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Was (2017) Wordt (2019) 

 
Contactkanalen die voor u beschikbaar zijn: 

 Digitale dienstverlening (www.harlingen.nl, 
webformulieren en e-mail) 

 Persoonlijke dienstverlening aan de balies 

 Telefonische dienstverlening 

 Schriftelijke dienstverlening 

De contactkanalen waarvoor wij onze beloften doen: 

 Schriftelijke dienstverlening welke binnenkomt via post   
o Voorstraat 35,   
o Noorderhaven 86,  
o Postbus 10.000,  
o postNL en  
o overige koeriersdiensten  

 Schriftelijke dienstverlening welke persoonlijk overhandigd wordt via   
o Servicebalie (Receptie Voorstraat 35),   
o Balies burgerzaken en   
o Via faxnummer 0517 - 412664  

 Digitale dienstverlening te weten  
o Klantcontactformulieren website, o Email info@harlingen.nl  
o Email factuur@harlingen.nl  

 Telefonische dienstverlening via ons algemene telefoonnummer 14 0517 of 
0517 - 492222 

Als u de gemeente Harlingen belt via nummer 140517 (keuze 3), dan … 

Wij nemen per maand gemiddeld 80% van de telefoontjes 
binnen 25 seconden op. 

nemen wij gemiddeld 80% van de telefoontjes binnen 21 seconden op.  

Als wij de telefonische vraag niet (direct) kunnen 
beantwoorden, verbinden wij u door met de juiste persoon of 
maken een terugbelafspraak en bellen u, als dat is toegezegd, 
uiterlijk binnen 2 werkdagen terug.  

proberen wij uw vraag direct te beantwoorden. Als dat niet mogelijk is, bieden wij aan 
om een terugbelverzoek voor u te maken.  

Wij staan u correct en vriendelijk te woord. - 

http://www.harlingen.nl/


Als u ons bezoekt, dan… 

Heeft u een afspraak? Dan helpen we u binnen 3 minuten. helpen wij u binnen 2 minuten als u een afspraak heeft bij burgerzaken.  

Zonder afspraak is de wachttijd aan de balie niet langer dan 
15 minuten. 

helpen wij u binnen 10 minuten als u geen afspraak heeft bij burgerzaken. 

- kunt u een door u aangevraagd reisdocument op ieder adres in Nederland (behalve de 
Waddeneilanden) laten bezorgen op een door u gewenste dag en tijdvak. U dient daar 
wel zelf aanwezig te zijn en betaalt hiervoor vooraf een kleine vergoeding. 

Het gemeente Het gemeentehuis is tijdens de (vrije) 
openingstijden voor iedereen vrij en goed toegankelijk. 

- 

Wanneer dat mogelijk is passen wij onze bezetting aan op de 
drukte. 

- 

Wij staan u correct en vriendelijk te woord. - 

Als u ons een brief of e-mail (info@harlingen.nl) stuurt, dan… 

Alle inkomende post wordt geregistreerd (behalve reclame). 
 

kijken wij eerst of uw vraag eenvoudig of ingewikkeld is. Eenvoudige vragen gaan over 
bekende feiten of procedures (bijvoorbeeld openingstijden, parkeerregels en 
vergunningprocedures). Op eenvoudige vragen sturen wij u binnen 1 week antwoord. 
Alle vragen worden geregistreerd.  

- ontvangt u geen reactie op facturen en berichten die u ter kennisneming stuurt.  

Binnen vier werkdagen na ontvangst van uw brief of e-mail 
sturen wij een ontvangstbevestiging. Hierin vermelden we de 
datum van ontvangst en het registratienummer van uw brief. 
We sturen geen ontvangstbevestiging als de vraag gelijk te 
beantwoorden is.  

sturen wij u binnen 4 werkdagen na ontvangst van uw brief of e-mail een 
ontvangstbevestiging. Hierin vermelden wij de datum van ontvangst en het 
zaaknummer van uw brief.  

 ontvangt u geen ontvangstbevestiging op berichten die een vervolg zijn op eerdere 
correspondentie, berichten in een lopende procedure of op eerder genoemde 
eenvoudige vragen. 

