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Aalburg en Hardinxveld negeren mails burgers
Rest van gemeenten reageert wél binnen twee dagen

Van NIELS DEKKER

Wie via internet een vraag stelt aan zijn of haar gemeente en snel antwoord wil, kan maar beter niet in
Aalburg of Hardinxveld-Giessendam wonen. 
 
In beide gemeenten komt het voor dat mails met een simpele vraag van burgers na vier maanden nog steeds
niet beantwoord zijn, zelfs ondanks het versturen van een tweede mail. Volgens de eigen gedragslijn van
gemeenten moeten online vragen binnen twee dagen worden beantwoord. 
 
Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de belangenorganisatie Wij Verdienen Beter. Initiatiefnemer Peter van de
Wijngaart onderzocht voor het vierde jaar op rij de online bereikbaarheid van Nederlandse gemeenten. 
 
Hij vroeg per e-mail alle 380 gemeenten naar hun begroting voor dit jaar. Wanneer er op de website geen
mailadres stond, vulde hij een webformulier in. Gemeenten die na een maand nog niet hadden geantwoord,
kregen diezelfde mail nog een keer.

Geen verbetering
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Uit het overzicht blijkt dat Hardinxveld-Giessendam wéér het meest beroerd presteert van alle gemeenten
uit de regio. Ook vorig jaar was dat het geval. Toen duurde het meer dan een maand voor er werd gereageerd
op een mail. 
 
Dit jaar blijkt daarin geen verbetering te zijn opgetreden. Sterker nog, volgens Wij Verdienen Beter, was er na
vier maanden nog geen reactie gegeven. Hetzelfde geldt voor de gemeente Aalburg. 
 
De rest van de gemeenten in deze contreien voldoet wel keurig aan de eigen norm. Alle gemeenten
reageerden in de test binnen twee dagen. 
 
Over het geheel van de benaderde 380 gemeenten bleek dat zo'n vier op de tien gemeenten niet op tijd
reageert op de per mail gestelde vraag. 144 gemeenten haalden het niet om binnen twee dagen antwoord te
geven op de gestelde vraag. Een klein deel daarvan, 24 gemeenten, maakte het binnen een week alsnog goed. 
 
Aan het einde van de onderzoeksperiode van vier maanden hadden 24 gemeenten - waaronder dus
Hardinxveld-Giessendam nog altijd geen antwoord op de vraag gegeven. 
 
Volgens Wij Verdienen Beter vragen minder gemeenten naar onnodige informatie dan in de voorgaande jaren
van het onderzoek. 
 
Reageren? rl.brieven@ad.nl

 


