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maud meent ’t
Wat een rare naam voor een bedrijfsblad, denk 
je misschien. Klopt! de naam ge meent ‘t!? is nu 
niet de meest voor de hand liggende naam voor een 
blad over communicatie. maar we hebben het hier 
wel over de communicatie binnen gemeenten in 
nederland. aha, hoor ik je denken. de naam van 
dit blad is dan ook op twee manieren op te vatten. 
ge meent ‘t? met een 
vraagteken, als reactie 
op de nieuwe dingen die 
je gaat lezen. ge meent 
‘t! met een uitroepte-
ken, voor de verhalen 
die je verbazen.

tijdens het project be-
drijfsjournalistiek maak-
ten we een eenmalig 
blad voor de gemeente-
branche. op zoek naar 
uitdagingen gingen zes 
studenten van de Fontys 
Hogeschool Journalistiek 
aan de slag. We verga-
derden, discussieerden 
en tekenden talloze pa-
gina’s uit. dit alles leidde 
tot verschillende idee-
en, waarvan de beste in 
deze ge meent ‘t!? te lezen zijn. met natuurlijk als 
hoogtepunt het juryrapport van de gemeentebla-
den die meedoen aan de grand Prix Bedrijfsbladen 
2009. Wij hebben een poging gedaan om een hel-
dere analyse te geven van deze bladen, maar wel op 
onze eigen manier. of de jury het eens is met onze 
winnaar, dat weten we na vandaag. 

ook willen we met dit blad laten zien wat er speelt 
in de wereld van de gemeentelijke communicatie-
afdelingen. Welke onderwerpen zijn actueel? Hoe 
gaat het er aan toe op verschillende redacties van 
gemeentebladen? en worden die bladen nog wel 
gelezen door de inwoners? Wij vroegen het ons al-
lemaal af en gingen op onderzoek uit. nieuwsgierig 
geworden? Wij wensen je veel leesplezier met ge 
meent ‘t!?

maud gerards
Hoofdredactrice Ge meent ‘t!?

© gemeent’t!? is een eenma-
lige uitgave van derdejaars 
studenten van de Fontys Hoge-
school voor Journalistiek. niets 
uit deze uitgave mag zonder 
toestemming van de redactie 
worden overgenomen of ver-
menigvuldigd. 
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Werken voor het gemeenteblad van de kleine miljonairsgemeente Rozendaal 
of in het grote amsterdam. Wat zijn de verschillen? ge meent ‘t!? legt de 
verschillen bloot. 

tilburg en goirle gaan fuseren in 2011. maar de in-
woners van het knusse Brabantse dorpje vrezen op-
geslokt te worden door de grote stad. een bekend 
probleem op bijna alle plekken waar herindelingen 
plaatsvinden. aan de gemeenten de taak om het 
toch in goede banen te leiden.

Welke nederlandse gemeente heeft het 
beste bedrijfsblad? Wij velden ons oor-
deel over de zes bladen die deelnemen 
aan de grand Prix Bedrijfsbladen 2009. 
Wie krijgt het hoogste rapportcijfer en 
wordt de grote winnaar? en welke ge-
meente slaat de plank volledig mis en 
moet nog een jaartje overdoen? lees ons 
kritische oordeel en bekijk de juryrap-
porten.

Huisvuil dat wordt vergeten en lange wachtrijen bij de balie. We storen ons 
er allemaal aan. Bij matty Franssen van de gemeente groningen kun je erover 
klagen. een gesprek met de vriendelijke vrouw achter de klachtenlijn.

14
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Ge meent ‘t!? ook op hyves

gemeentt.hyves.nl

Check het snel!

als je vrienden nooit belt, mailt of schrijft 
dan vergeet je elkaar en bloedt de vriend-
schap dood. tilburg magazine ontstond zo’n 
twintig jaar geleden op initiatief van oud-
burgemeester gerrit Brokx. tilburg had in 
bestuurlijk nederland geen enkele naam. 
Bij belangrijke investeerders of in politiek 
den Haag werd de stad vaak over het hoofd 
gezien. men dacht nooit uit zichzelf aan de 
stad en had geen benul van wat er zich af-
speelde. dat is voor het investeringsklimaat 
in een stad niet goed. Brokx vond het tijd 
om de vriendschap eens wat meer tot leven 
te wekken. een van de instrumenten daar-
voor was tilburg magazine. 

door de stormachtige sociaal-economische 
ontwikkeling die tilburg in die jaren heeft 
doorgemaakt is dit non-descripte imago in-
middels afgeworpen. tilburg magazine ont-
popte zich als een soort chroniqueur van die 
ontwikkeling; vooral als je al die jaargangen 
bij elkaar ziet. door structureel op een 
positiefkritische manier aan relaties te laten 
weten hoe het vergaat met stad en inwo-
ners, heb je een gedeelde basiskennis over 
de stad. Zo hou je elkaar op de hoogte. 

dat wil niet zeggen dat we tevreden moeten 
zijn met het blad zoals het is. de hoofdre-
dactie zou eens na kunnen denken of het 
blad zich wat meer kan richten op inwoners 
van tilburg. om een alternatief te zijn in 
het traditionele, commerciële nieuwsaan-
bod. Want er valt ontzettend veel te vertel-
len over mensen, plekken en ontwikkelin-
gen in de stad die in de wat meer gejaagde 
media vaak links blijven liggen. misschien is 
het niet altijd ́ nieuwś , maar wel de moeite 
waard. Zo onderhoud je de context en 
samenhang in de stad, en kun je ook achter-
grond brengen bij wat er speelt. daar kun-
nen we veel mensen een plezier mee doen.

Ruud Vreeman
Burgemeester tilburg
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TeKST: NOUD BROeKHOF 

dictatoRiale PRaKtiJKen in Het stadHuis Van de gemeente utRecHt. 

BuRgemeesteR aleid WolFsen Van de domstad Was not amused met een 

aRtiKel in Het Huis-aan-HuisBlad ons utRecHt. Resultaat: de uitgeVeR 

gooide ondeR dRuK Van WolFsen de Volledige oPlage in de PRullenBaK. 

PuRe censuuR Volgens Raadsleden, maaR Wat Vinden de ZWaaRgeWicHten 

eRVan?

