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Samenvatting

In dit deelrapport zijn de resultaten weergegeven van de metingen die het gebruik van

het digitale loket van de gemeente Veld hoven weergeven. De analyse heeft

plaatsgevonden in het kader van het onderzoek naar de digitale transitie die

gemeenten ondergaan wanneer zij haar diensten via het internet gaan verlenen. De

gemeente heeft in haar beleidsplannen weergegeven vraaggerichte e-dienstverlening

te willen aanbieden. Echter notie, naar wat bezoekers van haar digitale loket zoeken

en in welke mate heeft zij niet. Daarbij komt nog dat zij niet op de hoogte was dat het

huidige systeem deze data registreert. Op basis van deze gegevens zou de gemeente

meer klantgericht kunnen werken. Het geeft namelijk inzicht in wie de bezoeker is,

wanneer deze het digitale loket bezoekt, welke producten het populairst zijn en welke

zoektermen worden ingegeven, waarop het management vervolgens kan sturen. Deze

informatie kan relevant zijn bij de beslissingen -naast de organisatorische, technische

en juridische mogelijkheden- welke producten en diensten de (eerste) keuze hebben

verder te 'digitaliseren'.

Voorzichtigheidshalve kan aan de hand van het aantal sessiesjaantal inwoners en

jaarlijkse groei gezegd worden dat het gebruik van het digitale loket als positief kanaal

kan worden beschouwd.

Er zijn 4 verschillende mogelijkheden om product informatie te vinden. De gebruiker

kiest het meeste de ingang 'lijst van producten' , daarna 'zoektermen', 'thema' en als

laatste ingang 'situatie'. Makers van het loket beweren echter dat deze 2 laatste het

meest geschikte antwoord geven en dat deze meer op de voorgrond dienen worden

weergegeven, zodat de bezoeker deze ingangen meer gaat gebruiken. Bij deze twee

ingangen hebben de makers getracht door een bepaalde vraag bij bestaande

productenjdiensten uit te komen. Bij de interpretatie van de cijfers dient men goed te

weten wat er nu precies geregistreerd (gemeten) wordt. Met name over de cijfers van

deze twee ingangen ('thema' en 'situatie') is heel wat kritiek te uitten. De gebruiker

wordt verplicht te kiezen, welke criteria daar ten grondslag liggen zijn onbekend, ook

kan hij meerdere rollen vervullen en de door het loket gebruikte ambtelijke termen

anders interpreteren.

Om 'echt' vraaggericht diensten te verlenen zal nader onderzoek gedaan moeten

worden wat burgers nu onder bepaalde termen verstaan, wat vraagt de burger nu

eigenlijk? Vermoedelijk zullen hierdoor processen veranderen en vervolgens nieuwe

producten en diensten tot stand komen. De meest bezochte ingangen geven hetzelfde

beeld, termen als bouwvergunning, paspoort, woz, rijbewijs, milieustraat, bouwgrond,

kapvergunning, hondenbelasting, uittreksel , trouwen, welstand, verhuizen,

inschrijven etc. scoren hierbij hoog.

Uit de cijfers is niet af te leiden of de bezoeker tevreden is gesteld met zijn zoekactie

jproductkeuze. Omdat de tevredenheid niet bekend is, kan men niet met zekerheid

zeggen dat een verdere functionele ontwikkeling van het product volgens de

bezoekers van het digitale loket daadwerkelijk nodig wordt geacht. Nader onderzoek

moet uitwijzen welke mogelijkheden er zijn en welke productenjdiensten en op welk

functionaliteitniveau gewenst zijn om via het internet te verlenen.
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I. Inleiding

Zoals is gebleken uit de interviews heeft de gemeente geen cijfers over wat burgers en

bedrijven nu willen. Ook gegevens van het eigen digitale loket heeft men niet. Uit

benchmarks, 'best pratices' en theorie worden deze gegevens echter wei als van

belang gezien voor een succesvolle transitie in e-dienstverlening. In dit deelrapport

wordt het gebruik van het digitale loket van de gemeenten Veldhoven gernventariseerd

en geanalyseerd.

In welke mate gebruikt de bezoeker het digitale loket van de gemeente Veldhoven voor

het vinden van productinformatie en naar welke informatie zoekt de bezoeker?

I.I Het digitale loket van de gemeente Veldhoven

Naast algemene informatie (actueel, cultuur/onderwijs, nieuwbouw, Veldhoven,

welzijn & sport, wijkbeheer, gemeentegids, -huis en -bestuur) heeft de bezoeker ook

de mogelijkheid via de website van de gemeente Veldhoven product/dienst specifieke

informatie te verkrijgen. Het digitale loket ook wei de Vraaggerichte INteractieve

Dienstencatalogus (VIND) genoemd is benaderbaar via de gemeentelijke website

www.veldhoven.nl en ziet er als voigt uit.
Figuur 1: Digitale loket van de gemeente Veldhoven

De bezoeker heeft de keuze uit 4 mogelijkheden om productinformatie te verkrijgen

namelijk op basis van:

1. Een zoekterm (via een vrij in te voeren trefwoord producten selecteren)

2. Een product uit een lijst te selecteren (alfabetische lijst)

3. Een thema; een onderwerp die aan de vraag van de bezoeker vo/doet.

4. Op situatie; /evensgebeurtenis, via een herkenbare aan/eiding (geboorte, trouwen,

verhuizen etc.) producten se/ecteren.
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De Vraaggerichte INteractieve Dienstencatalogus (VIND) is een product van het

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en is in december 2000 verspreid onder aile

Nederlandse gemeenten. Sinds 1 januari 2002 is het officiele beheer van VIND door

programmabureau OL2000 overgedragen aan het samenwerkingsverband van VNG

Uitgeverij, Sdu Uitgevers en Contain Organisatie Advies. De gemeente Veld hoven heeft

via GemNet (een samenwerkingsverband tussen 6 gemeenten) de gemeentelijke

website online gebracht, waaronder VIND. De provider van VIND voor de gemeente

Veldhoven is de firma DSD automatisering te Deurne.

