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Vandaag in de rubriek 
Het Vervolg: 

Gemeenten zijn doorgaans logge, 
bureaucratische instanties. Inter
net is een vluchtig medium voor 

wie even snel wat wil. Toch heeft 
inmiddels bijna elke zichzelf re

specterende gemeente een websi
te. Maar in praktijk blijken veel 

gemeentelijke websites vooral de 
bureaucratie te weerspiegelen. 

Virtuele 
Bandell 

DORDRECHT - Ervaren inter
netters waarschuwen hun kin
deren er voor: op het net is maar 
weinig wat het lijkt. De gemeen
te Dordrecht maakt die vrees te
recht met de opening van een 
nieuwe site. 

Waar zelfs ministers persoonlijk 
hun website schrijven, heeft de 
site van burgemeester Ronald 
Bandell niets persoonlijks. Wie 
hem echt kent, weet dat hij een 
innemend mens is. Op de web
site vertelt hij eigenlijk alleen in 
Jip-en-Janneketaal wat er verder 
op de site te doen is en dat hij 
'reuze-trots' is op de lof die de 
gemeente voor haar website 
krijgt. 
Fans kunnen zijn cv en zijn bij
baantjes bekijken. 
De kans dat Bandell zijn teksten 
zelf geschreven heeft, lijkt bui
tengewoon klein; op de pagina 
gastenboek wordt zijn naam ver
keerd geschreven (met enkele ï 
aan het eind. Dat gastenboek zal 
waarschijnlijk overigens niet 
snel gevuld raken. Wie een be-



ZUID-HOLLAND ZUID - Wie 
in een gemeentehuis rondwan
delt, ziet daar meestal één soort 
bordjes dat de weg naar afdelin
gen, vergaderkamers en burge
meester wijst. Wie een dergelijke 
eenduidigheid verwacht in het 
virtuele gemeentehuis, de ge
meentelijke website, komt bedr
ogen uit. Op een enkele uitzon
dering na nebben ze minimaal 
drie verschillende navigatie-
menu's. 

Duidelijker wordt het daar niet 
van. Neem nu de site van de ge
meente Dordrecht, die deze 
week nog uitgeroepen werd tot 
beste gemeentelijke website. 
Een menu bovenaan de pagina, 
een submenu daaronder, een 
submenu, daarnaast nog wat 
plaatjes aan de linkerkant om de 
weg te wijzen en dan ook nog 
een submenu links op de pagina. 
Binnen dat laatste menu staat 
meestal de mogelijkheid om te
rug te gaan naar de vorige pagi
na, maar vaak blijkt de vorige pa
gina de pagina van daarvoor te 
zijn. 

Niettemin wordt snel duidelijk 

dat Dordrecht binnen Zuid-Hol
land Zuid de meeste ambities 
met Internet heeft. Digitaal ver
gunningen aanvragen kan ner
gens, maar Dordtenaren kunnen 
al wel formulieren voor vergun
ning-aanvragen uitprinten. Ook 
kan de Dordtenaar via internet 
een afspraak maken om bijvoor
beeld een nieuw rijbewijs af te 
halen. 

Vreemd genoeg moet hij daar
voor eerst zijn sofï-nummer op
geven. Wie telefonisch een af
spraak maakt, hoeft dat niet. 

Dordt dankt zijn uitverkiezing 
overigens aan het feit dat men
sen digitaal kunnen volgen wat 
er met een op de website inge
vulde vraag of klacht is gebeurd. 
Dat systeem staat echter nog in 
de kinderschoenen. De bezoeker 
kan alleen maar zien of de klacht 
alleen maar ontvangen, nog al
tijd in behandeling of afgehan
deld is. 