 ‘Uitgever, blijf van de persvrijheid af’
miSCOmmUNiCaTie

“censuur bij de gemeente 
utrecht. of beter gezegd door 
burgemeester Wolfsen persoon-
lijk. ik moest even slikken toen 
ik dat hoorde. al realiseer ik 
me maar al te goed dat censuur 
nog altijd voorkomt. Zeker op 
de gemeentelijke communica-
tieafdelingen in ons land, waar 
bijna alles wordt voorgekauwd. 
sommige houden hun rug recht, 
maar als ontslag dreigt, kunnen 
ze niets anders doen dan kiezen 
voor de werkgever. 

dat is bij de kwestie Wolfsen 
ook gebeurd. er lopen genoeg 
mensen op de communicatieaf-
deling rond die dit drama had-
den kunnen voorkomen. ik heb 
overigens  van een betrouwbare 
bron vernomen dat de commu-
nicatieafdeling wel degelijk pro-
beerde om de burgemeester op 
andere gedachten te brengen.
dat is helaas niet gelukt. met 
alle gevolgen van dien. Hij zet 
daarmee de goede naam van 
de afdeling op het spel. Het 
zorgt voor rare spanningen op 
de werkvloer. Ze moeten liegen 
over zaken. Het zal me dan ook 
niets verbazen als er medewer-
kers vertrekken. 

er is een aantal klassieke fouten 
gemaakt, waar iedereen van 
moet leren. de aloude woorden 
‘geen commentaar’ werken nog 
altijd het beste. en als je dat 
niet kan? speel dan open kaart 
en ga niet liegen. dat bespaart 
een hele hoop onrust binnen de 
gemeentemuren.”

Communicatiestrateeg Rob van 
der Hilst analyseert iedere maand 
een communicatieblunder.

“Dit is een ernstige ontwikkeling. Een uitgever hoort niet de inhoud van 
een blad te bepalen. Die verantwoordelijkheid ligt bij de redactie. Een 
burgemeester mag zich helemaal nergens mee bemoeien.”
Yvonne van Dankfort van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) 

“Moet ik de krant gebruiken om mijn kont mee af te 
vegen? Ik weet nu hoe mensen in Zimbabwe zich voelen! 
De uitgever moet met zijn takken van de persvrijheid 
afblijven!”  Wouter de Heus, schrijver van het bewuste artikel

“Wij zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties in onze 
bladen. Er was ons geen enkele druk van hoger hand opgelegd!”

Lia Poppelier van uitgever Holland Combinatie

“Heel schattig van de uitgever om de burgemeester zo te 
helpen. Maar je kunt mij niet wijsmaken dat je met plezier 
120.000 bladen in de vuilcontainer gooit. Dit neigt naar 
Russische toestanden.” Raadslid Vincent Oldenborg (Leefbaar Utrecht) 

“Het gemak waarmee de vrije meningsuiting van de pers 
is geaccepteerd, vind ik slecht. Het idee dat je alles mag 
zeggen en dus ook kritiek mag leveren op de overheid is 
geen absolutisme.” Censuurdeskundige Jeroen de Kloet

Wie dacht dat censuur 
typisch iets voor landen 
in het midden-Oosten of 
afrika is, heeft het mis. 
Ook in Nederland blijkt 
censuur hot. Yvonne van 
Dankfort (NVJ): “ik ben er 

zeker van dat deze vorm 
van censuur vaker voor-
komt bij gemeenten.” 
Toch weten we er weinig 
vanaf, zegt Van Dankfort. 
“Het speelt vooral achter 
de schermen, dat maakt 

Censuur in  Nederland? Ge meeNT’T!? 
het moeilijk opspoor-
baar.”
een oplossing is er wel: 
“Gewoon de publicatie af-
wachten. Niet mee eens? 
Dan is er de Raad voor de 
Journalistiek.”
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 ‘Uitgever, blijf van de persvrijheid af’
de actie van burgemees-
ter Wolfsen heeft duidelijk 
averechts gewerkt. door 
de media-aandacht die het 
voorval nu trok, kwam het 
gewraakte artikel juist in de 
publiciteit. 

schrijver van het artikel 
Wouter de Heus noemt het 
handelen van de commu-
nicatieafdeling van de ge-
meente dan ook ‘oliedom’. 
“Volgens mij heeft echt ie-
dereen op die afdeling zit-
ten slapen. daar zitten 150 
medewerkers. dat is drie 
keer zoveel dan op een mi-
nisterie. Had nou werkelijk 
niemand Wolfsen kunnen 
behoeden voor deze grove 
fout? ik vind dat echt onbe-
grijpelijk.”

marion van der Voort van 
de communicatieafdeling 
van de gemeente utrecht 
bestrijdt de kritiek van de 
Heus. “er gaat maar één ie-
mand over de burgemeester 
en dat is hijzelf. als commu-
nicatieafdeling kunnen wij 
daar niets aan doen.” Van 
der Voort wijst erop dat 
Wolfsen diverse adviseurs 
in dienst heeft. “die had-
den hem moeten waarschu-
wen.” 

OlieDOm

 aFFaiRe-WOlFSeN: De FeiTeN OP eeN RiJ

aleid Wolfsen

illustratie: reddemare

in een artikel dat vorige 
maand verscheen in huis-
aan-huisblad Ons Utrecht 
werd  burgeme es te r 
aleid Wolfsen ervan be-
schuldigd dat hij ten on-
rechte de gemeente liet 

opdraaien voor de huur 
van zijn appartement. 
Hoofdredacteur Robert-
Jan van der Horst van 
het blad wilde het arti-
kel niet schrappen. maar 
uitgever Holland Combi-

natie  vernietigde, al dan 
niet onder druk, de opla-
ge van ruim 120.000 bla-
den. Het leverde Wolfsen 
een stortvloed aan kri-
tiek op. in een spoedde-
bat betuigde hij spijt.
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teKst: ingRid lemmens & lodY tRePels DOSSieR GemeeNTeliJKe HeRiNDeliNGeN

Tilburg en Goirle samen?     Ge meent ‘t!?
  ‘Duivelse    taferelen’

Felle protesten in goirle bij het 
horen van het fusienieuws. de twee 
buurgemeenten zijn nooit goede 
broeders geweest. de knusse ge-
meenschap in het Brabantse dorpje 
moet niks hebben van het grote en 
kille tilburg. “Handen af van ons. ik 
weiger opgeslokt te worden. Het zijn 
duivelse taferelen”, briest een goir-
lenaar boos terwijl hij zijn hond uit-
laat rondom het gemeentehuis. een 
typerende plek voor de tegenstan-
ders. Voor het gemeentehuis ligt een 
plaquette ter nagedachtenis aan een 
eerdere fusiepoging in de jaren ne-
gentig.

Herindelingen zijn bedacht om de 
bestuurskracht van een gemeente te 
vergroten. de kleine gemeente goir-
le zou met ruim twintigduizend inwo-
ners niet slagvaardig genoeg zijn. Het 
nieuwe goirburg moet voor de toe-
komst meer zekerheid bieden: een 

Na Veel GeSTeGGel iS HeT eiNDeliJK ROND: TilBURG eN GOiRle 

GaaN FUSeReN. BeiDe GemeeNTeN WORDeN VaNaF 1 JaNUaRi 2012 

SameNGeVOeGD TOT De NieUWe GemeeNTe GOiRBURG. iNWONeRS ziJN 

Fel TeGeN, maaR De GemeeNTeRaDeN STemDeN iN meT HeT PlaN.

beter bestuur en een sterk verbeter-
de dienstverlening voor de inwoners.

