Jaar in beeld Drechterland 2016
Dienstverlening gemeente

Online Dienstverlening
Top 5 online diensten:

Voornaamste producten:
Paspoorten

2.107

Rijbewijzen

1.999

Identiteitsbewijzen

2.092
80-99 jaar

4%

70-79 jaar

9%

Aantal bezwaren (ex. WOZ):
41

Als de gemeente een besluit
neemt waar een inwoner het
niet mee eens is, dan kan
diegene bezwaar maken.
Bijvoorbeeld tegen een
afwijzing van een aanvraag
bijzondere bijstand.

waarvan:

36

nieuw

5

lopend

Iedereen heeft het recht om
over de wijze waarop de
gemeente zich heeft gedragen, een klacht in te dienen.

Aantal ingediende klachten:
10

60-69 jaar

14%

13%

Rijbewijs

10-19 jaar

top-takenwebsite

15%

14%

De top-takenwebsite zorgt dat bezoekers
geclusterd en in één oogopslag de meest
bezochte websites (bv. paspoorten) zien.
Door continue te monitoren weten we
welke informatie en vragen de meeste
aandacht op de homepage verdienen.

20-29 jaar

3.889

1.042

10%

volgers op Twitter
@gemdrechterland

30-39 jaar

likes op Facebook
Gemeente Drechterland

40-49 jaar

1.701

25% Groen

8%

Verkeer

23% Verlichting

4%

Overig

15% Weg

2%

Speelvoorzieningen

12% Afval/overlast

2%

Water

0%

Bruggen

8% Riool

Melding openbare ruimte

Nieuwe website

10%
50-59 jaar

Onroerende zaakbelasting

Verhuizing

10%

19.383
inwoners

Afhandeling klachten 2016 openbare ruimte
Totaal

0-9 jaar

Paspoort/Identiteitskaart

Inwoners aan zet

Veel inwoners zijn vrijwillig actief bij
onder andere (sport)verenigingen,
organisaties en Drechterlandse
evenementen.

66%

is actief in verenigingsleven

41%

is vrijwilliger

21%

is mantelzorger

291

inwoners zijn
burghulpverlener

Burgerhulpverleners zijn aangemeld bij
een oproepsysteem voor reanimatie. Bij
een hartstilstand in de buurt krijgen zij een
oproep via de mobiele telefoon om naar
het slachtoffer te gaan.

Vitale
dorpen

Inwoners van Drechterland
krijgen speciale container voor
plastic, pak en blik

Michiel Pijl nieuwe
burgemeester van
Drechterland

Nieuwe locatie voor
Kippebillen Strandparty

Streekbad
bestaat 50 jaar

Reigersborg

In 2016 is het project Vitale
dorpen verder voortgezet. In alle
woonkernen van Drechterland
zijn volop plannen gemaakt om
te zorgen dat inwoners nog
jarenlang prettig kunnen wonen
in hun dorp.

Inwoners moeten hun afval meer
gaan scheiden. Daarom kregen
alle inwoners van laagbouwwoningen begin februari 2016 een
speciale container om plastic
verpakkingsmateriaal, lege pakken
en blik te scheiden.

Tijdens een bijzondere raadsvergadering op woensdag 23 maart is
Michiel Pijl officieel geïnstalleerd als
nieuwe burgemeester van de
gemeente Drechterland. Michiel Pijl
werd beëdigd door de Commissaris
van de Koning van Noord-Holland.

Op 2 juli 2016 werd
Kippebillen voor het
eerst op de nieuwe
locatie in Wijdenes
gehouden. Het evenement is zeer succesvol
verlopen.

Op zaterdag 9 juli
was het feest bij het
Streekbad in Hoogkarspel. Het zwembad bestaat maar
liefst 50 jaar.

De woonwijk Reigersborg
is in 2016 verder uitgebreid. Er zijn 28 woningen
opgeleverd. Het is een
moderne wijk, waar het
goed thuiskomen is.