Na Dordrecht lijkt Papen-
drecht het verst gevorderd met 
Internet De navigatie door de si
te is iets duidelijker dan op Dor
drecht.nl, maar ook hier moet de 
bezoeker soms doorzettingsver-

Klik op 
'overlijden': 

'Uw sessie is 
gestopt' 

mogen hebben. Wie een bouw
vergunning nodig heeft, zal ver
moedelijk klikken op de promi
nent gebrachte knop 'Bouwen en 
Wonen'. Fout. Men moet daar
naast op digitaal gemeentehuis 
klikken, alwaar de tekst meldt 
dat men links op de pagina op 
'Productencatalogus' moet klik
ken. Dat woord is links echter 
niet te vinden, wel een link naar 
'gemeentelijke produkten'. 

Wie zo ver komt, vindt zelfs 
een 'wizzard' die de bezoeker 
aan de hand neemt. Dan gaat 
het echter helemaal fout. Om de
ze wizzard te beginnen, moet de 
aanvrager zelf uitmaken of hij 
aan nieuwbouw, een kleine of 
een grote verbouwing begint. 
Pas bij de derde stap blijkt dat 
het verschil daartussen gevolgen 
voor de bouwlustige burger 
heeft. Erger nog, de informatie 

die dan volgt is gebaseerd op 
verouderde regels. Dordrecht en 
Papendrecht bieden, net als Slie-
drecht, ook de gelegenheid om 
te zoeken op levensgebeurtenis. 
Handig, bijvoorbeeld voor wie 
wil weten wat te doen bij overlij
den. Maar na een klik op die ge
beurtenis komt de bezoeker in 
beide gevallen alsnog op een 
eenvoudige lijst met gemeente
lijke diensten. Papendrecht wil 
voor die lijst verschijnt wel eerst 
even zeker weten of er echt spra
ke is van een sterfgeval. Cru is 
een technische fout op de site 
van Sliedrecht. Wie daar bij le
vensgebeurtenis klikt op 'overlij
den' krijgt de mededeling dat 
zijn sessie gestopt is omdat hij al 
enige tijd niets gedaan heeft... 

Zwijnd recht had tot voor kort 
niet meer dan een veredelde ge-
meentegids op Internet staan, 
maar heeft zijn ambities bijge
steld. De bezoeker kan nog kie
zen voor de oude site, omdat 
daar nog veel nuttige informatie 
op zou staan. Die wordt echter 
niet meer bijgewerkt, luidt de 
waarschuwing. De vraag is na
tuurlijk hoe de burger uit moet 

gemeente voor naar website 
krijgt. 
Fans kunnen zijn cv en zijn bij
baantjes bekijken. 
De kans dat Bandell zijn teksten 
zelf geschreven heeft, lijkt bui
tengewoon klein; op de pagina 
gastenboek wordt zijn naam ver
keerd geschreven (met enkele '1' 
aan het eind. Dat gastenboek zal 
waarschijnlijk overigens niet 
snel gevuld raken. Wie een be
richt wil plaatsen, krijgt in de 
meest gebruikte browsers (In
ternet Explorer 5.5 en 6.0) de 
melding 'Fout op pagina'. 

maken welke informatie nog cor
rect is. Veel waarde kan hij er 
maar beter niet aan hechten. 
Zelfs op de nieuwe site die deze 
week actief werd, meldt de ge
meente nog vrolijk de gemeente
raad te hebben die op 31 decem
ber afgetreden is. 

Dan doet 's-Cravendeel het 
beter. De gemeente koestert, bij 
gebrek aan geld en in afwachting 
van een gemeentelijke herinde
ling, nauwelijks digitale ambi
ties. Zelfs informatie over bouw
vergunningen ontbreekt. Maar 
een 's-Cravendeler kan tenmin
ste in twee keer klikken zien wie 
hij waarvoor moet hebben bij de 
gemeente. 

Slechtzienden in Graafstroom 
hebben het slecht. Zij moeten 
niet op de links binnen de site 
klikken, maar de muis met uiter
ste precisie mikken op een flin
terdun lijntje daarboven. Wat dat 
betreft doet Corinchem het be
ter. Maar schijn bedriegt. De 
wild vormgegeven site wekt zo
veel verwarring dat je ook als 
goedziende makkelijk over het 
zoveelste submenu heen kijkt. 


