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Betreft: schriftelijke vraag BUUR-fractie – gemeenteraadszitting 23-01-2020  

             dienstverlening aan de inwoners 

             behandelaar: Stijn Van Dingenen     

Geachte voorzitter, algemeen directeur  

Een sterke dienstverlening ten aanzien van onze inwoners moet voor BUUR 
een prioriteit zijn van het gemeentebestuur. In die context willen we twee 
gerichte vragen stellen aan het bestuur: 

Werken op afspraak 
Sinds een aantal maanden is het systeem ingevoerd binnen het 
gemeentebestuur dat burgers voor het merendeel van de dienstverlening 
een afspraak moeten maken voorafgaand aan hun bezoek aan het NAC. 
Welke evaluatie kunnen we hier vandaag al rond maken? Werkt het 
systeem goed, zijn de burgers tevreden en werden de wachttijden hierdoor 
effectief verbeterd? Ongetwijfeld levert het systeem ook negatieve gevolgen 
op. Welke negatieve ervaringen met het afsprakensysteem werden intussen 
gedetecteerd en hoe wordt hieraan een oplossing geboden?  
Daarbij heeft de invoering van het afsprakensysteem ook een impact op het 
personeel. Welke zijn hun ervaringen intussen? Is het zo dat door deze 
aanpak er minder baliepersoneel nodig is, dat het systeem ervoor zorgt dat 
er minder arbeidsuren in deze dienstverlening nodig zijn?  

Dienstverlening in de wijken 
In de laatste editie van de In&Om werd duidelijk dat de dienstverlening 
vanuit de gemeentelijke werking op locatie in de wijken, wordt beperkt. Zo 
stond er opvallend vermeld bij de bedeling van de huisvuilzakken dat er 
vanaf dit jaar geen wijkbedelingen meer worden georganiseerd. Een 
opvallende mededeling die uiteraard niet zomaar door de redacteur van dit 
gemeentelijke magazine werd opgenomen in het artikel.  
Logischerwijs en terecht lokte deze aankondiging heel wat reactie uit bij 
inwoners uit deelwijken zoals Helchteren, Sonnis, Lillo en Houthalen-Oost. 
Op basis van deze reacties werd dan her en der geopperd dat er toch nog 
een dienstverlening zou komen.  
Vanuit de BUUR-fractie willen we dan ook graag weten hoe het kan dat 
zulke communicatie duidelijk en doordacht gevoerd werd, maar we willen 
vooral weten wat de huidige stand van zaken is: wordt er nog een 
dienstverlening voorzien vanuit de wijken, wanneer, waar en hoe?  

Onze dank alvast voor de antwoorden in deze, 

Stijn Van Dingenen 

fractievoorzitter BUUR  


