dat één van
de oorspronkelijke doelstellin-
gen van de dialooggroep raakte.
Burgemeester Roep: "We stelden
in die beginperiode vast dat
vooral oudere Turkse mensen
min of meer geïsoleerd thuis zit-
ten. Ondanks dat ze dertig/veer-

tig jaar hier zijn, spreken ze de
taal niet. En kun je niet commu-
niceren, dan is het moeilijk in-
tegreren." Stan van Beijsterveldt
nam dit probleem als uitgangs-
punt, toen hij bij de Zonnebloem
twee Turkse vrijwilligsters intro-
duceerde. "Het viel me op dat er
bij ons geen Turkse mensen be-
trokken waren. Terwijl de Zon-
nebloem iedereen die dat nodig
heeft - eenzaam, gehandicapt of
langdurig ziek - hulp aanbiedt.
Maar wil je oudere Turkse men-
sen zover krijgen dat ze komen,
dan moet je eerst zorgen dat je
Turkse vrijwilligsters hebt. Want
die kunnen de taalbarrière over-
bruggen. De twee medewerksters
hebben een periode lang aan de
activiteiten meegedaan. Maar af-
gelopen schooljaar gingen ze
naar het hoger onderwijs en had-
den ze geen tijd meer. Jammer
genoeg heeft hun werk er niet toe
geleid dat er zich oudere Turkse
mensen hebben aangemeld. We
staan er nog steeds open voor,
maar wil dit idee kans van sla-
gen hebben, dan hebben we wel
Turkse vrijwilligers nodig."

Praatje maken op straat
Dat er in het gewone dagelijkse
leven in Rijen langzamerhand
op allerlei gebied sprake is van
integratie, laten verschillende
voorbeelden zien. Turkse jonge-
ren die steeds meer contact heb-
ben met anderen. De open dag
van de moskee die veel autocht-
one bezoekers trekt. Turkse moe-
ders die meehelpen op school;
vroeger konden ze de oproep niet
eens lezen. Turkse gezinnen die
in de wijk waarin ze wonen aan
allerlei activiteiten meedoen.
Een BOA (Bijzonder Opsporings
Ambtenaar) van Turkse afkomst

In gesprek met de dialooggroep
'Op straat met elkaar een praatje maken is ook dialoog'

(Foto: Dagpauwoog Design Margot Wijbrans)

die nu nog wordt opgeleid, maar
straks in Rijen werkt. En de eer-
ste Turkse mensen in een be-
jaardenwoning. Dit laatste is
vooral zo bijzonder omdat vol-
gens Turks gebruik ouderen bij
hun kinderen gaan wonen.
De dialoog tussen bevolkings-
groepen blijft belangrijk, vindt
de groep. "Een praatje maken op
straat is ook dialoog. Door te pra-
ten leer je elkaar beter begrijpen."
Bovendien helpt het om de taal
beter te leren spreken. Isabel Jan-
sen-Oriola (van Spaanse komaf)
weet het uit eigen ervaring. "Pra-
ten met iedereen, steeds maar
weer. Met de kassière, de moe-
ders bij de school. En dat blijven
doen, ook al kijken mensen je
wel eens vreemd aan." Voor de
oudere generatie Turken is de
taalachterstand niet meer te re-
pareren, weet de groep. Maar bij
de volgende generaties zal dat
probleem steeds minder spelen.
"Turkse mensen zien gelukkig het
belang van goede opleidingen
voor de jeugd."
De burgemeester ziet wel een
ander probleem. "Het doel van
veel Turkse mensen is teruggaan
naar hun vaderland. Maar vol-
gende generaties voelen zich
soms in Turkije geen Turk en in
Nederland geen Nederlander. Ze

dreigen op die manier tussen de
wal en het schip te raken. Al
moeten we het probleem zeker
niet generaliseren, we moeten
wel erkennen dat het er is. Met
heel veel jongeren gaat het goed."
Ismail Ayden: "Je vaderland is
daar waar je geboren bent. Mijn
kinderen zijn Nederlander en
voelen dat ook zo. Turkije is voor
hen een vakantieland."

