
KLACHTen-
BeHAnDeLInG 

GeMeenTe 
VLISSInGen

Bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht, dan 
kunt u een klacht indienen bij de Zeeuwse Ombudsman:
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen, tel. 0118-487220. 

Meer informatie?
Voor meer informatie of vragen over de klachtenbehan-
deling, kunt u terecht bij de klachtencoördinator van 
de gemeente Vlissingen. U kunt de klachtencoördinator  
bereiken via telefoonnummer 0118-487000. 

Hoe KAn IK een KLACHT InDIenen?
Heeft u een klacht? Dan kunt u die het beste zo snel 
mogelijk indienen. Dan ligt het voorval nog vers in het 
geheugen en kan snel een oplossing worden gevonden.
U kunt uw klacht via een speciaal formulier op de website 
(www.vlissingen.nl/klacht) doorgeven maar u mag dit ook 
schriftelijk doen. In dat geval stuurt u uw brief ter attentie 
van de klachtencoördinator van de gemeente Vlissingen, 
Postbus 3000, 4380 GV Vlissingen. Tot slot kunt u ook 
een afspraak met de klachtencoördinator maken om de 
klacht mondeling in te dienen en/of toe te lichten. Onze 
klachtencoördinator kunt u bereiken via telefoonnummer 
0118-487000.

AfHAnDeLInG VAn De KLACHT
De klachtencoördinator van de gemeente neemt 
uw klacht in behandeling. De klachtencoördinator is 
onafhankelijk en bevoegd om alle informatie in te winnen 
die nodig is. De klachtencoördinator gaat in gesprek met 
betrokken partijen en zoekt actief naar een passende 
oplossing. Wanneer het de klachtencoördinator niet 
lukt om een passende oplossing te vinden, zal uw klacht 
ter beoordeling aan het college van burgemeester en 
wethouders worden voorgelegd. Geprobeerd wordt uw 
klacht binnen 6 weken af te handelen. 



HeefT u een KLACHT? 
LAAT HeT onS weTen!

De medewerkers en bestuurders van de gemeente 
hebben dagelijks talloze contacten met inwoners, 
bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er 
soms iets misgaan, het blijft tenslotte mensenwerk. 
Als het misgaat, is dit niettemin erg vervelend voor 
een burger. wij streven er daarom naar om in zo’n 
geval het probleem zo snel mogelijk op te lossen 
en herhaling in de toekomst te voorkomen. De 
klachtenregeling kan u en ons hierbij helpen. Als u 
ontevreden bent over het gedrag van een ambtenaar, 
bestuurder of de gemeente in het algemeen, kunt u 
bij onze klachtencoördinator een klacht indienen. 

wAT IS een KLACHT?
Een klacht gaat altijd over gedrag. Bijvoorbeeld als u 
vindt dat u onfatsoenlijk behandeld bent, onvriendelijk te 
woord bent gestaan of onjuiste informatie heeft gekregen. 
Het kan gaan over het gedrag van een ambtenaar, maar 
ook over het gedrag van een wethouder, een raadslid of 
de burgemeester. 

Een klacht is een uiting van ongenoegen over de wijze 
waarop een bestuursorgaan of een ambtenaar van de 
gemeente zich in een bepaalde aangelegenheid jegens een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon heeft gedragen.

Een klacht is iets anders dan een bezwaarschrift. Als de 
gemeente een besluit heeft genomen waar u het niet 
mee eens bent, kunt u bezwaar maken. Bijvoorbeeld als 
het college van burgemeester en wethouders besluit om 
een bouwvergunning te verlenen, terwijl u het daar niet 
mee eens bent. Hoe en bij wie u bezwaar kunt maken 
leest u in het besluit. 

Een klacht is ook iets anders dan een melding. Een 
melding gaat bijvoorbeeld over een losse stoeptegel, 
zwerfvuil of een overhangende tak over een fietspad. Wilt 
u een melding indienen dan kunt u dat bij de afdeling 
Beheer Leefomgeving doen via telefoonnummer 0118 – 
487500 of per e-mail: meldingen@vlissingen.nl. 

VoorBeeLDen VAn KLACHTwAArDIG GeDrAG 
U heeft een brief gestuurd aan de gemeente en heeft 
drie maanden later nog steeds geen antwoord gekregen. 
Er is toegezegd dat een verkeersgevaarlijke situatie 
opgelost zal worden maar er gebeurt niets. U probeert 
een bepaalde afdeling te bereiken maar krijgt steeds geen 
gehoor. Er is reden om te twijfelen aan de integriteit van 
een medewerker, bestuurder of raadslid. 