De geregistreerde post wordt iedere werkdag uitgezet naar 
de betreffende afdeling/persoon. 

- 

Als u contact zoekt met de gemeente via onze website, dan …  

Indien u via de website een afspraak heeft gemaakt en uw 
mailadres heeft ingevuld, ontvangt u altijd een email met 
gegevens over de afspraak.  

krijgt u tijdens het maken van een afspraak met burgerzaken via de website een 
overzicht te zien van de documenten die u bij uw afspraak mee moet nemen.   



 ontvangt u na het maken van een afspraak met burgerzaken en het invullen van uw 
mailadres, binnen 1 werkdag een email met gegevens over de afspraak en een 
overzicht van de documenten die u mee moet nemen naar de afspraak.  

Op de website vindt u alle producten en diensten die de 
gemeente verstrekt. 

- 

Voor veel van onze producten kunt u via de website een 
afspraak maken. 

- 

Via de website kunt u bepaalde producten digitaal aanvragen. - 

De informatie is correct en begrijpelijk beschreven. - 

Servicenormen bij levensgebeurtenissen 

Wij sturen inwoners van de gemeente minimaal 4 weken 
voordat hun rijbewijs of reisdocument verloopt hierover een 
bericht. 

Wanneer uw reisdocument verloopt, krijgt u daarvan minimaal 4 weken van te voeren 
schriftelijk bericht. 

- Na aanvraag kan een reisdocument of een rijbewijs binnen 5 werkdagen worden 
opgehaald (in geval van spoed kan het sneller). 

- Na aanvraag kan een reisdocument of een rijbewijs binnen 5 werkdagen worden 
opgehaald (in geval van spoed kan het sneller). 

- Als u uw mobiele telefoonnummer doorgeeft als een reisdocument aangevraagd, dan 
ontvangt u van ons een sms om 10.30 uur op de eerste dag dat dit reisdocument bij 
ons is af te halen. 

- Na aanvraag wordt een uittreksel binnen 3 werkdagen aan de klant toegestuurd. 

- Als een geboorteakte direct verwerkt kan worden, sturen wij de ouder binnen 1 
werkdag een persoonslijst van zijn/haar kind.  

- Na het verwerken van een adreswijziging of vestiging krijgt de klant binnen 2 weken 
een schriftelijke bevestiging (deze termijn start op de datum van de 
adreswijziging/vestiging). 

- Binnen 4 weken na ontvangst van een brondocument (dit is een officieel stuk uit het 
buitenland, meestal een geboorte- of huwelijksakte) ontvangt u schriftelijk bericht 
hierover.  

- Complete naturalisatiedossiers worden binnen een week naar de IND verstuurd. 

Archief 

- Als u stukken opvraagt uit het dynamisch archief (archief stadhuis), dan kunt u deze 
binnen 3 werkdagen inzien tenzij de regelgeving deze inzage verbiedt.  



- Stukken uit het statisch archief (archief museum) kunt u inzien na het maken van een 
schriftelijke of telefonische afspraak met de beheerder van dit archief. Wij proberen u 
dan binnen 5 werkdagen te ontvangen.  

Facturen 

- Een inkomende factuur (factuur@harlingen.nl) betalen wij binnen 28 dagen na 
ontvangstdatum als:  
     o De factuur voldoet aan de wettelijke eisen (www.belastingdienst.nl).  
     o Dat de juiste betalingskenmerken op de factuur staan (contactpersonen en/of  
         routenummer).  
     o Er een correcte levering heeft plaatsgevonden van diensten en/of goederen.  

- Uw vragen over facturen die per mail (factuur@harlingen.nl) binnenkomen, worden 
binnen 5 werkdagen beantwoord. 

 