Momenteel maakt een groot aantal gemeenten gebruik van deze dienstencatalogus.

Niet elke gemeente gebruikt VIND op dezelfde wijze. De ene gemeente zet VIND in als

digitale dienstencatalogus op haar website. Andere gemeenten gebruiken VIND aan de

balie ter ondersteuning van de medewerkers Publiekszaken. Weer andere gemeenten

beschouwen VIND meer als referentie voor de herordening of kanteling van haar

organisatie richting een vraaggerichte organisatie met 'de burger centraal'. Van de

ruim 400 gemeenten gebruikt 85 (www.productencatalogus.nl. 3 februari 2005) van

hen VIND als digitale loket. VIND kent diverse modules o.a.:

VINDWEB

VINDBALIE

VINDBEHEER (generen van overzichten)

VINDMONITOR (rapportage en statische analyse)

1.2 Dataverzameling

Het VINDbeheer registreert aile bezoeken aan het digitale loket. Elke handeling die een

gebruiker uitvoert wordt in een logbestand opgeslagen. Ondanks dat de gemeente

Veldhoven niet over de VINDmonitor module beschikt, is het na wat flinke bewerkingen

toch mogelijk vanuit het logbestand een database op te zetten, waaruit statische

analyses te maken zijn.
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Grafiekl: Aantal sessies met het digitale loket

In grafiek 1 is zichtbaar dat de maanden maart en april 2003 een behoorlijke piek. Een

direct aanwijsbare verklaring is hiervoor niet goed te geven, omdat in deze maanden

de verhouding tussen gekozen producten, onderwerpen gelijk is aan de overige

maanden het jaar. Wei is heeft de gemeente veel in de publiciteit gestaan met de

Kempen Campus (17 april was er een openbare bijeenkomst) en zaken over de aanleg

van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Veldhoven. Wellicht hebben

bezoekers naast de informatie op de website ook het digitale loket bezocht. Naast de

verschillen is er een jaarlijkse groei in het aantal bezoekers waar te nemen.

Was er sprake van een serieus bezoek?

Momenteel zu/len bezoekers van het digitale loket momenteel altijd nog naar het

gemeentehuis moeten gaan om daadwerkelijk een product aan te vragen. £r is

dus nag niet sprake van een vervangend distributiekanaal

£r is niet op te merken met welke frequentie diverse bezoekers het digitale loket

raadplegen. Zijn het a/lemaal verschi/lende bezoekers? Komt een kleine groep

bezoekers regelmatig terug? Op basis van IP adressen (standaard

webstatistieken) zou men hier een beterbeeld in kunnen krijgen.

£r kan niet worden vastgesteld of de bezoekers daadwerkelijk inwoners zijn van

de gemeente Veldhoven.

2.1 Frequentie van gebruik

Begin 2002 is het digitale loket op de gemeentelijke website operationeel. In 2004

werd er ruim 18700 keer gebruik van gemaakt. Een gemiddelde van 1560 per maand.

Dat is een hoge score voor een gemeente met een bevolking van ruim 42.000. Uit

onderzoek (Meer, 3 september 2002) meldt men dat een volwassen inwoner van ons

land gemiddeld een keer in de drie jaar de gemeente bezoekt. De gemeente Veldhoven

telt 33.000 volwassenen inwoners (Oostveen, 2004) bij benadering heeft de gemeente

Veldhoven dus een gemiddelde van 11.000 bezoekers per jaar. Een gemiddelde per

maand is dat ruim 900 bezoekers. In dit licht is de score van 1560 verrassend hoog.

Een kanttekening die hierbij gemaakt kan worden zijn:

I
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Grafiek 2: Frequentie gebruik digitaleloket per werkdag

Het digitale loket wordt voornamelijk op werkdagen bezocht (grafiek 2). Zie bijlage 2

voor meer gegevens. Vanuit de ruwe data uit VINDbeheer is het niet mogelijk om op

welke tijdstippen bezoekers voornamelijk het digitale loket bezoeken weer te geven

(Met de module VINDmonitor is dit wei mogelijk).

0l0otaatovllrzienl ..
~"

'/1J .
2002 % 2003 % 2004 %

Totaal aantal sessies 4603 16920 18723

Ingangen:

Aantal gekozen producten 6460 59 8771 44 13979 47

Aantal ingevoerde zoektermen 1861 17 4690 24 6698 22

Aantal gekozen thema's 1761 16 4148 21 6082 20

Aantal gekozen situatie 831 8 2144 11 3052 10

Totaal keuze 10913 19753 29811

Tabel1: Aantallen sessies en Ingangen

De bezoekers kiezen voornamelijk uit een lijst van producten. Vervolgens op

zoektermen en thema's. Wanneer de bezoeker de keuze maakt om de zoekterm

methode te gebruiken kan er niet gegarandeerd worden dat deze aile relevante

producten voorbij ziet komen. Een keuze voor 'thema' en in iets mindere mate 'situatie'

is de meest optimale ingang. Deze is het meest klantvriendelijk aldus de makers van

de VIND catalogus en het levert dit de bezoeker een uitputtende lijst met relevante

producten op.

De makers raden aan dat wanneer de bezoekers veel op trefwoord zoeken of uit de lijst

met producten kiezen; de plaats en positie van de 'intaketrechter' ('thema's' en

'situatie') onvoldoende helder is aangegeven en daarom deze een prominentere

positie te geven en de andere ingangen wat achteraf (Overheidsloket 2000, 2002).

