Uw mening telt
De gemeente is u graag zo goed
mogelijk van dienst.
Kan het beter volgens u?
Laat het ons weten via
gemeente@texel.nl
of bel 14 0222.

Welke service mag u van ons verwachten?
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Welkom bij uw gemeente!
In onze moderne maatschappij willen we alles graag zo snel mogelijk. Dat kan niet altijd, maar het
is wel begrijpelijk. Wachten vinden we vaak moeilijk, want dat moet al zo vaak! En als we dan moeten wachten willen we wel weten hoelang dat precies duurt en of die afspraak wordt nagekomen.
Wij begrijpen dat als organisatie heel erg goed.

Wij werken daarom continu aan het verbeteren van onze dienstverlening. Het verbeteren van de dienstverlening staat hoog op de gemeentelijke agenda. We doen dat voor ú, want voor ons staan de
inwoner en ondernemer centraal. En we doen dit binnen de gestelde
kaders, zoals beleid en (wettelijke) regelgeving.
Stel, u wilt een huis bouwen, een uitkering, een zorgvoorziening, paspoort of rijbewijs aanvragen. Dan ontmoeten wij u aan de Publieksbalie of aan de telefoon. Ook kunt u ons benaderen via het internet of
ons gewoon een brief schrijven. Hoelang duurt het voordat u van ons
antwoord krijgt? Aan welke voorwaarden moet uw aanvraag voldoen?
Dit is niet zomaar te beantwoorden. Wij hebben een diversiteit aan
producten met ieder zijn eigen voorwaarden voor afhandeling.
Bij de afhandeling horen duidelijke afspraken. Daarom hebben wij
servicenormen vastgesteld. Deze servicenormen hebben wij verzameld in een kwaliteitshandvest. In
dit kwaliteitshandvest leest u hoe we omgaan met uw vragen en uw klachten. Maar ook hoe we u te
woord staan en waar u onze informatie kan vinden. Deze afspraken noemen wij de servicenormen
van de gemeente. En u mag ons aan die afspraken houden!
De servicenormen worden regelmatig aangepast. Zo worden de afspraken steeds verder uitgebreid
en mag u steeds meer verwachten van onze dienstverlening.
Als u na het lezen van dit kwaliteitshandvest nog vragen of suggesties heeft, dan kunt u deze mailen
naar gemeente@texel.nl. U kunt ons ook bellen of schrijven.
De contactgegevens vindt u in dit boekje.
Michiel Uitdehaag
Burgemeester van Texel
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Op de volgende pagina’s leest u voor welke
zaken u waar aan het goede adres bent. We
leggen uit wat u van ons kunt verwachten, als
u een bezoek brengt aan één van onze balies,
via onze website informatie opzoekt of een
aanvraag indient, telefonisch contact opneemt
of een brief of e-mail stuurt. En wat u zelf kunt
doen om snel en goed geholpen te worden.

Achter in dit kwaliteitshandvest vindt u informatie over onze producten en diensten.

Ook leest u in dit kwaliteitshandvest wat u kunt
doen als u iets wilt melden over uw woon- of
leefomgeving, als een beslissing op uw aanvraag
te lang op zich laat wachten, als u het niet eens
bent met een beslissing van de gemeente of als
u zich door een ambtenaar of bestuurder niet
correct voelt behandeld.

De informatie in dit kwaliteitshandvest is aan verandering onderhevig.
De meest actuele versie vindt u steeds op www.texel.nl
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U bent aan het juiste adres
Het gemeentehuis

Vragen aan de gemeente? Bel 14 0222
De gemeente Texel heeft sinds 2010 een
centraal telefoonnummer: 14 0222. U
belt dit nummer als u vragen hebt aan de
gemeente of een melding wilt doen.
Inwoners en ondernemers hoeven maar 1
telefoonnummer te onthouden.

. Bezoekadres: Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg

Steeds meer gemeenten voeren een zogenaamd 14+ nummer in. Elke gemeente
krijgt dan een centraal telefoonnummer
dat bestaat uit 14 + het eigen netnummer.
Inmiddels hebben bijna alle gemeenten
een 14+ nummer.