Voor goirlenaar Willem van de Vran-
de is een fusie onbespreekbaar. “Je 
moet alleen samengaan als het slecht 
gaat. dat is hier absoluut niet aan 
de orde.” Bij de eerdere poging, nu 
ruim twaalf jaar geleden, was Van 
de Vrande ook één van de grootste 
tegenstanders. de bedoeling was om 
beide plaatsen in 1997 samen te voe-
gen. dat leidde destijds tot felle pro-
testen van de dorpelingen. “We heb-
ben zelfs de doorgaande weg tussen 
tilburg en goirle geblokkeerd. over 
de hele weg lieten we zand storten. 
niemand kon er meer door”, zegt de 
inmiddels 80-jarige leo Joosten. Hij 
was de voorman van een actiecomité 
dat vocht voor zelfstandigheid.

ook nu heeft het dorp last van het 
calimero-effect en kan het gemeen-
tebestuur rekenen op felle kritiek. 

iets wat normaal lijkt bij herinde-
lingen. inwoners, vooral van kleine 
plaatsen, protesteren massaal tegen 
de plannen. Ze vrezen dat de voorzie-
ningen afnemen en dat de gemeen-
telijke belastingen omhoog gaan. 
“de gemeente moet die angst weg-
nemen”, zegt Rien Fraanje. Hij deed 
voor de provincie Zuid-Holland onder-
zoek naar de effecten van herinde-
lingen en schreef er een boek over. 
“Het belangrijkste is de communica-
tie met je inwoners. leg uit waarom 
de gemeente fuseert en welke rol ze 
gaan spelen.”

dat advies aan goirle komt ook van-
uit het limburgse margaten, dat in 
2011 samengaat met buurgemeente 
eijsden. “Je moet de voordelen van 
een fusie blijven benadrukken. Zorg 

TilBURG GOiRle

202.091
118,83 km2

R. Vreeman (Pvda)
T i l b u r g  m a g a z i n e 
(oplage: 10.000)

<< aantal inwoners >>
<< oppervlakte >>

<< burgemeester >>
<< gemeenteblad >>

22.319
42,21 km2

m. Rijsdorp (VVD)
gemeentepagina 
in Goirles Belang 

(oplage: 17.000)

Boze inwoners blokkeren de   doorgaande weg tussen Tilburg en Goirle.   Foto: Kees Van Boxtel
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Tilburg en Goirle samen?     Ge meent ‘t!?
  ‘Duivelse    taferelen’

dat er vertrouwen onstaat in de plan-
nen”, zegt communicatie-adviseur 
mandy Rouwet. dat geloof ontbreekt 
in goirle volledig. “Je creeërt dat al-
leen door eerlijk te zijn. lieg niet 
over de belastingen die stijgen, maar 
geef dat gewoon toe. anders raken ze 

het vertrouwen in je kwijt”, zegt des-
kundige Fraanje.

een andere grote angst van de inwo-
ners is volgens hem het verliezen van 
de eigen identiteit van hun gemeen-
te. Zo vreesden inwoners van goirle 

destijds vooral voor het verdwijnen 
van culturele instellingen. ook nu zijn 
ze daar bang voor. “tilburg steekt na 
zo’n fusie alleen maar geld in de cul-
tuur in de binnenstad. We tellen dan 
niet meer mee”, vreest tegenstander 
Van de Vrande.

gelukkig is deze angst nu niet nodig. 
met een gerust hart kunnen alle goir-
lenaren de zweetdruppeltjes van hun  
voorhoofd vegen. tilburg en goirle 
gaan niet fuseren, althans voorlopig 
niet.

Goirle heeft last van 
Calimero-effect

een herindeling lijkt vaak een 
ware hel voor de betrokkenen. 
een nieuwe naam voor de ge-
meente, boze inwoners en amb-
tenaren die vrezen voor hun baan. 
Veel ingrijpende veranderingen in 
korte tijd.

Belangrijkste argument voor een 
herindeling is dat een gemeente 
bestuurskrachtiger moet worden. 
gedacht wordt dat dit het beste 
kan met grote gemeenten. Klein-
tjes moeten verdwijnen. Herinde-
lingen zijn daarom al vele jaren 
aan de orde van de dag.

ongeveer honderd jaar geleden 
telde nederland meer dan dui-
zend gemeenten. Begin dit jaar 
nog slechts 441. de komende ja-
ren neemt dat aantal door de ge-
plande herindelingen nog verder 
af. alleen al in limburg zijn er 
volgend jaar vier fusies. in 2011 
volgen er nog twee. ook in de 
provincies utrecht en groningen 
moeten gemeenten onder grote 
druk en tot groot verdriet van de 
inwoners samengaan. Het totale 
lijstje voor de komende twee jaar 
staat op zestien herindelingen.

WaRe Hel

‘iNWONeRS VRezeN VeRlieS VaN eiGeN iDeNTiTeiT’

lees verder op pagina 10 en 11

Boze inwoners blokkeren de   doorgaande weg tussen Tilburg en Goirle.   Foto: Kees Van Boxtel
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mandy Rouwet (28) werkt als 
communicatieadviseur bij de ge-
meente margraten. Per 1 januari 
2011 fuseert margraten met buur-
man eijsden. Communicatie is een 
van de belangrijkste pijlers bij een 
herindeling.  

“communiceren is bij een fusie 
ontzettend belangrijk. Zowel intern 
als extern moeten de 
mensen goed worden 
geïnformeerd. andere 
gemeenten wil ik dan 
ook adviseren: begin op 
tijd met communiceren, 
zodat zowel de inwo-
ners als de eigen mede-
werkers weten wat er 
speelt. inwoners moe-
ten zich betrokken voe-
len bij de fusie. Zij zijn 
vaak bang dat hun ge-
meente de eigen iden-
titeit verliest. die angst 
moet je proberen weg te nemen. Wij 
hebben in beide gemeenten informa-
tieavonden gehouden en op internet 
een forum geopend waarop inwoners 

konden meedenken over de nieuwe 
naam. 

