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Gemeentelijke berichten 

Geachte heer/mevrouw, 

In uw brief van 27 maart vraagt u aandacht voor de manier waarop de 
gemeente onder meer besluiten over vergunningen , meldingen en nieuwe 
bestemmingsplannen publiceert. In uw brief deelt u uw bevindingen en doet 
u enkele aanbevelingen . 

De beantwoording van uw brief vindt later plaats dan gebruike lijk is, 
waarvoor onze excuses . Uw brief is te laat onder de aandacht gekomen van 
de juiste afdel ing, waardoor een inhoudelijke reactie (te ) lang op zich heeft 
laten wachten . 

Met u hechten wij aan het belang van een transparante overheid . De 
publicatie van gemeentelijke berichten is daarvan een voornaam onderdeel. 

Algemeen 
De gemeente Delft publiceert haar bekendmakingen sinds 2012 online, in 
een elektronisch gemeenteblad. De rechtsgeldige publicaties verschijnen op 
de website die de rijksoverheid hiervoor heeft laten inrichten op overheid .nl 
(OfficiëleBekendmakingen.nl). Om de digitale bekendmakingen te 
ontsluiten , is aan die website eene-mailservice gekoppeld . Wie zich 
inschrijft, ontvangt automatisch alle berichten die voor de abonnee 
interessant zijn . Overheid .nl biedt daarnaast de mogelijkheid om recent 
gepubliceerde bekendmakingen van de deelnemende overheden te 
raadplegen in de app Over uw buurt. 

Naast deze wettelijke verplichte publicatie maakt de gemeente gebruik van 
de mogelijkheid om bekendmakingen ook in een ander medium te plaatsen , 
aanvullend op de formele elektronische publicatie. Delft heeft ervoor 
gekozen wekelijks een samenvatting van de bekendmakingen te plaatsen in 
de Stadskrant Delft (die u elke week vindt in de Delftse Post). De publicátie 
in de Stadskrant is niet de officiële publicatie, maar bedoeld als extra 
service voor bewoners. 
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De gemeente monitort hoe Delftenaren deze middelen gebruiken en 
waarderen. Het meest recente onderzoek (uitgevoerd in het voorjaar van 
2018) laat zien dat bewoners in meerderheid nog hechten aan de informatie 
op papier. Men vindt de weg naar de digitale bekendmakingen (onl ine en in 
de app) moeilijker. De uitkomsten bevestigen dat het wenselijk is om de 
publicatie van bekendmakingen in de Stadskrant vooralsnog te handhaven, 
naast de formele digitale publicatie . 

Stadskrant 
De Stadskrant was in het verleden inderdaad in pdf-vorm ook beschikbaar 
op de gemeentelijke website , delft.nl. Sinds de vernieuwing van de website , 
begin 2018, plaatsen we deze bestanden echter niet meer. 

De reden hiervoor is dat de rijksoverheid nu strikte eisen stelt aan de 
toegankelijkheid van websites. Pdf-bestanden voldoen doorgaans niet aan 
deze webrichtlijnen , die bedoeld zijn om informatie drempelvrij te ontsluiten 
voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden. Om bezoekers van de website 
toch toegang te bieden tot de digitale versie van de Stadskrant, is in plaats 
daarvan de link opgenomen naar de website van de Delftse Post. 

Naar aanleiding van uw reactie hebben we het initiatief genomen om met de 
vormgever van de Stadskrant te bezien of het mogelijk is nieuwe pdf
bestanden wel te laten voldoen aan de webrichtlijnen . Als dat technisch en 
tegen redelijke kosten mogelijk is , zu llen we deze opnieuw een plek geven 
op de website. Dat biedt ook de ruimte om pdf-bestanden wat langere tijd 
online te laten staan. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang. 