Opvallend is dat het aantal totaal keuzes hoger zijn dan het aantal sessies. Wanneer

men het digitale loket bezoekt kijkt men dus ook naar de overige ingangen of gebruikt

men meerdere keren dezelfde ingang. Er is niet af te leiden of personen het gewenste

antwoord niet direct krijgen en daarom verder zoeken of dat men bij het bezoek

ge'lnteresseerd raakt in andere producten, thema's, situaties.

De jaarlijkse groei van het aantal bezoekers is tussen 2003 en 2004, 10%. Het aantal

keuzes dat men maakt tijdens deze jaren is een groei van 34% waarneembaar. Gezien

het digitale loket pas later in het jaar van 2002 operationeel werd kun je 2002 niet

geheel in aantallen vergelijken met de jaren 2003 en 2004.
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Tabel3: Ultschleters In ovenge Jaren

Het product 'bouw en verbouw, melding' scoort in 2002 erg hoog begin 2003 is het

product niet meer door de gemeente beschikbaar gesteld. De reden hiervoor is dat na

de wijziging van de Woningwet, per 1 januari 2003 de meldingplicht van bouwwerken

is komen te vervallen. Aangepast sporten, subsidie scoort enorm vergeleken met 2003

en 2004, ook hiervoor zou een verklaring voor gegeven kunnen worden dat de

bezoeker op voorlopend op het Europees jaar van de gehandicapten meer

belangstelling van heeft gehad. Echter zijn dit speculaties. In verhouding met 2004

zijn er in jaar 2003 geen extremen.

'tieKi~J!n 1ill:l\fatlt:lltl~'\~1 ',1iI.qm1Wl'>!ltilliii'W&"~ m
, &.1'

2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

bouw en verbouw, melding 211 3,3 1 0,0

Aansprakelijkheidsstelling gemeente 192 3,0 12 0,1 28 0,2

aangepast sporten, subsidie 163 2,5 9 0,1 16 0,1

In 2002 zijn er 3 producten die en hoge score hebben vergeleken met 2003 en 2004

zie hieronder weergegeven.

Het openbaar bouwregister was in 2002 nog niet beschikbaar, vanuit de cijfers lijkt het

dat men dit product eind 2003 beschikbaar heeft gesteld. De volledige lijst is als

bijlage 4 ingesloten, daarbij is het uiteraard ook aardig om eens naar de producten te

kijken waar vrijwel geen vraag naar is. Is daadwerkelijk de vraagfpopulariteit voor dit

product laag of is de interpretatie van de naam of beschrijving mogelijk onjuist.

Er zijn diverse producten die aan elkaar verwant zijn de aZB is hierin een duidelijk

voorbeeld. Wanneer deze verwanten een gelijke score hoogte geven kan dit een

indicatie zijn dat de integrale aanpak zijn vruchten heeft afgeworpen.

Bijvoorbeeld: Wanneer een 'klant' een voor een bouwvergunning komt moet deze ook

gewezen worden op o.a. een inrit-, kap-, of milieuvergunning.

Tabel2: Top 20 van de meest getoonde productomschnlvlngen ultgaande van 2004

2.2 Gekozen producten

Het product wat voornamelijk gekozen wordt is 'bouw en verbouw, vergunning', in

2004 werd dit product 1688 keer gekozen, dit is 12,1% van het totaal aantal keuzes

(13979).

~ (ieRozen producten
,

"
,*,:,,~

2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

bouw en verbouw, -vergunning 275 4,3 960 10,9 1688 12,1

paspoort/ identiteitsbewijs 285 4,4 567 6,5 883 6,3

huwelijk en geregistreerd partnerschap 166 2,6 437 5,0 650 4,6

verhuizing en emigratie 117 1,8 273 3,1 480 3,4

milieustraat 129 2,0 210 2,4 342 2,4

bouwgrond, uitgifte 152 2,4 278 3,2 336 2,4

bouw en verbouw, beoordeling op uiterlijk 52 0,8 141 1,6 276 2,0

en schoonheid

onroerende zaakbelasting (alB), wet WOl 33 0,5 100 1,1 276 2,0

openbaar bouwregister 39 0,4 274 2,0

Onroerende- zaakbelasting (OlB) 62 1,0 127 1,4 233 1,7

afvalcontainers, kopen verkrijgen of 62 1,0 117 1,3 227 1,6

vervangen

afval van huishoudens, inzameling 83 1,3 148 1,7 225 1,6

burgerlijke stand of GBA, uittreksel 61 0,9 145 1,7 216 1,5

rijbewijs, afgifte 47 0,7 103 1,2 192 1,4

Hondenbelasting 102 1,6 129 1,5 178 1,3

grof huisvuil/kringloopwinkel 67 1,0 138 1,6 170 1,2

bijschrijven kind in paspoort 99 1,5 159 1,8 165 1,2

geboorte, aangifte 33 0,5 123 1,4 162 1,2

Onroerendzaakbelasting (alB), 12 0,2 38 0,4 148 1,1
waardebepaling

woningzoekende, inschrijvingsbewijs 55 0,9 115 1,3 143 1,0
...
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2.3 Gekozen zoektermen

Aile door de bezoekers ingevoerde zoekwoorden worden opgeslagen in een

logbestand. In tabel 4 zijn de zoektermen die in 2004 40 of meer keer zijn ingevoerd.

Ook komt deze top vrijwel overeen met die van de gekozen producten. Van de 6698

ingevoerde termen in 2004 zijn er totaal 2393 verschillende zoektermen ingevoerd.

Het logbestand geeft niet weer of de termen wei of niet zijn gevonden. Vergeleken met

2002 en 2003 die o.a. als bijlage 6 zijn ingesloten zijn er nauwelijks verschillen. Het

valt op dat de zoektermen serieus bedoeld zijn in een globale scan zijn naast enkele

spellingsfouten geen scheid- of onzinwoorden ingevoerd.

