
Dienstverlenend en betrokken Zundert

PROGRAMMERING ZUNDERT
COLOFON

VOORWAARDEN VOOR SUCCES
De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma 
is gericht op het nastreven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. 
Het succes van de programma’s is grotendeels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie 
voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.

OPTIMALE PARTICIPATIE
Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s worden uitgevoerd voor, door en 
met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met de missie en visie van Zundert.

COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet wat ze belooft. 
De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op aan.
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De gemeente Zundert is er voor haar inwoners. Ze is dienstverlenend en opereert daarbij in een netwerk van publieke en private partners. Van buiten naar binnen. Dienstverlening is daarbij meer dan goede service bij burgerzaken 
of aan de telefoon. Het gaat om de beleving en waardering door onze ‘klanten’. Het vraagt van de gemeentelijke organisatie om de inwoner centraal te stellen in de dienstverlening en een positieve oplossingsgerichte 

grondhouding. Dit programma richt zich op de voor inwoners meer directe dienstverlening, met daarbij de betrokkenheid bij plannen/projecten en de openbare ruimte. Én op de interne dienstverlening die de organisatie faciliteert 
in het integraal, programmatisch en wendbaar aan de slag gaan. In het uitvoeringsplan van de bestuursopdracht Communicatie (samenspel tussen Service, dienstverlening, communicatie en factor Z) zijn we een klantgedreven en 
servicegerichte gemeente. Inwoners voelen zich gehoord door en betrokken bij de gemeente, omdat de gemeente open, helder, eenduidig, betrouwbaar en met empathie communiceert. Voor de medewerkers is het gesprek met 

inwoners een vanzelfsprekendheid en belangrijk in hun dagelijks werk. Zo spelen we als gemeente in op de behoeften van inwoners en creëren we betrokkenheid en draagvlak. We zeggen wat we doen en doen 
wat we zeggen. Dit is de Belofte aan Zundert wat in de komende tijd uitgewerkt wordt als kader voor onze ambitie en visie op het gebied van dienstverlening. 
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Optimalere dienstverlening voor de inwoners 
en ondernemers van Zundert 

Meer samenspraak en zeggenschap bij inwoners en
 stakeholders bij beleid en uitvoerende taken van onze 

gemeente

Een meer stimulerende en faciliterende houding bij 
initiatieven van inwoners en ondernemers
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De gemeente 
Zundert voldoet 100% aan de 
wettelijke verplichtingen die 

(gefaseerd) worden gesteld in 
de Omgevingswet voor 

1-1-2030

De dienstverlening van de 
gemeente Zundert wordt door 

inwoners minimaal 
beoordeeld met een 7 in 2023 

Ondernemers beoordelen 
onze dienstverlening met 

een 6,6

We voldoen in 2026 voor 100% 
aan de nieuwe wetgeving op 

het gebied van 
informatiehuishouding

Het aantal kg restafval per 
inwoner is maximaal 30 kg in 

2025

Bij 100% van de nieuwe 
beleidsontwikkelingen en 

majeure projecten in 2023 
wordt participatie toegepast 
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Uitvoeren plan van aanpak 
bestuursopdracht dienstverlening 

Transitiefase Omgevingswet 
uitvoeren

Informatiehuishouding op orde brengen naar 
aanleiding van nieuwe wetgeving (o.a. WOO en 

WMEBV)

Implementatie nieuwe manier 
van afvalinzameling