. Openingstijden balies:
maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur
vrijdag van 15.00 - 19.00 uur

In alle dorpen zijn dorpservicepunten actief.
Hier kunt u terecht voor vragen op het gebied
van wonen, welzijn en zorg. Ook kunt u er binnenlopen voor een kop koffie met dorpsgenoten
of een gezamenlijke activiteit.
Openingstijden:
. Oosterend				 : donderdag van 09.30–10.30 uur
							in De Bijenkorf
. De Cocksdorp : maandag van 10.30–11.30 uur
							in Het Eierlandsche huis
. De Koog					 : woensdag van 10.00–11.00 uur
							in dorpshuis De Hof
. Den Hoorn				 : dinsdag van 10.00–11.00 uur
							in dorpshuis De Waldhoorn
. De Waal					 : woensdag van 10.30–11.30 uur
							in De Wielewaal

. Telefoon: 14 0222
maandag t/m donderdag van 8.30 - 16.30 uur
vrijdag van 8.30 - 19.00 uur

						

. Postadres: Postbus 200, 1790 AE Den Burg

. Den Burg 				 : elke dag van 09.00–17.00 uur
							in de Buureton

. E-mail : gemeente@texel.nl
. Website : www.texel.nl

. Oudeschild				 : woensdag van 13.30–14.30 uur
							in ‘t Skiltje

Gemeentewerken

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Stichting Texels Welzijn:
. Telefoon : 0222 -312696
. Website : www.texelswelzijn.nl

. Bezoekadres: Reijer Keijserstraat 7, Den Burg
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Dorpservicepunten
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Archief gemeente Texel
Sinds 01-01-2016 is de gemeente Texel
aangesloten bij het Regionaal Archief Alkmaar. Het inzien en (digitaal) opvragen van
Texelse archiefstukken kunt u doen bij het
Regionaal Archief te Alkmaar. In Alkmaar
vindt u het gehele openbare Texelse
archief, inclusief de genealogische brondocumenten zoals de Registers Burgerlijke
Stand.
•
•
•
•

Bezoekadres: Bergerweg 1, Alkmaar
Telefoon		 : 072-850 8200
Email		 : info@archiefalkmaar.nl
Website 				 :
www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Voor bouwverguningen geldt echter een
uitzondering. De collectie bouwvergunningen blijft momenteel nog op Texel in
de archiefbewaarplaats van het gemeentehuis. Indien u een digitale bouwtekening
van uw woning wenst op te vragen kunt u
een verzoek daartoe indienen via
gemeente@texel.nl of telefonisch
via 14 0222.
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Wat kunt u van ons verwachten?

Iets verloren of gevonden?
Heeft u een voorwerp verloren of juist
gevonden? Dit kunt u bij ons melden via:
• telefoonnummer: 14 0222
• de receptie in het gemeentehuis:
Emmalaan 15 in Den Burg
• www.verlorenofgevonden.nl
(ook te bereiken op www.texel.nl)
Als een voorwerp wordt gevonden, nodigt
de gemeente u zo snel mogelijk uit om het
te bekijken. U kunt ook zelf in de gaten
houden of uw voorwerp gevonden is via het
overzicht van de voorwerpen die gevonden
zijn.

U kunt ook op de inlooppunten een afspraak
met een medewerker van het sociaal team maken. Die afspraak kan ook bij u thuis plaatsvinden, als u dat prettiger vindt.
Voor meer informatie:
• Bezoekadres : Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg
• Telefoon		 : 06 820 60 222*
• E-mail		 : info@cjgtexel.nl
• Website		 : www.cjgtexel.nl
* U kunt tegen mobiel tarief de voicemail in spreken, waarna
u kosteloos wordt teruggebeld.

Servicenormen zijn in feite de goede gewoonten die we er in onze contacten met inwoners
en ondernemers op na houden. Of u nu via
www.texel.nl met de gemeente zaken doet,
een bezoek brengt aan één van onze balies,
telefonisch contact opneemt of een brief of
e-mail stuurt.

Hebt u met de gemeente contact,
dan…
• Treden wij u vriendelijk tegemoet: open, met
respect en professioneel.