Kritische opmerkingen hebben wij 
wel gehad, maar actiecomités tegen 
de fusieplannen zijn er niet. ik denk 
dat dit komt, omdat er in dit geval 
twee gelijkwaardige gemeenten sa-
mengaan. ik kan me voorstellen dat 
een fusie tussen een stad en een dorp 

gevoeliger ligt. de dorpelingen zijn 
dan misschien bang te worden op-
geslokt door de grote stad. door in 
gesprek te gaan, kun je dit vooroor-
deel wegnemen. open bijvoorbeeld 
een servicepunt in het dorp en zorg 
dat trouwen mogelijk blijft als het 
gemeentehuis verdwijnt. de nieuwe 
gemeente moet de bewoners zo min 
mogelijk afnemen. 

als er bezwaren blijven, 
blijf dan communiceren 
met de inwoners. luister 
naar ze en laat ze mee-
denken. Blijf de voordelen 
van een fusie benadruk-
ken. een gemeente moet 
wel de belofte waarmaken 
dat de stad het dorp niet 
inpikt. Want dat hoeft 
niet zo te zijn. Vier Ko-
ninginnedag bijvoorbeeld 
het ene jaar in de stad 
en het andere jaar in het 

dorp. Je verdiepen in de wensen van 
de burgers is ontzettend belangrijk. 
maar je moet als gemeente wél kri-
tisch blijven.,, 

teKst: ingRid lemmens & lodY tRePels

Communicatie is  
sleutel tot succes

Herindelingen hebben gevolgen 
voor iedereen. ook lokale omroe-
pen krijgen er mee te maken als 
hun gemeente fuseert. de media-
wet bepaalt dat er per gemeente 
één lokale omroep mag zijn. dat 
wordt dus strijden om de vergun-
ning. Zo ook voor de omroep in 
mook en middelaar, dat samengaat 
met Bergen en gennep. Bestuurs-
lid marcel Hax heeft de intentie om 
te fuseren met de twee anderen. 

“Bij een nieuwe gemeente mag ie-
dereen een vergunning aanvragen. 
als we alle drie apart verder wil-
len, neemt het commissariaat voor 
de media een besluit. dat heeft 
tot gevolg dat er altijd een om-
roep verdwijnt. Waarom zou je die 
strijd aangaan? samen sta je veel 
sterker.” matty langeveld maakte 
een fusie tussen twee lokale om-
roepen al mee in 2001. Ze werkte 
bij de omroep in tegelen. toen het 

dorp met Venlo samenging, moest 
die omroep fuseren. “We probeer-
den er samen iets van te maken. 
Het was een kwestie van emoties 
uitschakelen.” Ze adviseert ande-
ren een fusie niet als bedreiging 
te zien: “Zet niet je hakken in het 
zand, maar ga in gesprek. Kijk naar 
de kansen.” Hax vult aan: “als je 
alle sterke punten samenvoegt, 
word je een sterke omroep met 
een stevige basis.”

lokale omroepen: “Samen sta je sterk”

mandy Rouwet
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N e d e r l a n d  h e e f t  441  g e m e e n t e n ,  ve r -
deeld  over  12  provinc ies • Er  z i jn  s lechts 
404  b u rg e m e e s te r s ,  wa a r va n  e r  80  v ro u w 
zijn •De grootste  gemeente van ons land heeft 
757.861  inwoners. Uiteraard is dit onze hoofd-
stad Amsterdam•De minste van allemaal heeft 
S c h i e r m o n n i k o o g .  D a a r  k o m  j e  m a a r 
937  mensen tegen•De eer  voor  de plaats  met 
de langste naam gaat naar het Drentse Gas-
selterboer veenschemond  Goed 
geteld? 25  letters!•O o i t  w a s  e r  e e n  a n d e r e  re-
cordhouder  met 67  letters: Hendrik-
Ido-Oostendam-Schilmanskin-
deren-Groot-en-Klein-Sande-
l ingen-Ambacht . Helaas  paste  dat  n iet 
op een enveloppe•De k leinste plaats in Neder-
l a n d  is  s lechts  4,51  v ierk ante k i lometer.  De 
grootste 460,05  vierkante k ilometer•De mees-
te  gemeenten hebben de B  a ls  beginletter.  De let -
ters J , Q , X  en Y doen niet mee•Het hoogSte 
punt  van ons land is  Vaals . De inwoners van 
Nieuwerkerk aan den IJssel  wo-
nen in de laagste gemeente van Nederland •

teKst: ingRid lemmens & lodY tRePels
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advertentie



PaSPOORT
 
Naam: matty Franssen
Geboren: 7 februari 1951
Gemeente: groningen
afdeling: Klachtenlijn
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teKst & Foto’s: cYntHia de HeeR

‘Soms gaan ze als 
een razende tekeer!’

HONDeNPOeP, VUilNiS DaT WORDT VeRGeTeN eN laNGe WaCHTRiJeN VOOR De Balie VaN HeT 

GemeeNTeHUiS: We eRGeReN eR ONS allemaal aaN. Die KlaCHTeN HOUDeN We NaTUURliJK NieT 

VOOR ONS zelF, maaR Die WilleN We GRaaG KWiJT aaN iemaND Die eR ieTS mee DOeT. eN GRaaG zO 

SNel mOGeliJK. BiJ De GemeeNTe GRONiNGeN iS maTTY FRaNSSeN (58) HeT lUiSTeReND OOR VOOR 

alle KlaCHTeN.

“eigenlijk is de burgemeester 
verantwoordelijk voor het afhandelen 
van de klachten. dat lukt helaas niet 
altijd, want hij heeft het al druk ge-
noeg. dus komen de klachten bij mij 
terecht. de problemen die worden 
gemeld variëren van klachten over 
het beleid tot mensen die vinden dat 
ze slecht worden geïnformeerd door 
de gemeente. maar met stip op één 
staat het milieu, zoals het vuilnis dat 
niet op tijd wordt opgehaald.

We proberen alle klachten zo snel 
mogelijk te behandelen, maar dit lukt 
natuurlijk niet altijd. een klacht kan 
op verschillende manieren worden in-
gediend. Bijvoorbeeld via een klach-
tenformulier bij de balie, digitaal, via 
e-mail of gewoon per post. Vervolgens 
wordt er telefonisch contact gezocht 
met de klager. Wij kunnen de mensen 
dan vragen stellen over het probleem 
en andersom. Via deze weg wordt een 

iNTeRVieW maTTY FRaNSSeN BeHaNDelT KlaCHTeN

matty Franssen is al twee jaar het luisterend oor voor alle klagers.



  Top 3 ergernissen: 1. Hondenpoep                2. geluidsoverlast              3. lange wachtrij
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aantal problemen direct opgelost. als 
dit niet het geval is, gaat de klacht 
naar de desbetreffende afdeling.

als de klager niet tevreden is, kan hij 
naar de regionale ombudsman stap-
pen. een klacht moet binnen zes 
weken behandeld zijn. We krijgen 
ongeveer 600 klachten per jaar bin-

nen. ongeveer de helft stapt naar 
de ombudsman. dat vinden wij veel 
te veel. We streven ernaar dat elke 
klacht door de gemeente wordt op-
gelost. daar moeten we dus nog hard 
aan werken.

de klachtenlijn is belangrijk voor de 
gemeente. We nemen het erg serieus 
en willen zorgen dat de dienstverle-
ning beter wordt. als de communi-
catie tussen de klager en de afdeling 
goed verloopt, is het vaak ook geen 
probleem om ze te helpen. af en toe 
heb je er natuurlijk mensen bij zitten 
die aan de telefoon als een razende 

tegen je tekeer gaan. dan laat ik het 
maar even rusten, want op een gege-
ven moment worden ze toch wel stil-
ler en valt er weer met ze te praten. 
meestal komen we er wel uit.,,