Verschillen in cultuur
"We boeken vooruitgang. Het
initiatief van de dialooggroep
heeft de tongen losgemaakt en
zeker iets opgeleverd. Maar ik
had er meer van verwacht en
denk dat het beter kan," conclu-
deert de burgemeester aan het
eind van het gesprek. "Onder
andere door te proberen zoveel
mogelijk Turkse jongeren bij de
verschillende verenigingen en
organisaties te betrekken. Voet-
bal en basketbal zijn er goede
voorbeelden van. Ook initiatie-
ven als van de Zonnebloem blij-
ven belangrijk. Voor ouderen is
de taal een te grote barrière ge-
bleken, maar voor de generaties
die daarna komen is het leren
van de Nederlandse taal voor-
waarde. Dialoog kan alleen ont-
staan als je de taal spreekt en el-
kaar begrijpt."

De dialooggroep is indertijd op
initiatief van de burgemeester zelf
opgericht. "Omdat er twijfels be-
stonden of leden van de Turkse
gemeenschap wel opgenomen
waren in de Rijense samenle-
ving. De afspraak was dat ik zou
helpen de groep mee op te zet-
ten, maar dat het vervolgens van
de mensen zelf moest komen,"
aldus de burgemeester. In de
beginperiode heeft hij verschil-
lende vergaderingen bijge-
woond. "In wisselende samen-
stellingen en soms met een grote
groep mensen. Ik heb de indruk
dat het nu een beetje is wegge-
zakt. Ik ben dan ook benieuwd
naar de stand van zaken.

Kritische periode
De dialooggroep bestaat op dit
moment uit tien mensen,
allochtoon en autochtoon.
Isabel Jansen-Oriol, Ismail
Ayden (voorzitter van de mos-
kee), Mustafa Ayden (hulp-
imam), Frans van Lisdonk en
Stan van Beijsterveldt vertegen-
woordigen de groep tijdens dit
gesprek. "We hebben een moei-

De burgemeester reageert:
Inwoners meer bij de politiek betrekken is belangrijk. Daarom
ontplooien gemeenten zoals Haaksbergen en Baarn zulke acti-
viteiten die ik toejuich. Overigens organiseren wij ook veel ac-
tiviteiten om de burger bij de politiek en het beleid te betrek-
ken. Denk bijvoorbeeld aan het politiek café, maar ook aan de
klankbordgroepen, de inspraakavonden, het wijk- en buurt-
beheer. Ik vraag me dan ook af of die activiteiten wel zoveel
invloed hebben op het opkomstpercentage. Blijkbaar zijn bur-
gers in die andere gemeenten meer politiek geïnteresseerd.
Wat ik in Gilze en Rijen wel eens zie, is dat raadsfracties over
de hoofden van burgers heen met elkaar discussiëren, bijvoor-
beeld via artikelen in het plaatselijke weekblad. Ik zou zeggen:
ga de discussie met de burger aan. Laat je gezicht zien, toon je
betrokkenheid maar maak ook duidelijk waar je als partij zelf
voor staat. Dit past prima in de rol van het raadslid als volks-
vertegenwoordiger. Ook de collegeleden dienen de burger regel-
matig op te zoeken. En dat gebeurt. Maar dan vind ik ook dat
de burger zich meer betrokken moet voelen en zich bij bijeen-
komsten moet laten zien. Het moet wel van twee kanten ko-
men!

Dé graadmeter of politiek in
een gemeenschap leeft, is de
opkomst van burgers bij ver-
kiezingen. Iedereen weet, dat
de animo om te gaan stemmen
voor de gemeenteraad de laat-
ste jaren minder wordt. Gilze
en Rijen trok in 2006 60,3 pro-
cent van de stemgerechtigde
inwoners naar de stembus.
Scoren we daarmee goed of
slecht? En hoe kan die betrok-
kenheid verbeterd worden?