Sociaal Team Texel
Het Sociaal Team is uw aanspreekpunt voor vragen over zorg, jeugdzorg of werk en inkomen.

Centrum voor Jeugd en Gezin Texel
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is een
plek waar ouders, kinderen, jongeren tot 23
jaar en professionals terecht kunnen met al hun
vragen over opvoeden en opgroeien.
Het CJG Texel bestaat uit 15 inlooppunten op onder
meer scholen en
voorschoolse voorzieningen.
De inlooppunten
zijn te herkennen
aan het bordje op
de gevel.
Tevens kunt u ook
online en anoniem
uw vraag stellen op www.cjgtexel.nl.
Op deze website vindt u algemene opvoedingsinformatie vanaf de geboorte van een kind tot
aan jong volwassenheid, evenals informatie
over activiteiten en cursussen. Voor jongeren
van 13 t/m 23 jaar is er een aparte website:
www.ondertussenoptexel.nl.
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U kunt contact opnemen met het Sociaal Team
via 14 0222 of via www.texel.nl.

UWV Werkbedrijf, trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers
Voor iedereen die werk zoekt of op zoek is
naar personeel. Voor alle vragen over werk
kunt u terecht bij UWV Werkbedrijf.
De dichtsbijzijnde UWV vestiging is in
Almaar.
• Bezoekadres: Wognumsebuurt 2
Alkmaar
• Telefoon		 : 0900-9294
• Postadres		 : Postbus 71
					 1800 BD Alkmaar
• Website		 : www.werk.nl

Kwaliteitshandvest

• Informeren wij u correct en volledig. Blijven
er toch zaken onduidelijk, schroom dan niet
om dit aan te geven. Wij zijn er om ú te 		
helpen.
• Beschermen wij uw privacy. Persoonlijke 		
gegevens en informatie met een vertrouwelijk karakter worden alleen gebruikt voor de
doelen waarvoor zij zijn bestemd.
• Denken wij met u mee. Zo krijgt u bijvoorbeeld ten minste 1 maand voor het verlopen
van de geldigheidsduur van uw paspoort, 		
identiteitskaart of rijbewijs van ons een herinneringsbrief om uw document te vernieuwen.
• Spreken wij u in brieven en beschikkingen
aan in heldere taal.
• Bieden wij in ieder geval onze excuses aan
als wij de uiterlijke termijn overschrijden
waar binnen u van ons een beslissing op een
aanvraag had moeten krijgen.

Kwaliteitshandvest

Bezoekt u www.texel.nl, dan…
• Is onze productinformatie juist en compleet.
• Kunt u steeds meer producten (waar nodig
met behulp van DigiD) direct aanvragen.
• Kunt u zich actief laten informeren over voor
u relevant nieuws.

Als eerste aan de beurt
Voor steeds meer gemeentelijke producten
kunt u via internet een aanvraag indienen en hoeft u dus niet naar een balie te
komen. www.texel.nl is 24 uur per dag
geopend en u bent er altijd direct aan de
beurt. Zo kunt u bijvoorbeeld online uw
Texelvignet bestellen. Ook het doorgeven
van een binnengemeentelijke verhuizing
en een uittreksel uit het bevolkingsregister
regelt u vanachter uw eigen computer.
Voor de omgevingsvergunning kunt u online
via het Omgevingsloket uw vergunningaanvraag voorbereiden, een vergunningcheck
uitvoeren en ook de vergunningaanvraag
direct indienen.

DigiD: uw eigen inlogcode
Met uw persoonlijke DigiD kunt u zich
identificeren op websites van de overheid.
Zo weten overheidsinstellingen dat ze echt
met u te maken hebben. Stel, u wilt via de
gemeentelijke website
een uittreksel uit de
gemeentelijke basisadministratie aanvragen.
U wordt dan van www.texel.nl doorgeleid
naar de inlogpagina van DigiD. Daar vult
u uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Vervolgens komt u automatisch terug op de
site van de gemeente, waar u het uittreksel kunt aanvragen. Meer informatie vindt
u op www.digid.nl.
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Bezoekt u onze balies, dan…

Belt u 14 0222, dan…
• Nemen wij binnen gemiddeld 30 seconden de
telefoon op.
• Verbinden wij u door naar de juiste persoon
of zorgen wij dat u wordt teruggebeld als we
uw vraag niet direct kunnen beantwoorden.
• Wordt u binnen 1 werkdag teruggebeld,
tenzij anders met u is afgesproken.