“Klachtenlijn wordt 
serieus genomen”

‘We STReVeN eRNaaR DaT elKe KlaCHT WORDT OPGelOST’

WiST Je DaT...
er per jaar ruim 600 klachten 
binnenkomen bij de gemeen-
te Groningen.

de meeste klachten die de 
gemeente binnenkrijgt over 
het milieu gaan.

er in het jaar 2002 ruim 250 
keer geklaagd werd over het 
milieu. Begin 2008 waren dit 
er slechts 150. Een flinke da-
ling dus.

je ook naar de nationale om-
budsman kunt stappen als je 
het niet eens bent met de af-
handeling van een klacht.

je bij het melden van   klach-
ten ook de website www.
melduwklacht.nl kunt ge-
bruiken.

er in 2007 ruim 15.000 klach-
ten binnenkwamen op lande-
lijk niveau. 

deze klachten alleen maar 
bestemd waren voor de ge-
zondheidszorg.

jongeren ook heel graag kla-
gen. Vooral tijdens de exa-
menperiode. Dan komen er 
gemiddeld 8000 klachten per 
dag binnen bij het laKS.

1

2

3

Vuilnis dat niet wordt opgehaald, vormt een grote bron van ergernis. 
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teKst: YoRicK gRoeneWeg & cYntHia de HeeR “Psst, je wordt burgemeester!” aboutaleb: “ge meent ’t!?”

Foto: Roel1943

‘Wie veel op café gaat,  
wordt nog eens slim’

de Vlaamse gemeente nijlen com-
municeert voortaan via bierviltjes 
met haar inwoners. inmiddels zijn 
30.000 viltjes gedrukt en verdeeld 
onder de plaatselijke kroegen. op 

de kaartjes staan onder andere de 
beleidsplannen van de cultuurdienst, 
sportdienst en de jeugddienst. 
En nee, het is geen flauwe Belgen-
mop. communicatie-wethouder luc 
luyten is bijzonder trots op het idee. 
“onze ambtenaren zijn met dit voor-
stel op de proppen gekomen. Vanaf 
nu geldt in nijlen dat wie veel op 
café gaat, slimmer wordt”, aldus 
luyten in de gazet van antwerpen.

nijlen ligt op zo’n twintig kilometer 
van antwerpen en hoopt op deze 
manier de inwoners beter te infor-
meren. Blijkbaar lukt dat bij onze 
zuiderburen beter in het café, dan 
via de gebruikelijke communicatie-
kanalen van gemeenten. 

Het bureau van...

RUBRieK ONDeRTUSSeN BiJ De BUReN

Els Smith (51) gemeente 
Leeuwarden.  

Wat ligt er op je bureau? 
“nou… eigenlijk niet zo heel 
veel.”

Dat kan ik me niet voorstellen! 
“er ligt een leesbril en mijn mo-
biel. die laatste is wel super be-
langrijk, want ik kan niet zon-

der.”

Waarom 
niet? 
“ i k  m o e t 
de hele dag 
bereikbaar 
zijn.”

Hoe kom je de dag door? 
“ik heb net een grote kop cap-
puccino gehaald. die had ik hard 
nodig, want ik kom niet door de 
stapel werk heen.”

Hoezo niet? 
“ik ben bezig met een ‘hot item’ 
in de gemeente leeuwarden: 
duurzaamheid.”

Klinkt saai… 
“tjah, het moet nog allemaal 
gearchiveerd worden.”

Sterkte.  
“dankje.”
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Ook zo benieuwd wie dit jaar 
de Grand Prix bedrijfsbladen wint? 
Welk blad gaat er vandoor met deze 
felbegeerde prijs? Wachten tot van-
avond hoeft niet!  Ge meent ‘t!? 
heeft de keuze al gemaakt. althans, 
binnen de gemeentebranche. Wij 
maken geen verschil tussen interne 
en externe tijdschriften. een blad 
is een blad! 

De bladen die wij onder de loep 
namen, zijn die van de gemeenten 
alphen aan den Rijn, Groningen, 
Heerlen, Nijmegen, zeist en zwolle. 
een grotere afstand tussen deze ge-
meenten is niet te bedenken. maar 
één ding hebben ze gemeen: het 
beste gemeenteblad van Nederland 
willen zijn. Deze prestigieuze titel 
krijgt een blad niet zomaar. Daar-
voor is een kritische analyse van 
zes juryleden nodig.

And the winnner is…

Onze strenge, doch rechtvaardige 
jury analyseerde de bladen op vele 
fronten. Niet alleen werd kritisch 
naar de inhoud gekeken met als cri-
teria: naam van het blad, inhoud 
verhalen, inhoud rubrieken en af-
wisseling genres. Uiteraard wil het 
oog ook wat en werd ook naar de 
cover, de opmaak, het beeldgebruik 
en de uitstraling gekeken. 

Natuurlijk weten wij niet wie van-
avond wint, maar wij geven alvast 
onze kijk op deze zes bladen. Som-
migen mogen zich serieuze kans-
hebber noemen, anderen kunnen 
beter een nieuwsbrief overwegen 
in plaats van het voortzetten van 
hun blad. Nieuwsgierig? Blader snel 
door onze rapporten.

teKst: maud geRaRds

JUReRiNG Ge meeNT ‘T!? BeOORDeelT zeS BlaDeN UiT De GemeeNTeBRaNCHe 
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teKst: YoRicK gRoeneWeg

Zo helder als je kantoorraam 
maar kan zijn

GlaSHelDeR 2.0

7.0
Glashelder 2.0 is voor de mede-
werkers van de gemeente alphen 
aan den Rijn zo glashelder als je 
kantoorraam maar kan zijn. Voor 
buitenstaanders daarentegen niet 
zozeer, maar of dat nodig is valt te 
bezien. Het gaat tenslotte om een 
intern gemeenteblad. 

Wat direct opvalt aan Glashelder 
2.0 is de opmaak en de vaste kleu-
renpatronen. Een fijne afwisseling 
van de kleuren lichtblauw, donker-
blauw, rood en zwart ziet er gelikt 
uit in combinatie met het vele func-
tionele wit.

Tijdens het lezen van Glashelder 
2.0 krijg je bijna een persoonlijke 
band met de ambtenaren die in 
dienst zijn van de zuid-Hollandse 
gemeente. zo menselijk zijn de ver-
halen opgetekend. Hoofdredactrice 
Jakobien Groeneveld opent ieder 
exemplaar met een vrolijke noot. 
Vervolgens brengt Glashelder je op 

de hoogte van de nieuwtjes die bin-
nen andere gemeenten in het land 
spelen. Dit nieuws wordt aangevuld 
met een leuke rubriek: soundbytes. 
Daarin staan grappige en opmerke-
lijke quotes van andere collega’s.

in het middenstuk van het blad 
wordt stilgestaan bij nieuwe pro-
jecten van de gemeente alphen 
aan den Rijn en staan interviews 
met werknemers van de gemeente. 
Ook is er ruimte voor de estafette 
column, De passie van… en Bazen-
post. Het einde van de meeste num-
mers wordt gevuld met personalia. 
Nieuwe collega’s, vertrekkende col-
lega’s en geboorten.

