
 

 

Bijlage 1: Overzicht van wijzigingen Burgerzaken Dinkelland 

 

Oude situatie Nieuwe situatie 

Vrije inloop Vrije inloop & op afspraak 

Toelichting wijziging: 

Met het werken op afspraak wordt soepel omgegaan. Mensen die zonder afspraak komen, worden niet zonder 
meer teruggestuurd. Bij de receptie wordt direct een afspraak ingepland. Zo mogelijk zonder wachttijd. 

Openingstijden Burgerzaken Openingstijden Burgerzaken 

Maandag 

Dinsdag 

 

Woensdag 

Donderdag 

 

Vrijdag 

08.30 – 12.30 u 

08.30 – 12.30 u 

 

08.30 – 12.30 u  

08.30 – 19.30 u 

 

08.30 – 12.30 u  

Vrije inloop 

Vrije inloop 

 

Vrije inloop 

Vrije inloop 

 

Vrije inloop 

Maandag 

Dinsdag 

 

Woensdag 

Donderdag 

 

Vrijdag 

08.30 – 11.00 u 

08.30 – 12.30 u  

14.00 – 19.30 u  

08.30 – 12.30 u  

08.30 – 12.30 u  

14.00 – 16.30 u 

08.30 – 11.00 u  

Op afspraak 

Op afspraak 

Op afspraak 

Vrije inloop 

Vrije inloop 

Op afspraak 

Op afspraak 

Toelichting wijziging: 

De openingstijden zijn afgestemd op de wensen van inwoners. Uit onderzoek blijkt dat veel inwoners liever later 
op de middag willen komen dan in de ochtend. Daarom een extra middagopenstelling op de dinsdagmiddag. 
Veel inwoners vragen ook of zij op afspraak kunnen komen. Door op afspraak te werken worden wachttijden 
voor inwoners verkort c.q. voorkomen en worden inwoners door de juiste ambtenaar geholpen. 

Openingstijden gemeentehuis Openingstijden gemeentehuis 

Gemeentehuis geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur . Tussen 12.30 en 
13.30 uur is de receptie gesloten. 

Gemeentehuis geopend van 08.30 uur tot 17.00 uur en 
vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur . 

Toelichting wijziging: 

Het gemeentehuis is straks ook tussen 12.30 uur en 13.30 uur voor het publiek geopend. 

Uitreiken rijbewijzen en paspoorten Uitreiken rijbewijzen en paspoorten 

Uitreiking rijbewijzen en paspoorten uitsluitend tijdens 
openingstijden burgerzaken (26 uur per week) 

Uitreiking rijbewijzen en paspoorten tijdens de 
openingstijden gemeentehuis (41 uur per week) 

Toelichting wijziging: 

Inwoners kunnen ook buiten de openingstijden van Burgerzaken hun document afhalen. 

Ontvangst Burgerzaken Ontvangst Burgerzaken 

Alleen via de receptie Via de receptie en via de afsprakenzuil voor degenen 
die digitaal een afspraak hebben gemaakt. 

Toelichting wijziging: 

Inwoners kunnen zich gewoon blijven melden bij de receptie. Inwoners, die digitaal een afspraak hebben 
gemaakt bij Burgerzaken, kunnen zich via deze zuil melden. Zij hoeven zich niet te melden bij de receptie. 

Producten aanvragen Producten aanvragen 

Meeste producten van Burgerzaken zijn nog uitsluitend 
via de balie te regelen. 

Steeds meer producten en diensten (ook) digitaal te 
regelen.  

Toelichting wijziging: 

Vanaf 2019 is het mogelijk om een huwelijk en aangifte van overlijden digitaal te regelen. Uitbreiding van digitale 
dienstverlening is een voortdurend proces binnen Burgerzaken.  

Volgen van de aanvraag Volgen van de aanvraag 

Geen gepersonaliseerde voortgangsinformatie over 
persoonlijke aanvragen 

Via de “PIP”(Persoonlijke Internet Pagina) kunnen 
burgers op de hoogte blijven van de voortgang van 
hun aanvraag. 

Toelichting wijziging: 

Dit is een voortdurend proces dat stapsgewijs ingevoerd wordt, mede afhankelijk van de digitale ontwikkelingen. 

 
 