Het gemiddelde over alle ge-
meenten in Nederland lag in
2006 op 58,2 procent. Daarmee
vergeleken scoren we dus goed.
Wel is het zo, dat de binding van
inwoners met hun bestuur min-
der wordt naarmate ze in een
grotere gemeente wonen. Van

Hoe betrekken andere gemeenten hun burgers bij het bestuur?
oudsher is de opkomst in grote
steden het minst.

Beduidend hoger
Hoe zit dat in andere vergelijk-
bare gemeenten? We hebben de
opkomstpercentages van alle
Nederlandse gemeenten in 2006
eens bekeken.
Opvallend waren de hoge
opkomstpercentages van Lith
(Noord-Brabant) en Rozendaal
(Gelderland) met respectievelijk
76,7 en 78,6. Opvallend ook dat
daar geen landelijke partijen in
de raad zitten maar slechts lokale
partijen. Is dat dan de manier om
burgers meer aan het gemeente-
bestuur te binden?

Brabantse gemeenten die bedui-
dend hoger scoren zijn: Boekel

(67,3), Boxmeer (67,2) en
Landerd (69,9). Ook Alphen-
Chaam deed het goed met 67,6
procent. Dat zijn gemeenten van
niet meer dan 10.000 inwoners
en dus niet echt vergelijkbaar.
We hebben twee gemeenten ge-
pakt met wel een vergelijkbaar
inwonertal en betere opkomst-
cijfers dan Gilze en Rijen: Baarn
en Haaksbergen. Wat doen zij om
burgers aan het gemeentebestuur
te binden?

Gast van Raad
In Haaksbergen werkt de ge-
meenteraad al enige tijd succes-
vol met 'Gast van Raad'. Bij ie-
dere raadsvergadering worden
enkele burgers uitgenodigd. An-
derhalf uur voor de raads-
vergadering komen zij naar het
gemeentehuis waar enkele raads-
leden en de griffier hen ontvan-
gen. Ze krijgen een rondleiding
door het gemeentehuis en de
raadsleden vertellen hen hoe de
raad werkt. Het gezelschap eet
wat in het gemeentehuis en dis-
cussieert over het raadswerk.
Daarna wonen de burgers de ver-
gadering en de 'nazit' bij. Het ini-
tiatief wordt erg gewaardeerd
door de Haaksbergse bevolking.
Ook mogen burgers daar inspre-
ken tijdens de behandeling van
onderwerpen in de raad. Ze mo-
gen inspreken, voordat de be-
handeling van een onderwerp
begint maar ook nadat de raads-
leden gesproken hebben. Dat is

ruimer dan in Gilze en Rijen het
geval is. Burgers mogen zelfs
spreken over onderwerpen die
niet op de agenda staan. Ook gaat
de raad op werkbezoek in de ge-
meente en publiceert zij zelfstan-
dig in het plaatselijke weekblad.
Met deze acties hoopt de raad de
interesse van burgers om mee te
doen aan het publieke debat te
vergroten.

Speerpunt participatie
In Baarn heeft de gemeenteraad
vorige maand een nieuwe nota
over 'Participatie en Inspraak'
vastgesteld. Baarn werkt met
wijkplatforms. Deze gemeente

heeft de afspraken tussen de rol-
len van de gemeenteraad, het
college, de ambtenaren en de
burgers nog eens duidelijk ge-
maakt. Er zijn heldere afspraken
gemaakt over communicatie
waarmee participatie vaak be-
gint. Bovendien kiest de gemeen-
teraad voortaan jaarlijks één on-
derwerp waarover zij samen met
de burgers het beleid wil maken.
Een speerpunt van participatie
dus. Tenslotte gaat Baarn haar
ambtenaren trainen om de juiste
houding en vaardigheden te ont-
wikkelen, zodat burger-
participatie een succes kan wor-
den.

Inwoners luisteren ingespannen naar de verkiezingsuitslagen (2006) in
het gemeentehuis.