+ opmaak

-  inhoud verhalen

Cover: 7

Naam: 5,5

Opmaak: 8

inhoud verhalen: 5.5

inhoud rubrieken: 7.5

Beeld: 8

Uitstraling: 7

afwisseling genres: 7

RaPPORT     eiNDCiJFeR

Gemeente: alphen aan den Rijn

aantal pagina’s: 20

Oplage: 1.400

Frequentie: 6 keer per jaar

Uitgever: oBt BV den Haag

Kleur: Full colour

(iNTeRN BlaD)
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teKst: cYntHia de HeeR

aPROPOS
Gemeente: groningen

aantal pagina’s: 16

Oplage: 1.100

Frequentie: 11 keer per jaar

Uitgever: dienst Ro/eZ

Kleur: Full colour

De blokkendoos 
van Apropos

Cover: 6

Naam: 5

Opmaak: 6

inhoud verhalen: 7.5

inhoud rubrieken: 7

Beeld: 6

Uitstraling: 6

afwisseling genres: 6

+ inhoud verhalen

-  naam blad

6.0
Het blad is op het eerste oog niet 
erg aantrekkelijk. De grote a op 
de voorkant nodigt niet direct uit 
om verder te lezen. Het oogt saai 
en strak. Dat apropos een intern 
blad is, wordt vooral duidelijk in 
het kerstnummer. alle werknemers 
staan op een grote foto op de voor-
pagina. Op die voorpagina wordt 
elke maand het hoofdonderwerp 
aangegeven.

Het blad bestaat voornamelijk uit 
blokken met veel kleur. Die kleuren 
geven een vrolijke uitstraling, maar 
de indeling van de pagina’s is rond-
uit saai. Foto’s zijn afwisselend qua 
kwaliteit. De ene foto ziet er pro-
fessioneel uit, de andere foto lijkt 
door de redacteur zelf gemaakt met 
een eenvoudige camera.

De inhoud van het blad is vrij goed. 
Het heeft een aantal hoofdonder-
werpen. Ook heeft elke editie te-
rugkerende rubrieken, zoals de 
“g-spot”. in deze rubriek geven 
mensen die binnen de gemeente 
Groningen werken aan welke plek 

zij mooi of juist verschrikkelijk vin-
den.

apropos is duidelijk een intern be-
drijfsblad. De teksten zijn wat saai 
en strak geschreven, maar de ru-
brieken zijn juist weer het tegen-
overgestelde: leuk en origineel. Het 
is jammer dat niet meer zorg wordt 

besteed aan de lay-out. De blok-
vorm is niet aantrekkelijk en zoals 
gezegd nodigt ook de voorpagina 
niet uit tot lezen. meer aandacht 
voor de lay-out zou het blad de uit-
straling geven die het verdient.

RaPPORT     eiNDCiJFeR

(iNTeRN BlaD)
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Cover: 6,5

Naam: 8

Opmaak: 7

inhoud verhalen: 7

inhoud rubrieken: 8

Beeld: 7

Uitstraling: 7.5

afwisseling genres: 7.5

7.5

STaDSKRaNT HeeRleN
Gemeente: Heerlen

aantal pagina’s: 12

Oplage: 48.000

Frequentie: 10 keer per jaar

Uitgever: gemeente Heerlen

Kleur: Full colour

Stadskrant Heerlen:
Iedereen hoort erbij

teKst: maud geRaRds

De naam van het gemeenteblad 
zegt het al: deze krant is voor álle 
inwoners: de stadskrant voor Bri-
an en Jordy en alle andere 89.395 
Heerlenaren. iedereen hoort erbij 
en in dit blad zijn de inwoners al-
lemaal gelijk. 

De stadskrant is vrolijk. Door de 
overzichtelijke opmaak, het func-
tioneel wit en de keuze van de 
onderwerpen heeft het blad een 
positieve uitstraling. Jammer dat 
ze veel blokken gebruiken in felle 
kleuren. Dit maakt het net iets te 
kinderlijk.

De verhalen zijn luchtig en duide-
lijk geschreven. De gewone man 
komt aan het woord en de artikelen 
spreken een groot publiek aan. een 
duidelijke indeling heeft de krant 
niet, alleen de cover is iedere keer 
hetzelfde. Deze is niet verrassend, 
maar het is dan ook meer een krant 
dan een blad. Dat is ook terug te 

zien in de hele opmaak. 
De gemeente Heerlen mag best 
trots zijn op haar blad. Hiermee 
schudt zij het suffe imago van  zich 

af. Het weet de inwoners van Heer-
len voldoende te informeren over 
de gebeurtenissen binnen hun 
stad.

+ naam blad  -  cover

RaPPORT     eiNDCiJFeR

(exTeRN BlaD)
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teKst: ingRid lemmens

 Persoonlijk 
mist uitstraling

Cover: 4,5

Naam: 5

Opmaak: 6

inhoud verhalen: 7

inhoud rubrieken: 7

Beeld: 4

Uitstraling: 6

afwisseling genres: 7

6.0
PeRSOONliJK

Gemeente: nijmegen

aantal pagina’s: 12

Oplage: 2.000

Frequentie: 11 keer per jaar

Uitgever: gemeente nijmegen

Kleur: Full colour + inhoud verhalen

-  Beeld

Wie voor de eerste keer het be-
drijfsblad ‘Persoonlijk’ van de 
gemeente Nijmegen onder ogen 
krijgt, denkt waarschijnlijk dat het 
een schoolkrantje is. iedere keer 
staan er ‘vrolijke’ foto’s van be-
drijfsuitjes op de voorpagina. erg 
intern dus, terwijl de doelgroep van 
het blad zowel de medewerkers als 
het thuisfront is.

Het blad is echter wel vrolijk. maar 
het gebrek aan fatsoenlijke foto’s 

en een mooie opmaak zorgt ervoor 
dat het blad geen goede beoorde-
ling krijgt. iedere uitgave heeft een 
andere standaard kleur. zo is het 
decemberblad bijvoorbeeld groen. 
Waarom is onduidelijk. Het fotoma-

teriaal lijkt met een huis-tuin-en-
keuken camera gemaakt door ie-
mand die waarschijnlijk nooit een 
cursus fotografie heeft gevolgd. Dit 
is goed merkbaar en ontzettend 
jammer.