Stuurt u een e-mail naar
gemeente@texel.nl, dan…

Hebt u als ondernemer met de
gemeente contact, dan...

• Krijgt u dezelfde dag automatisch een ontvangstbevestiging per e-mail.
• Krijgt u binnen de termijn die ervoor staat
antwoord. De termijn verschilt per product of
dienst. Zie de digitale balie op www.texel.nl.

• Kunt u ervan op aan dat de gemeente vol-		
doende deskundig is om als serieuze gesprekspartner op te treden. Wij maken een afweging tussen belangen, onderbouwen de eigen
standpunten met goede argumenten, zoeken
met u naar oplossingen, anticiperen op procedures en kunnen deze goed uitleggen.
• Krijgt u bij een aanvraag voor een vergunning
een eigen zaakbeheerder die al uw verdere
vragen kan beantwoorden over de gang van
zaken betreffende uw aanvraag. Hij of zij is
dan het centrale aanspreekpunt voor u als
ondernemer.
• Kunt u ervan op aan dat de gemeente binnen
de wettelijk gestelde termijnen blijft. Wanneer het om een relatief eenvoudige aanvraag
gaat, waarvoor geen inspraakprocedures gelden, streven we ernaar uw aanvraag sneller
dan de wettelijke termijn af te handelen.
• Betalen wij, indien wij een dienst of product
van u afnemen, uw factuur binnen 30 dagen.

Stuurt u ons een brief, dan…

• Zijn onze balies voor iedereen goed toegankelijk, ook voor mindervaliden.
• Zorgt ons klantbegeleidingssysteem ervoor
dat u weet bij welke balie u moet zijn.
• Zorgt de bewegwijzering ervoor dat u zelf de
juiste balie of spreekkamer kunt vinden. 		
Zo nodig helpt een van onze medewerkers u
hierbij.
• Ontvangen wij u in een prettige en representatieve ruimte.
• Maken onze medewerkers uiterlijk een verzorgde indruk.
• Staan wij u desgewenst te woord in een 		
aparte spreekkamer.
• Hoeft u niet langer dan 15 minuten te wachten voordat u aan de beurt bent.
• Wordt u op het afgesproken tijdstip geholpen
als u vooraf een afspraak hebt gemaakt.

• Ontvangt u binnen 3 werkdagen per brief een
ontvangstbevestiging met de contactgegevens
van het team dat uw brief in behandeling 		
heeft.
• Krijgt u binnen de termijn die ervoor staat
antwoord. De termijn verschilt per product of
dienst. Zie de digitale balie op www.texel.nl.
• Gelden voor bezwaarschriften andere termijnen. Kijk hiervoor bij hoofdstuk ‘Een bezwaar
of klacht: en dan?’.

Wegwerkzaamheden

Nieuwe inwoners
Wanneer u op Texel komt wonen, ontvangt
u binnen 2 weken een informatiepakket
over Texel. Als u van buiten de Europese
Unie op Texel komt wonen, duurt dit maximaal 4 weken. Gedurende het eerste jaar
ontvangt u tevens een uitnodiging voor een
kennismakingsbijeenkomst voor nieuwe
inwoners. Deze bijeenkomst organiseren
wij 1 keer per jaar. U kunt als nieuwe
inwoner dan kennis maken met het eiland
Texel, de gemeentelijke organisatie en
haar bestuur.

Als wij bezig zijn met wegwerkzaamheden
zetten wij dat op onze website www.texel.nl
en in de Texelse Courant. Bij grote/ingrijpende werkzaamheden krijgen omwonenden van ons een brief met informatie.

Alles in 1 met de Omgevingsvergunning
U wilt een garage bouwen? En daarbij een
inrit aanleggen waarvoor een boom moet
worden gekapt? Dan hoeft u geen aparte
bouwvergunning, inritvergunning en kapvergunning meer aan te vragen.