~Qel<termeL'li'.dl ~m1TIm{<13t;f&,q ~~: f"><:'{$'" b""'Y.::<*l%':@iI:~"_~>;;; «

Aantal %

bouwvergunning 421 6,3

paspoort 380 5,7

bouw 127 1,9

woz 98 1,5

rijbewijs 94 1,4

milieustraat 79 1,2

bouwgrond 68 1,0

vergunning 60 0,9

hondenbelasting 59 0,9

uittreksel 54 0,8

trouwen 51 0,8

welstand 44 0,7

verhuizen 42 0,6

inschrijven 41 0,6

vergunningen 41 0,6

kapvergunning 40 0,6

Tabel4: Zoektermen die 40 of meer keer letterlljk zijn ingevoerd

7,0%
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i
5,0% 1---\
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- -. 1

Grafiek 3: Top 28 zoektermen in 2004

Van de 6698 totaal ingevoerde zoektermen, werd "bouwvergunningen" 6,3% in 2004

ingevoerd. Kanttekening: Wanneer men het digitale loket benadert wordt er kort

uitgelegd, waarop men kan zoeken, als voorbeeld worden de trefwoorden

"bouwvergunning" en "bouw" gegeven. Dit kan de bezoeker beYnvloeden door deze

termen (eerst) te proberen.
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e zoekfunctie binnene website
a e Gemeente Veldhoven

~bouwvergunnmg" of $lleen

Naast de trefwoorden die hier zijn ingevoerd zijn er ook die niet binnen het digitale

loket (Vindcatalogus) liggen. De trefwoorden die binnen het digitale loket worden

ingevoerd hebben geen betrekking op de complete website van de gemeente, de

zoekfunctie beperkt zich enkel binnen het digitale loket. De algemene zoekfunctie op

gemeentelijke website geeft echter weI een totaal resultaat (digitale loket + de rest van

de website) en geeft ook aan waar het resultaat gevonden is. Blijkbaar is het digitale

loket weI gerntegreerd in de zoekfunctie van de gehele website maar niet visa versa.

Blijkbaar is dit ook voor de bezoekers niet geheel duidelijk. Raadzaam is dat de

zoekfunctie van het digitale loket ook met de complete website zoekfunctie te

integreren of de zoekfunctie binnen het digitale loket te verwijderen immers de

complete zoekfunctie staat reeds in de menubalk.
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2.4 Gekozen thema's, vraagpatroon, doelgroep en rol I
De bezoekers komen d.m.v. een vraagjantwoordstructuur tot relevante producten. De

stappen hierbij zijn:

Stap 1: Thema's

Stap 2: Vraagpatraan

Stap 3: Daelgraep + ral

De keuze voor Bouwen & Wonen is opvallend hoog liefst drie keer zo vaak als het

tweede populaire thema Milieu & Afval. Ook de tweede positie is vrij opmerkelijk met

name omdat deze bijna 2 keer zo hoog scoort als de producten van "Leven, reizen &

papieren".

6000

I
I

Stap 1: Thema's

De eerste stap is de keuze uit een van de 11 thema.
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Grafiek 4: Frequentieverdeling van gekozen thema's
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Tabel 5: Frequentleverdehng van gekozen thema's

Gekoilen tlteila"ii~+' "
" .. '" ' 12£:<f~

2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

1 Bouwen & Wonen 647 36,7 1717 41,4 2564 42,2

2 Milieu & Afval 229 13,0 531 12,8 838 13,8

3 Leven, rei zen & papieren 103 5,8 281 6,8 436 7,2%

4 Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 166 9,4% 299 7,2% 403 6,6%

5 Leefomgeving & Veiligheid 104 5,9% 242 5,8% 350 5,8%

6 Meldingen, klachten & Bezwaren 98 5,6% 196 4,7% 327 5,4%

7 Verkeer & Vervoer 119 6,8% 220 5,3% 312 5,1%

8 Werk & Inkomen 81 4,6% 269 6,5% 301 4,9%

9 Zorg & Welzijn 98 5,6% 186 4,5% 274 4,5%

100ndernemen 67 3,8% 138 3,3% 173 2,8%

11 Scholing & Vorming 49 2,8% 69 1,7% 104 1,7%

Totaal 1761 100% 4148 100% 6082 100%

Grafiek 5: Gekozen thema's in percentage
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Stap 2: Vraagpatroon

Wanneer de bezoeker voor een thema heeft gekozen, moet deze kiezen voor een

vraagpatroon. De tien populairste vraagpatronen zijn in tabel6 weergegeven. De komt

vrij overeen met de hiervoor besproken ingangen. Per thema verschillen het aantal

vraagpatronen. De bezoeker heeft bij het kiezen van thema vervolgens een brede of

smalle keuze in het aantal vraagpatronen wat een vertekend beeld kan geven wanneer

vraagpatronen op aantallen worden vergeleken. Daarom zijn in bijlage 8 zijn per thema

de vraagpatronen weergegeven.