E-mailservice 
Via de e-mailservice kunnen inwoners op de hoogte blijven van actuele 
berichten. De gemeente bewaakt de juistheid en vo lled igheid van de 
bekendmakingen voortdurend. In incidentele gevallen kunnen er toch fouten 
in voorkomen , als gegevens niet juist zijn ingevoerd in de database 
waaraan de mailservice is gekoppeld. U wijst onder meer op het voorbeeld 
van de omgevingsvergunning , waarin zowel Mauritsstraat als Foulkeslaan 
werden genoemd . Wanneer een fout wordt vastgesteld , wordt deze zo snel 
mogelijk hersteld. Dat is ook in het genoemde geval gebeurd . 

De gemeente werkt voor het invoeren van de gegevens in het systeem 
samen met een gespecialiseerde externe partij. Wij hebben uw bevindingen 
met hen doorgenomen en extra aandacht gevraagd voor de juiste invoer 
van gegevens. Ook zullen we uw reactie doorgeven aan UBRIKOOP, de 
organisatie die namens de rijksoverheid de infrastructuur voor 
bekendmakingen ontwikkelt en beheert. De disclaimeren toelichting die u 
voorstelt, heeft UBRIKOOP geplaatst op de website van overheid .nl , 
waarnaar de gemeentelijke website verwijst. 

U merkt op dat in publicaties niet altijd in een oogopslag te zien is waar een 
bericht over gaat. Dit verbeteren we per direct: de titels van de zakelijke 
mededelingen breiden we uit met een korte omschrijving van de inhoud . 

App 
U heeft vastgesteld dat de 'lees meer'-functie in de app Over uw buurt niet 
werkt. Wij weten dat UBRIKOOP eraan werkt om deze functie in de 
komende jaren verder uit te breiden . Uw reactie hierop zullen wij met hen 
delen. 
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Plattegrond 
De link op de website verwijst nu naar de algemene plattegrond op 
overheid. nl. Wij delen uw standpunt dat de link naar de kaart beter kan , 
door direct de kaart van Delft op te nemen. We bezien op korte termijn of 
het mogelijk is deze link te verbeteren . 

Ook actief informeren 
U stelt terecht dat het belangrijk is dat in itiatiefnemers omwonenden ook 
rechtstreeks betrekken. Hiervoor gelden de spelregels van Delfts Doen. Bij 
ruimtelijke plannen stelt de gemeente dit als eis aan in itiatiefnemers . 

De participatieaanpak Delfts Doen vervangt bestaande regelingen en 
verordeningen voor beginspraak, participatie en inspraak zodra de 
Omgevingswet in 2021 in werking treedt. De Omgevingswet gaat er vanuit 
dat de initiatiefnemer verantwoordelijk is voor participatie. In Delft hebben 
we de Delftse participatieaanpak uitgewerkt: heldere spelregels die 
bruikbaar zijn in de voorbereiding van elk nieuw initiatief, in de stad , de wijk 
of de buurt. Deze spelregels hebben we samen opgesteld - bewoners, 
ondernemers, maatschappelijke organisaties en gemeente - op basis van 
ervaringen uit het verleden en wensen voor de toekomst. Momenteel 
experimenteert Delft met Delfts Doen. Meer informatie hierover vindt u op 
www.delft. nl/delftsdoen . 

Bij ingrij pende wijzigingen in de openbare ruimte (denk aan 
werkzaamheden aan het riool , herbestrating en het kappen van bomen) is 
het de gebruikelijke werkwijze dat de gemeente of de uitvoerder van de 
werkzaamheden omwonenden informeert via een huis-aan-huis bezorgd 
bericht. Wij zullen er alert op blijven dat deze informatievoorziening 
zorgvuld ig gebeurt. 

Tot slot 
Wij stellen het op prijs dat u uw ervaringen met de publicatie van 
bekendmakingen met ons hebt gedeeld . Uw inbreng helpt om de 
dienstverlening verder te verbeteren. Mocht u in de toekomst andere 
suggesties hebben, dan houden we ons hiervoor aanbevolen. 

Hoogachtenq( 
het college van burgeme ster en wethouders van Delft, 

.fvl. van Bijsterveldt-VIiegenthart 
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