Loop gerust binnen
De medewerkers van de balie staan u
graag te woord. Loop daarom gerust met
uw vragen binnen. Meldt u zich eerst bij
de receptie, misschien kan uw vraag daar
al worden beantwoord. In de centrale hal
vindt u allerlei gemeentelijke folders die u
zo kunt meenemen en u kunt er raads- en
commissiestukken inzien. Ook liggen hier
officiële stukken, zoals bestemmingsplannen, ter inzage. Komt u voor een paspoort,
identiteitskaart of een ander product of
dienst van de publieksbalie, dan kunt u gedurende de openingstijden altijd terecht.
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Met de omgevingsvergunning regelt u alles
in 1 keer. Uw aanvraag dient u in bij 1 loket: het landelijke Omgevingsloket Online.
Het systeem maakt u direct attent op alle
activiteiten die bij uw aanvraag komen kijken. De gemeente behandelt uw aanvraag
in 1 procedure en neemt 1 besluit.

foto Peter Bakker
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Niet in alle gevallen is een vergunning nodig. Om te controleren of u een vergunning
nodig hebt, kunt u een check doen op
www.omgevingsloket.nl. Meer informatie
vindt u op www.texel.nl.
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Iets te vragen of melden over uw
woon- of leefomgeving?
Ligt er zwerfvuil bij u in de buurt of is de
straatput verstopt? Hebt u een vraag over de
speelplek bij u in de buurt of over het groenonderhoud? De gemeente vindt het belangrijk snel en adequaat te kunnen reageren op
meldingen over uw woon- en leefomgeving. U
kunt verder denken aan meldingen over afval,
afvalcontainers, losliggende stoeptegels, gaten
in asfalt, defecte straatlantaarns, ongedierte
en (geluids-)overlast. Met uw melding kunnen
we ervoor zorgen dat Texel leefbaar blijft en
schoner en veiliger wordt.
U kunt uw melding doorgeven, 24 uur per dag,
7 dagen in de week, via www.texel.nl (op de
homepage). U kunt ook tijdens openingstijden
bellen naar 14 0222 (of onze balie bezoeken).
Gevaarlijke situaties worden binnen 1 dag
verholpen. Als binnen 24 uur geen definitieve
oplossing mogelijk is, dan nemen we de gevaren
weg via tijdelijke noodmaatregelen.
Overige meldingen worden binnen gemiddeld 7
dagen afgehandeld.
Soms duurt afhandeling wat langer, omdat
bijvoorbeeld onderhoud van het openbaar groen
of reparaties van lantaarnpalen wordt gedaan
in de reguliere onderhoudsrondes. Vaak heeft
de gemeente meer gegevens over de situatie
nodig. De gemeente neemt contact met u op
als een melding meer toelichting nodig heeft.
Als naar aanleiding van een melding geen actie
wordt ondernomen of het herstel langer duurt,
dan laat de gemeente aan u weten wat de
reden hiervan is.

Wat u kunt doen als wij niet op
tijd beslissen

Grof vuil laten ophalen?
U kunt uw grofvuil of grof tuinafval gratis
laten ophalen. Grofvuil is brandbaar en
verhuisbaar huishoudelijk afval dat niet
in de minicontainer past, zoals oude
meubels, een matras en vloerbedekking.
U kunt maximaal 1m³ (kuub) grofvuil en
maximaal 2 m³ (kuub) grof tuinafval laten
ophalen.
Het grofvuil wordt iedere drie weken op de
woensdag opgehaald. Het kan voorkomen
dat als gevolg van feestdagen een week
uitvalt. Op www.texel.nl kunt u de afvalkalender raadplegen waarop precies staat
wanneer grofvuil wordt opgehaald.

Als de gemeente niet op tijd reageert op uw
aanvraag voor een vergunning of een andere
beschikking, dan kunt u een dwangsom eisen.
Met welke termijn moet u rekening houden en
hoe gaat het in zijn werk?
De termijn waarbinnen wij een beslissing moeten nemen op uw aanvraag is wettelijk vastgelegd. In de ontvangstbevestiging die u van ons
krijgt, staat deze aangegeven. In een aantal
gevallen kan de beslistermijn 1 keer worden
verlengd. Mocht de gemeente hiervan gebruik
willen maken, dan ontvangt u hierover van ons
bericht en geven wij direct aan wanneer de
nieuwe termijn afloopt.