GaRD2an vraagpaffonen
,

«,<\4
2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

Milieu & Afval -> Afvalverwijdering
167 9,7 403 10,2 637 11,3

& -scheiding

Bouwen & Wonen -> Gebouw
166

(Iaten) bouwenl nieuwbouw
9,6 409 10,4 615 11,0

Bouwen & Wonen -> Verbouwen -
133

renovatie of uitbreiding
7,7 389 9,9 607 10,8

Bouwen & Wonen -> Verbouwen -
135

kleine aanpassing
7,8 297 7,5 515 9,2

Leven, raizen & papieren ->
71 4,1 166 4,2 259 4,6

Identificatie & reisdocumenten

Bouwen & Wonen -> Kopen
90 5,2 215 5,5 252 4,5

woning

Bouwen & Wonen -> Huren
71

woning
4,1 167 4,2 157 2,8

Bouwen & Wonen -> Woonlasten 29 1,7 83 2,1 155 2,8

Milieu & Afval -> Milieugevoelige
35 2,0 76 1,9 111 2,0

activiteiten
Werk & Inkomen -> Inkomsten,

38 2,2 91 2,3 101 1,8
uitgaven en schulden

Tabel6: Top 10 van de populalrste vraagpatronen

Stap 3: Doelgroep en rol

De derde stap is de vanuit welke actor (doelgroep+roO de bezoeker zijn vraag stell. De

doelgroep is een aanduiding van de verschillende soorten klanten die het digitale

loket kan hebben. Binnen het digitale loket zijn verdeeld in bewoners, ondernemingen,

instellingen en groepen uit de gemeenschap.

Bewoners: Alle (tijdelijke) inwoners van Nederland.

Ondernemingen: Alle organisaties die werken op basis van het marktprincipe en die

doorgaans gericht zijn op het bereiken van een maximale winst.

Instellingen: Professionele non-profit organisaties met een maatschappelijke

taak: scholen, ziekenhuizen, etc.

Groepen: Alle samenwerkingsverbanden op basis van collectief burger- (of

bedrijfs-) initiatief: buurtvereniging, sportvereniging,

belangenvereniging, politieke partij, etc.

Via deze methode (thema -> vraagpatroon) werd het digitale loket met name door

bewoners (86% in 2004) bezocht, uiteraard verschilt de populatie van iedere

doelgroep en heeft men de keuze uit 4 doelgroepen. Gemeente kent bijvoorbeeld ruim

2000 bedrijven en ruim 42400 inwoners, waarvan 33.000 volwassenen (Oostveen,

2004). Ongeveer 16% van iedere populatie van deze 2 doelgroepen heeft het loket

bezocht via doelgroep en rol.

2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

Bewoner 2294 83 3552 76 5077 86

Ondernemingen 203 7 366 8 322 5

Groep 165 6 443 10 308 5

Instellingen 87 3 291 6 169 3

Totaal 2749 4652 5876

Tabel 7: Doelgroepen
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Naast de doelgroep wordt ook gevraagd naar de rol van de bezoeker, vanuit welke

situatie stelt de bezoeker zijn vraag. De rol geeft dus niet zo zeer informatie over de

klantvraag maar over de klant zelf. In feite wordt hiermee het perspectief van waaruit

de klant een vraag stelt aangeduid. Een parkeerplaats voor een invalide is iets anders

dan die voor een bedrijf. Ook kunnen rollen die wat verder weg lijken te liggen van de

klantvraag toch zeer relevant zijn. De rol oudere is bijvoorbeeld bij de huursubsidie

een relevant onderscheid. Liefst 64,7% had de rol van individu, gezin, huishouden en

woningbezitter.

1,.,1EfiQUIR:' '§\N
"

, " lib '1 ' , ""~,, "
,,"';'ffi'?h'~~,,~ yNx "Mllilli,,'«,% " ill ",,,,,,,-,,;,",,,-x "

2002 2003 2004

Aantal Aantal Aantal

Bewoner·) individu, gezin, huishouding 978 35,6 1378 29,6 2083 35,4

Bewoner·) woningbezitter 644 23,4 1016 21,8 1716 29,2

Bewoner·) huurder 128 4,7 237 5,1 234 4,0

Bewoner -) woningzoekende 105 3,8 148 3,2 186 3,2

Onderneming') vestiger, uitbreider 82 3,0 138 3,0 141 2,4

Bewoner .) verkeersdeelnemer 58 2,1 103 2,2 132 2,2

Bewoner·) bezorgde of gedupeerde 71 2,6 100 2,1 130 2,2

Onderneming -) exploitant 77 2,8 144 3,1 106 1,8

Bewoner -) vervuiter 35 1,3 56 1,2 104 1,8

Bewoner -) hobbyist/recreant 76 2,8 105 2,3 99 1,7

Tabel8: Top 10 meest gekozen doelgroep + rol

Ook hier geldt dezelfde opmerking wanneer men doelgroep + rollen met elkaar gaat

vergelijken op aantallen, omdat de bezoeker de per vraagpatroon een brede of

beperkte keuze kan maken in doelgroepen Hollen. In bijlage 11 t/m 14 zijn daarom de

rollen per doelgroep weergeven.

Overzicht toe- en afname

l'aename. ~fname x , , ,
,

Stap Aantal Thema Vraagpatroon

1 Thema's 6082 100%

2 Vraagpatroon 5614 92% 100%

3 Doelgroep 5876 97% 105%

Tabel9: Toename / afname sessles.

Kijkend naar de verschillen in aantallen van stap 1 (Thema), stap 2 (Vraagpatronen) en

stap 3 (Doelgroep + rollen) is op te merken dat 8% van de bezoekers na de keuze van

een thema niet verder op een vraagpatroon klikken.

Tussen stap 2 en 3 een opmerkelijke toename van 5% te zien. Deze toename is te

verklaren doordat de bezoeker de mogelijkheid heeft om terug te gaan naar het vorige

menu (d.m.v. de 'Vorige knop' van de Internet Explorer en een 'Terug knop' in het

digitale loket). Een toename kan betekenen dat bezoekers niet het gewenste te zien

krijgt of dat zij ook tot een andere doelgroepHol kunnen behoren en gernteresseerd/

nieuwsgierig zijn in de resultaten die bij die doelgroepen worden weergegeven.

