
De dienstverlening van de gemeente 
De gemeente Steenbergen wil haar inwoners en ondernemers helpen
waar het kan. We willen weten hoe we onze dienstverlening zo goed
mogelijk kunnen maken. In september en oktober gingen we via
steenbergen.ikpraatmee.nl in gesprek met inwoners uit onze gemeente.
We waren benieuwd naar jullie mening. We gingen dieper in op jij
geholpen wil worden door jouw gemeente. Zo kregen we een goed beeld
van jouw mening, wat jij belangrijk vindt en wat anders of beter kan aan
onze dienstverlening.  

Wat wil je digitaal kunnen regelen? 

"Op dit moment mis ik passende
openingstijden van de publieksbalie." 

"Ik wil zoveel mogelijk online kunnen
regelen." 

"Blijf bereikbaar voor alle
doelgroepen. Ouderen en de nieuwe
generatie!" 

Hoe wil je in contact komen met de gemeente?  

Ik wil meer bij de gemeente digitaal
kunnen regelen dan dat ik nu al doe.

Op welke manier wilt u een paspoort
aan kunnen vragen?  
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Je wil dat het onkruid in je straat wordt verwijderd. Op welke manier
maak je dit kenbaar bij de gemeente?  

Ik ben bereid om €10,- meer te
betalen voor mijn paspoort
wanneer deze wordt thuisbezorgd.  

De gemeente moet 24 uur per dag
en 7 dagen per week bereikbaar
zijn.  

Op welke manier wil je op de hoogte gehouden worden van de status
van jouw vraag?  

De ideale manier om geholpen te
worden bij de gemeentebalie is
voor bijna de helft van de
deelnemers (46%) een afspraak
maken op de website en weten dat
zij op de afgesproken tijd aan de
beurt zijn. De rest van de
deelnemers lopen binnen op het
moment dat het hun uitkomt of
maken telefonisch een afspraak .  

U bent van plan uw droomhuis te gaan bouwen en je hebt advies nodig
over de mogelijkheden. Op welke manier wil je advies vragen?  

"Op dit moment mis ik
aanspreekpunten in de kernen." 

"Op dit moment mis ik
terugkoppeling van de status van een
melding." 

"Op dit moment mis ik
communicatie: reacties blijven lang
hangen en tussendoor wordt niets
medegedeeld hoever sommige zaken
staan." 