U kunt uw melding doorgeven, 24 uur per
dag, 7 dagen in de week, via www.texel.nl
(op de homepage) of bellen naar 14 0222.
Op de maandag voor de ophaaldag dient
u uw melding door te geven voor 16.00 uur.
U kunt het grofvuil ook zelf afgeven bij het
afvalinzamelstation De Hamster in Oudeschild.

een maximum van € 1.260. Na afloop van de
aanvraagprocedure ontvangt u een besluit over
het bedrag dat wij aan u verschuldigd zijn.
De dwangsom is een middel om trage besluitvorming bij de overheid te voorkomen.
Trek daarom tijdig aan de bel. Hebt u vragen
over de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet
tijdig beslissen’? Neem dan contact op met het
team dat genoemd wordt in de ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

foto Martin Visser

In sommige situaties kan de gemeente de
beslissing nog verder uitstellen. De procedure
kan langer duren als wij nog informatie van u of
van anderen buiten de gemeente nodig hebben,
als u instemt met uitstel of in geval van overmacht. De termijn gaat pas weer lopen als wij
van u of van anderen de benodigde informatie
hebben ontvangen of de reden van overmacht is
opgelost. Wij laten u dat schriftelijk weten.
Als wij de wettelijke termijn overschrijden, dan
kunt u een brief sturen waarin u de gemeente
in gebreke stelt. U kunt ook gebruik maken van
het standaardformulier op www.texel.nl. Als
wij dan nog niet binnen 2 weken een beslissing
hebben genomen, moeten wij een dwangsom
betalen voor elke dag dat wij te laat zijn, tot
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Een bezwaar of klacht: en dan?
Stel: u bent het niet eens met een beslissing
van de gemeente. Of u voelt zich door een
ambtenaar of bestuurder van de gemeente niet
correct behandeld. Dan kunt u respectievelijk
een bezwaar of een klacht indienen.

Bezwaar maken
Tegen vrijwel elk besluit van de gemeente
kunt u, als u belanghebbende bent, bezwaar
maken. Hiervoor kunt u binnen zes weken een
bezwaarschrift indienen. Deze termijn start
op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt.
Een bezwaarschrift wordt alleen in behandeling
genomen als het voldoet aan een aantal eisen.
Deze eisen staan in het besluit genoemd.
U kunt uw bezwaarschrift op de volgende
manieren indienen:
. Via het bezwaarformulier op
www.texel.nl.
. Per brief (voorzien van uw handtekening) naar
Gemeente Texel, t.a.v. college van B&W,
Postbus 200, 1791 AE Den Burg.
Tegen bepaalde besluiten is rechtstreeks 		
beroep mogelijk na het indienen van een 		
zienswijze. Als dit van toepassing is staat dit
altijd vermeld in het besluit.

Van bezwaar tot beroep
U hebt de gelegenheid om uw bezwaarschrift mondeling en/of schriftelijk toe te
lichten voor een onafhankelijke bezwaarcommissie. Deze adviseert het college van
Burgermeester en Wethouders over het te
nemen besluit op uw bezwaarschrift.
In de meeste gevallen wordt binnen twaalf
weken na ontvangst van het bezwaarschrift
een beslissing genomen. Dit kan eenmalig
worden verlengd met zes weken.
Als u het niet eens bent met de beslissing
op uw bezwaar, dan kunt u hiertegen in
beroep gaan. Hoe dit in zijn werk gaat,
wordt u in de uitspraak op het bezwaarschrift uitgelegd.
14