Doordat men 'terug kan gaan' kan vanuit deze cijfers niet worden opgemerkt hoeveel

mensen afhaken na elke stap.
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2.5 Gekozen situatie

Op basis van een bepaalde situatie krijgt de bezoeker enkele producten te zien. Een

dusdanige wijziging van de levensomstandigheden of hoofdbezigheden van een

burger kan leiden dat de burger noodzakelijk of zelfs verplicht is contact op te nemen

met de overheid. Denk hierbij aan geboorte, scholing, werken, trouwen, verhuizen en

ziekte.

GeKozen situaties

2002 2003 2004

Aantal % Aantal % Aantal %

Trouwen/Samenwonen 135 16,2 426 19,9 683 22,4

Verhuizen 118 14,2 334 15,6 619 20,3

Geboorte 90 10,8 243 11,3 328 10,7

Op reis 79 9,5 177 8,3 280 9,2

Huis kopen 88 10,6 190 8,9 261 8,6

Achteruit gegaan in inkomen? 52 6,3 133 6,2 160 5,2

Scheiden 49 5,9 128 6,0 126 4,1

Een sterfgeval 42 5,1 102 4,8 117 3,8

Bedrijf beginnen 49 5,9 124 5,8 114 3,7

Immigratie 23 2,8 71 3,3 105 3,4

Met pensioen 33 4,0 73 3,4 99 3,2

(Weer) aan het werk 21 2,5 60 2,8 55 1,8

Ziekte 28 3,4 43 2,0 53 1,7

(Weer) naar school 24 2,9 40 1,9 52 1,7

Totaal 831 2144 3052

Tabell0: Gekozen sltuatle
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3 Algemene conclusie en aanbevelingen statische analyse
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3-1 Nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en validiteit

Het meetsysteem registreert het aantal 'clicks'. Foute en probeeracties worden daarbij

ook meegenomen. Wat de nauwkeurigheid van de aantallen en de validiteit van de

analyse niet geheel ten goede komt. Toch geven de resultaten van aile ingangen

vrijwel een gelijk beeld en heeft de bezoeker bij het zoeken serieuze trefwoorden

ingevoerd. De betrouwbaarheid van de gegevens is hoog de verhoudingen per jaar

komen vrijwel overeen. Per maand zijn dezelfde verhoudingen waargenomen (via

vindbeheer bekeken). Overige links op de gemeentelijke website zijn niet

meegenomen in de analyse. Kritiek op de ingangen 'thema' en 'situatie' van het

digitale loket is dat de makers hebben geprobeerd het systeem vraaggerichtheid vorm

te geven vanuit het bestaande aanbod van gemeentelijke diensten en producten. De

focus hebben zij willen leggen op vraagpatronen en thema's terwijl uit de cijfers blijkt

dat gebruikers van het digitale loket eerder zoeken op product (aanbodgericht). Ook

valt het op dat het systeemontwerp vanuit aanbod is beredeneerd. Vanuit het aanbod

zijn er vraagpatronen opgesteld. De vraagpatronen zijn voornamelijk tot stand

gekomen door gebruik te maken van de kennis en ervaringen van ambtenaren en niet

vanuit de burgers (Overheidsloket 2000, 1997). Men moet vele stappen doorlopen om

uiteindelijk een antwoord te krijgen. Men begint met een vraag en het kan voorkomen

dat men uiteindelijk op een antwoord uitkomt die de vraag niet dekt. Dit komt o.a.

omdat er gebruik wordt gemaakt van een structuurboom, bij elke stap vallen er

antwoorden af. De makers hebben van te voren bepaald welke antwoorden dienen af te

vallen. Welke operationalisering en criteria hierbij zijn toegepast is niet bekend. Het

digitale loket gebruikt vele ambtelijke begrippen bijv. emancipatie & bewustwording,

scholing & vorming, leefomgeving. Het kan voor de bezoeker niet geheel duidelijk zijn

wat de betekenis van deze begrippen zijn of dat zij deze anders interpreteert. Een

ander punt is dat de bezoeker meerdere rollen kan vervullen, echter dient hij te kiezen

voor een bepaalde rol met als gevolg verschillende antwoorden.

3-2 Conclusie en aanbevelingen

Gezien het hoge gemiddelde sessies kan het digitale loket als een positief gezien

worden, echter uit de data die verkregen is, is niet af te leiden of de bezoeker tevreden

is gesteld met zijn zoekactie /productkeuze etc. Omdat de tevredenheid niet bekend

is, kan men niet met zekerheid zeggen dat een verdere functionele ontwikkeling van

het product volgens de bezoekers van het digitale loket daadwerkelijk nodig wordt

geacht. Om enige tevredenheid te meten zou de bezoeker na het eindresultaat

gevraagd kunnen worden naar een feedback. Een vrij eenvoudige methode die o.a.

gebruikt wordt bij de belastingdienst en het bedrijvenloket, is te vragen of het

eindresultaat de vraag wei of niet is beantwoord, met een klik geeft de bezoeker zijn

reactie. Uit de gegevens blijkt dat enige termen enorm boven andere termen uit stijgen

er kan wellicht gekeken worden of er producten/diensten omtrent deze termen, de

mogelijkheid hebben en gewenst zijn om eerst verder te digitaliseren. Bijvoorbee/d:

-bouwvergunning . paspoort - woz

- rijbewijs - mi/ieustraat . bouwgrond

. kapvergunning . hondenbe/asting . uittrekse/

- trouwen - we/stand - verhuizen

. inschrijven

Bestaande producten en diensten zijn nog erg aanbodgericht men heeft wei getracht

vanuit de vraag bij producten uit te komen. Om echt vraaggericht diensten te verlenen

zal onderzoek gedaan moeten worden wat burgers nu onder bepaalde termen verstaan

(Wat vraagt de burger nu eigenlijk?). De totstandkoming (processen) van

diensten/producten veranderen wanneer zij vanuit de vraag worden bepaald.