De inhoud is echter wel goed te 
noemen. ‘Persoonlijk’ besteedt 
veel aandacht aan goede verhalen, 
die ook journalistiek inhoudelijk 
prima zijn geschreven. Tevens is er 
voldoende afwisseling tussen ver-
schillende genres. in iedere editie 
komen de rubrieken: column, de 
belronde en cultuurflitsen terug. 
De column is anoniem (althans voor 
outsiders) geschreven door muskiet 
en bij de belronde mogen werkne-
mers reageren op luchtige onder-
werpen, zoals ‘goede voornemens’ 
en ‘warme truiendag’. in de rubriek 
cultuurflitsen laten directeuren hun 
licht schijnen op de organisatie. 

Het is dus heel jammer dat de lay-
out, de cover, de opmaak en het 
beeldmateriaal van mindere kwa-
liteit zijn dan de inhoud van de 
verhalen. Dit haalt het blad  naar 
beneden. als de gemeente Nijme-
gen meer energie zou steken in een 
mooie opmaak en foto’s gaat het 
blad er vast en zeker op vooruit. er 
zit namelijk wel potentie in. 

RaPPORT     eiNDCiJFeR

(iNTeRN BlaD)
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teKst: noud BRoeKHoF

Zeisprong, zelfs 
als buitenstaander 
leuk om te lezen

+ opmaak

- afwisseling genres

Cover: 8

Naam: 7,5

Opmaak: 8,5

inhoud verhalen: 7

inhoud rubrieken: 7,5

Beeld: 8

Uitstraling: 8

afwisseling genres: 7

7.5

zeiSPRONG

Gemeente: Zeist

aantal pagina’s: 16

Oplage: 800

Frequentie: 4 keer per jaar

Uitgever: Bladen & co

Kleur: Full colour

zeisprong neemt letterlijk een ‘zij-
sprong’. Het blad rekent af met alle 
geijkte en saaie bladen en probeert 
vernieuwend te zijn. Dat is bijvoor-
beeld al terug te zien in het formaat 
(oblong). Het is niet alledaags, ook 

niet altijd even handzaam, maar 
wel verrassend. Ook aan de opmaak 
is tijd besteed, dat straalt er vanaf. 
Het oogt misschien soms wat druk, 
maar het is goed te begrijpen.

Het draait in zeisprong allemaal om 
mensen. Persoonlijke verhalen, die 
zelfs als buitenstaander leuk zijn 
om te lezen. Tussendoor is er ook 
nog eens plaats voor meer diep-
gang. zelfs aan het thuisfront wordt 
gedacht. zo is de rubriek ‘Wat doet 
de papa van...’ leuk gevonden. Het 
geeft afwisseling. Net als het hoofd-
thema, dat iedere uitgave weer an-
ders is. 

een compliment aan de fotograaf 
van dienst. en niet onbelangrijk de 
speciale tekenaar, die in iedere edi-
tie van het blad zijn kunsten toont. 
Dat zit allemaal goed. maar  de ma-

kers van zeisprong moeten wel op-
passen dat de vele rubrieken niet 
de overhand krijgen. De medewer-
kers lezen deze artikelen misschien 
graag en ze zijn ook leuk. maar er 
mag wel wat meer afwisseling in de 
verschillende genres zijn.

Waarschijnlijk gooien weinig mede-
werkers van de gemeente zeist dit 
blad zomaar in de papierbak. Daar-
voor heeft het te veel uitstraling. 
een hele prestatie.

RaPPORT     eiNDCiJFeR

(iNTeRN BlaD)



Ge meent ‘t!? 23

teKst: lodY tRePels

Hansz doet het andersz

HaNSz

Gemeente: Zwolle

aantal pagina’s: 24

Oplage: 56.000

Frequentie: 4 keer per jaar

Uitgever: gemeente Zwolle 

Kleur: Full colour

Cover: 8.5

Naam: 6,5

Opmaak: 9

inhoud verhalen: 8.5

inhoud rubrieken: 7.5

Beeld: 9

Uitstraling: 8.5

afwisseling genres: 7.5

8.0

Hansz valt op. Hansz heeft een 
kleurtje. Hansz biedt leuke ver-
halen. maar wie is Hansz? een le-
gitieme vraag als het blad op de 
deurmat valt. Oké, het is duidelijk 
dat het voor de inwoners van de ge-
meente zwolle is en dat het wordt 
uitgegeven door de afdeling Sociale 
zaken en Werkgelegenheid. maar 
waar Hansz nu precies voor staat? 
Dat wordt pas na enig speurwerk 
duidelijk. zwolle is één van de zo-
genoemde Hanzesteden. Steden die 
liggen aan de rivier de iJssel. mis-
schien dat het daarom zo genoemd 
is. 

De naam doet echter absoluut niks 
af aan de kwaliteit. Duidelijk is dat 
Hansz met zorg wordt behandeld. 
aan zowel de verhalen als de op-
maak is met veel zorg gewerkt. Ook 
de foto’s mogen gezien worden.

Hansz heeft drie hoofdthema’s, ie-
der gekoppeld aan een eigen kleur. 
Het neemt de lezer op sleeptouw 
en biedt houvast binnen het blad. 

De verhalen spreken aan 
en zijn duidelijk bedoeld 
om de inwoners van de stad 
te informeren, maar zeker 
ook te activeren. zelf iets 
doen naar aanleiding van 
de verhalen is het devies.

De interactiviteit met de 
inwoner is dan ook belang-
rijk. lezers kunnen zelf 
vragen stellen, die in het 
volgende nummer worden 
beantwoord. en, misschien 
wel het meest belangrijk: de al-
leenstaande moeder, de buurman 
met een uitkering of oma die haar 
oude dag moet doorkomen. Dat zijn 
de mensen die voor Hansz centraal 
staan.

+ opmaak

-  naam blad

RaPPORT     eiNDCiJFeR

(exTeRN BlaD)
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ze WeRKeN BeiDeN VOOR eeN 

Gem eeNTeBlaD, maaR HeT 

CONTRaST KaN NieT GROTeR. 

WilleKe P ieTeRSe (53)  iN 

ROzeNDaal,  De  Kle iNSTe 

GemeeNTe OP HeT VaSTelaND 

eN SaRa GRaDSTeiN (28) iN 

De GROOTSTe, amSTeRDam. 

GeSTeNCilD iNFOBlaD VeRSUS 

GeliKTe GlOSSY. PieTeRSe: 

“iK DeNK DaT De GemiDDelDe 

amSTeRDammeR zO BlaSé iS DaT 

Die alleeN GePRiKKelD WORDT 

WaNNeeR De BeaU mONDe OP De 

maT ValT.”

In de Roos, het gemeenteblad van 
Rozendaal, lijkt allerminst op een 
doorsnee Beau monde. de cover met 
wapenschild bevat kleur, maar de 
rest van de negen pagina’s bestaat 
uit gortdroge gemeentelijke me-
dedelingen en persberichten. “We 
maken er niets leuks van”, zegt  ge-
meentesecretaris Willeke Pieterse. 
toch weet ze waar ze het voor doet. 