Bezwaar WOZ-beschikking en
gemeentelijke belastingaanslag
Maakt u bezwaar tegen een WOZ-beschikking
en/of een gemeentelijke belastingaanslag, dan
is een andere procedure van toepassing.
Op deze bezwaren ontvangt u een beslissing
binnen het kalenderjaar waarin uw bezwaarschrift is binnengekomen.
Bent u het niet eens met de aanslag of beschikking? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag/beschikking een bezwaarschrift indienen. In de aanslag of beschikking
staat hoe dit in zijn werk gaat.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan
betekent dit niet automatisch dat u uitstel van
betaling krijgt. In uw bezwaarschrift kunt u
verzoeken om uitstel van betaling.
Alleen op grond van de WOZ-beschikking kunt u
bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZwaarde. Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet de gemeente ook aanmerken als een
bezwaar tegen de OZB.
U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen.
Dit kan via www.texel.nl. U heeft hiervoor een
DigiD nodig. Bezwaren via de e-mail worden
niet in behandeling genomen.
Indien u het niet eens bent met de beslissing
op uw bezwaarschrift, dan kunt u in beroep
gaan bij de rechtbank in Alkmaar. Hoe dit in
zijn werk gaat, wordt u in de uitspraak op het
bezwaarschrift uitgelegd.

Een klacht indienen
Als u niet tevreden bent over onze dienstverlening, kunt u een klacht indienen. Er is sprake
van een klacht als:
. U ontevreden bent omdat de gemeente nalatig
is geweest;
. Een gemeentelijke taak niet goed is uitgevoerd;
. U zich onheus door een ambtenaar of bestuurder bejegend voelt.
U kunt uw klacht eerst bespreken met de
betrokken afdeling of ambtenaar. Zij kunnen u
mogelijk direct helpen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen. Wanneer dit overleg
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niet tot het gewenste resultaat heeft geleid,
dan kunt u gebruikmaken van de officiële klachtenprocedure.
U kunt uw klacht op verschillende manieren
indienen:
. Met het digitale klachtenformulier op
www.texel.nl
. Telefonisch via telefoonnummer 14 0222
. Met een klachtenformulier dat verkrijgbaar is
bij de receptie in het gemeentehuis
. Per brief naar Gemeente Texel, t.a.v. de 		
klachtencoördinator, Postbus 200,
1791 AE Den Burg
Wanneer u een klacht indient over onze dienstverlening, nemen wij contact met u op om een
mogelijke oplossing met u te bespreken. Klachten handelen wij binnen 6 weken af.
Onze klachtencoördinator bewaakt de afhandelingtermijn van de binnengekomen klachten.
In uitzonderlijke gevallen kan de termijn (wettelijk) met 4 weken worden verlengd. Mocht dit
het geval zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd.
Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan
kunt u binnen een jaar uw klacht voorleggen
aan de Nationale Ombudsman
(www.ombudsman.nl).
Waar vindt u de officiële besluiten en
bekendmakingen?
Hebt u zelf een aanvraag ingediend, dan
ontvangt u natuurlijk persoonlijk bericht
over het besluit dat hierop is genomen.
Daarnaast verschijnen elke week in de
Texelse Courant de officiële publicaties
(vergunningen, bestemmingsplannen,
verkeersmaatregelen etc.) van de gemeente.

V.l.n.r. Michiel Uitdehaag, Hennie Huisman (VVD), Eric Hercules (PvdA),
Frank Kingma (Texel 2010).

In gesprek met de burgemeester of een
wethouder
Elke dinsdag van 15.00 tot 16.00 uur hebben de Burgemeester en Wethouders een
spreekuur in het gemeentehuis. Afhankelijk van het onderwerp of de strekking van
uw vragen wordt vooraf bepaald of u voor
een gesprek met de Burgemeester of een
Wethouder in aanmerking komt.
Via 14 0222 komt u in contact met de
bestuurlijk assistent die een afspraak voor
een gesprek kan maken.
De beschikbare tijd voor een gesprek is
maximaal dertig minuten.
Uitgebreide informatie over de portefeuilles van de collegeleden vindt u op
www.texel.nl.

Deze vindt u ook bij de bekendmakingen
op www.texel.nl. U kunt zich hierop abonneren. Op de gemeentelijke website staan
ook de openbare besluiten van het college
van B&W.
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Informatie over producten en diensten
Op www.texel.nl vindt u informatie over de producten en diensten van de gemeente. Ook kunt u
steeds meer online regelen.
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