(Processen worden anders gedefinieerd en daardoor vermoedelijk ook de producten en

diensten). Zoals eerder aangegeven is het aan te bevelen de zoekfunctie te integreren

met de hoofdwebsite. Of dit geheel in het digitale loket te verwijderen, omdat de

algemene zoekfunctie ook in het digitale loket zoekt. De makers geven aan dat het

loket mensen meer moet verplichten te zoeken op thema, vraagpatroon, doelgroep en

rol wat volgens hen het meest relevante resultaat geeft, dit kan door deze zoekactie

meer op de voorgrond weer te geven.
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BIJlAGEN

Bijlage 1: Sessies per maand

"t> i,,\Wf~illlfBI lIe!!l!!lI per rolland
Maand 2002 2003 2004
ianuari 933 1637
februari 962 1482
maart 6 2603 1834
april 14 2774 1046
mei 18 1131 1374

I iuni 201 1139 1603
I iuli 669 1158 1632
augustus 707 946 1328
september 847 1297 1553
pktober 903 1429 2013
november 971 1326 1778

december 267 1222 1443
Totaal 4603 16920 18723
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BIJlAGEN

Bijlage 2: Sessies per dag

,,~ ' ' <~ %iRtm 'l~Il$!lIIl!ll!llrJI\lellll: '"
Dag 2002 2003 2004 Aantal
maandag: 886 3011 3578 7475
dinsdag 851 3027 3448 7326
woensdag: 710 2662 3234 6606
donderdag: 757 2865 2956 6578
vrijdag 644 2700 2637 5981
zaterdag: 317 1132 1170 2619
zondag: 438 1523 1700 3661
Totaal 4603 16920 18723 40246

4000 ~----._--_.-_ __ - _ _ ------ ------ ,
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'\~'\,~'jW?i~:gt*' "\i,r%r~*"'5.li•••li%,'%\,g
Werkdag 2002 2003 2004 Aantal
maandag 19,2% 17,8% 19,1% 18,6%

dinsdag 18,5% 17,9% 18,4% 18,2%
woensdag 15,4% 15,7% 17,3% 16.4%

donderdag: 16,4% 16,9% 15,8% 16,3%
vriidag: 14,0% 16,0% 14,1% 14,9%
zaterdag: 6,9% 6,7% 6,2% 6,5%

zondag: 9,5% 9,0% 9,1% 9,1%

Totaal 100% 100% 100% 100%
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BI)LAGEN

Bijlage 3: Totaaloverzicht

BljLAGEN

Bijlage 4: Gekozen producten in 2002, 2003 en 2004 I
&, , <~" T$ta41llvlrzicllt

Keuze 2002 % 2003 % 2004 %

Aanlal sessies 4603 16920 18723

Produclen 6460 59% 8771 44% 13979 47%
Zoeklermen 1861 17% 4690 24% 6698 22%
Gekozen Thema's 1761 16% 4148 21% 6082 20%

Silualie 831 8% 2144 11% 3052 10%

Tolaal 10913 19753 29811 100%

I
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iv

Gekozan pfodycteo

Product 2002 2003 2004
bouw en verbouw ver~unnin2" 275 4,3% 960 10,9% 16B8 121%

I pas poor! identiteitsbewi"s 285 4,4% 567 6,5% 883 63%
huwelnk en i!"eTe istreerd oartnerschao 166 2,6% 437 5,0% 650 4,6%
verhuizin g en em jgratie 117 1,8% 273 3,1% 480 3,4%

milieustraat 129 2,0% 210 2,4% 342 24%
bouw_~rond uit2"ifte 152 2,4% 278 3,2% 336 2,4%

bouw en verbouw, beoordeling op uiterli'k en schoonheid 52 0,8% 141 1,6% 276 2,0%

onroerende zaakbelastin2" OZB wetWOZ 33 0.5% 100 1,1% 276 2,0%

ooenbaar bouwree:ister Fli'iii 39 0,4% 274 2,0%
onroerende-zaakbelasting (OZB) 62 1,0% 127 1,4% 233 1,7%
afvalcontainers, kooen verkriie:en of vervan.i!"en 62 1,0% 117 1,3% 227 1,6%
afval van huishoudens inzamelin2" 83 1.3% 148 1,7% 225 1,6%
burgerli ke stand ofGBA uittreksel 61 0,9% 145 1,7% 216 1,5%

riibewiis afe:ifte 47 0,7% 103 1,2% 192 14%
hondenbelastin e: 102 1,6% 129 1,5% 178 13%

IRfof huisvuil krin loopwinkel 67 1,0% 138 1,6% 170 1,2%

biischriiven kind in pasPoort 99 1,5% 159 1,8% 165 1,2%

I e:eboorte aane:ifte 33 0,5% 123 1,4% 162 lZ%
onroerenzaakbelastinglOZB ,waardebepaling 12 0,2% 38 0,4% 148 11%
wonine:zoekende, inschri'vine:sbewi's 55 0,9% 115 1,3% 143 1,0%

bijstandsuitkerine: 56 0,9% 92 1,0% 136 10%

kadastrale informatie kopie 57 0,9% 91 1,0% 136 10%

kabeltelevisie 55 0.9% 72 0,8% 130 0,9%

bouw en verbouw. e:emeenteli"ke toezicht 53 0,8% 76 0,9% 115 08%

gba, afschrift 34 0,5% 84 1,0% 112 08%

rioolaansluitine: 26 0,4% 38 0,4% 111 0,8%

bestemmingsplannen, herziening 40 0,6% 95 1,1% 109 0,8%

belastingen en heffingen, kwi tscheldine: 33 0,5% 66 0,8% 103 07%
~rkeervere:unnjn2'voor bewoners 35 0,5% 64 0,7% 102 0,7%