“onze vorige burgemeester deed ooit 
eens een lezersonderzoek. conclusie: 
honderd procent lezersdichtheid.” en 
dat in een gemeente (1500 inwoners) 
die wordt gekenmerkt door kritische 

miljonairs, woonachtig in kasten van 
huizen. “een mooie opmaak? de Ro-
zendaler zal zich afvragen of we het 
geld niet beter kunnen besteden.”

Hoe anders is dat voor eindredactrice 
sara gradstein van het amsterdamse 
Maxxx. Ze maakt een personeelsblad 
voor het gehele ambtenarenapparaat 
van onze hoofdstad en zit regelma-
tig met de handen in het haar. “We 
schrijven voor de gemiddelde amb-
tenaar. dat is niet de manager, maar 
óók niet de vuilnisman. al moet die 
laatste het ook begrijpen.” dit levert 
volgens haar het ‘maxxx dilemma’ 
op, dat ook een inhoudelijke kant 
heeft. “als ik bijvoorbeeld een ge-
voelig onderwerp behandel, probeer 
ik een invalshoek te vinden waarbij 
de boodschap bij iedereen overkomt. 

Battle: gelikte glossy         versus stencilblaadje
teKst & Foto’s: noud BRoeKHoF & YoRicK gRoeneWeg

maxxx
amSTeRDam
757.000 inwoners

in de Roos
ROzeNDaal
1.500 inwoners

17.000
200.000
16
8
Full colour

<< oplage >>
<< kosten (euro’s) >>

<< pagina’s >>
<< uitgave per jaar >>

<< kleur >>

630
12.000

10
24

zwart/wit

Sara Gradstein (maxxx) bij de amstel        Willeke Pieterse (in de Roos) voor Kasteel Rosendael

RePORTaGe maxxx eN iN De ROOS
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een persoonlijk verhaal is dan beter 
geschikt dan een taai beleidsstuk.” 

Pieterse heeft helemaal geen last van 
zo’n dilemma. Zij krijgt stukken kant 
en klaar van collega’s. Burgemeester 
en wethouders werken daar ook maar 
wat graag aan mee. “Zij leveren de 
stukken aan en ik rammel het geheel 

in elkaar. ik wil dat best doen, maar 
het moet me niet meer dan een uur 
kosten, want ik heb als secretaris nog 
veel meer te doen”, zegt de duizend-
poot. 

ook gradstein werkt in haar eentje. 
Ze heeft steun van een redactie be-
staande uit allerlei communicatieme-

dewerkers. “maar die schrijven niet. 
Het zijn de tentakels van ons blad.” 
Wie wel schrijven, zijn de freelan-
cers. gradstein instrueert ze. de 
eindredactrice is verantwoordelijk 
voor de inhoud en is erg op haar hoe-
de. “als een ambtenaar in het blad 
zegt dat de noord-Zuidlijn onzinnig 
is, krijg je gedonder. Het Parool ont-
vangt maxxx ook. misschien krijg je 
dan zelfs Kamervragen.”

over de schoonheid van opmaak valt 
te twisten. Pieterse vindt dat een 
blad geen spectaculair uiterlijk hoeft 
te hebben. “gemeentebladen zien er 
soms wel erg overdreven uit. ik denk 
dat bijvoorbeeld de gemiddelde am-
sterdammer zo blasé is dat die alleen 
geprikkeld wordt wanneer de Beau 
monde op de mat valt.” gradstein 
denkt ook dat een blad er niet spec-
taculair uit hoeft te zien om gelezen 
te worden. maar ze kan niet anders 
in de grootste gemeente van neder-
land, waar de informatie op straat 
ligt. “de maxxx moet concurreren 
met wel tien andere bladen! Het blad 
is een belangrijk bindmiddel tussen 
16.000 mensen. Het moet er dan wel 
uitspringen.”

op zoek naar kamer 1342

Je zou er bijna straal voorbijlo-
pen, een prachtig optrekje gele-
gen tussen kastelen, heuvels en 
villa’s. niets dat er op wijst dat 
het een gemeentehuis betreft. 
eenmaal binnen word je via een 
prachtige wenteltrap naar de 
eerste verdieping geloodst. aan 
de wand begroeten de statige 
portretten van oud-burgemees-
ters van het miljonairsdorp je. de 
raadszaal is niet groter dan een 
luxe slaapkamer. 

Wat een contrast met de ge-
meente amsterdam waar je via 
detectiepoortjes door lange gan-
gen wordt gestuurd. de kamer-
tjes lijken net ziekenhuiskamers. 
Het ruikt er ook een beetje zo. 
Het enige dat je meekrijgt van de 
security: kamer 1342. Wat volgt 
is een zoektocht van ruim een 
kwartier. 

Battle: gelikte glossy         versus stencilblaadje

Sara Gradstein (maxxx) bij de amstel        Willeke Pieterse (in de Roos) voor Kasteel Rosendael

gemeentehuis Rozendaal de lange gang in gemeentehuis amsterdam

NieT Te VeRGeliJKeN?
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D e  b a b b e l b o x
teKst & Foto’s: maud geRaRds & cYntHia de HeeR

Weet jij wat er speelt in jouw gemeente?

Ria
53 JaaR 
O i S T e R W i J K

“ik denk dat ik 
goed op de hoog-
te ben. er speelt 
op dit moment 
veel op het ge-
bied van natuur. 
Ook het winkel-
centrum staat in 
de belangstel-
ling. ik haal mijn 
nieuws uit het 
B rabant s  Dag -
blad, maar ook uit 
het gemeentekrantje.”  

Yagmur 
38 JaaR  
T i l B U R G

“ik zou graag veel 
willen weten over 
de  zaken  d ie  in 
mijn gemeente spe-
len, maar de com-
municatie kan veel 
duidelijker. Nu krijg 
ik eigenlijk alleen 
dingen mee via het 
internet. een goed 
gemeenteblad zou 
ik zeker lezen.” 

Sophie 
18 JaaR  
R O T T e R D a m

“ik besteed totaal 
geen aandacht aan 
nieuws over de ge-
meente, echt nul! 
Het interesseert me 
ook niet, zolang er 
geen dingen gebeu-
ren die ik niet leuk 
vind. als er iets gaat 
gebeuren waarvan 
ik direct de gevol-
gen zou merken, 
dan kan dat wel ver-
anderen.” 

Remco
23 JaaR  
a R N H e m

“Het gemeente-
blad lees ik niet 
echt. De vorderin-
gen van de bouw 
van  een  n ieuw 
trein- en busstati-
on in arnhem vind 
ik wel boeiend. als 
ik daar iets over 
zie staan, lees ik het zeker. Het 
is wel belangrijk dat mensen 
goed op de hoogte blijven.”

“Ik besteed totaal geen aandacht aan 
nieuws over de gemeente, echt nul!”

26 Ge meent ‘t!?



Ge meent ‘t!? 27

Ge meent ‘t!? wordt mede mogelijk 
gemaakt door drukkerij:

advertentie
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