wegen en straten en fietspaden en trottoirs, onderhoud 63 1,0% 53 0,6% 100 0,7%

kapvere:unning 42 0,7% 73 0,8% 96 0,7%

naamskeuze 54 0,8% 60 0,7% 95 0,7%

I gemeentebelastingen, kopie aanslag 14 0,2% 56 0,6% 90 06%

bevolkingsadministratie, doorgeven correcties 54 0,8% 60 0,7% 86 06%

on2'eboren kind erkennin2' 22 0,3% 42 0,5% 86 06%
I gehandicapten voorzieningen (WVG) 44 0,7% 68 0,8% 85 06%

belasting, betaline:sregeling 23 0,4% 41 0,5% 83 0,6%

afvalstoffenheffing 33 0,5% 60 0,7% 81 0,6%

paspoort tweede 50 0,8% 62 0,7% 80 06%
rioolrechten 23 0,4% 53 0,6% 80 0,6%

echtscheidin e: melden 36 0,6% 49 0,6% 76 0,5%

biizondere bi'stand minima, bi'drage 42 0,7% 47 0,5% 72 0,5%
bouwolannen ingediend bi' de e:emeente, inzage 37 0,6% 62 0,7% 70 05%
milieubeheer, ver2'unn inti! of meld in!! '8 0.6% 53 0,6% 70 05%

clientenraad Socia Ie Zaken \i\ 46 0,5% 66 0,5%
overiHden, aan ifte 29 0,4% 54 0,6% 65 0,5%

vuur stoken 25 0,4% 27 0,3% 62 0,4%

automatische incasso betalen in termi'nen 12 0,2% 34 0,4% 60 0,4%

klacht geluidsoverlast 33 0,5% 21 0.2% 59 04%

inritvergunnine: 2 00% i\i\ \\ ... 58 04%

kinderopvane: 32 0,5% 34 0,4% 58 0,4%

wee:enverkeerswet, ontheffine: 23 0,4% 23 0,3% 58 0,4%
bedriifshu isvesting 36 0,6% 60 07% 57 04%
feest of muziekevenement of wedstri'd organ iseren 27 0,4% 49 0,6% 57 0,4%

kooDzondae:en, informatie 32 0,5% 39 0,4% 55 0,4%

hond en penn in gverstrekken 37 06% 23 0,3% 54 04%
huursubsidie verstrekking 32 0.5% 46 0,5% 53 04%
huursubsidie vangnetregeling 46 0.7% 36 0,4% 52 0,4%

velWi'deren of overschri'ven van e:eRevens in GSA 18 0,3% 42 0,5% 52 0,4%

baatbelasting 16 0,2% 23 0,3% 51 0,4%

woningzoekende, urgentiebewi's 37 0,6% 38 0,4% 51 04%
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ooenbaar .e:roen. meldin.e: schade 31 0,5% 28 0,3% 50 0,4%
bewfs van in leven zi'" 23 0,4% 32 0,4% 49 0,4%

23 0,4% 30 0,3% 49 0,4%
caravan oarkeren 00 oDenbare wee: 35 0,5% 30 0,3% 48 0,3%
chern isch afval huishoudens, inzameling via milieubus of bi" afvaldepot 22 03% 22 0,3% 46 0,3%
uitstroom bevorderin g werklozen 14 0.2% 26 0,3% 44 0,3%
naam2:ebru ik II. 43 0,3%
naamswijzlging 30 0,5% 31 0,4% 42 0,3%
reclame plaatsen 16 0,2% 36 0,4% 42 0,3%
straatverlichtine. meldinevan storine: 15 0,2% 13 0,1% 41 0,3%
verklaringvan goed gedrag 17 0,3% 29 0,3% 41 0,3%
bi'stand voor lelfstandi~n 17 0,3% 32 0,4% 40 0,3%
bouwwerk verbeteren. 2"emeenteli' k o02:elegde verolichtin.e: 17 0.3% 26 0,3% 40 0,3%

I geboren kind, erkenning 16 0,2% 23 0,3% 40 0,3%
slopen van pand ofwoning, vergunning 24 0,4% 35 0,4% 40 0,3%
welzl'nsactiviteiten, bi'drne 33 0,5% 18 0,2% 40 0,3%
braderie organiseren, vergunning 42 0,7% 18 0,2% 39 0,3%

I oarkeervergunn in.e:· al2"emene 11 0,2% 32 0,4% 39 0,3%
woonkostentoesla£' 10 0,2% 16 0,2% 39 0,3%
cud pa ier inzamelin2: 40 0,6% 33 0,4% 38 0,3%
asbestverwi'dering 23 0,4% 12 0,1% 37 0,3%

l2:ehandicaotenoarkeerkaart 25 0,4% 17 0,2% 37 0,3%
ouderen en 2:ehandicaoten, vervoer 21 0,3% 35 0,4% 37 0,3%

I pand als woning gebruiken 18 0.3% 26 0.3% 37 0,3%
inschri'rvin£' in Nederland (eerste of herinschriiving) 34 0,2%
verbli'fsvergunning, eerste aanvraag 10 0,2% 15 0,2% 34 0,2%
bestemmin£'solanwi'zi ing,schadevergoedin£' 17 0,3% 22 0,3% 33 0,2%
bezwaarschrift indienen 12 0,2% 21 0,2% 33 0,2%
landmeetkundi2:e di itale 2:e2:evens 22 03% 25 0,3% 33 0,2%
culturele evenemen ten, subsidie 17 0,3% 19 0,2% 32 0,2%

I oarkeerver£'unn in£' (ti'deU'k) 11 0,2% 19 0,2% 32 0,2%
straatnaame:evin2: 11 0,2% 14 0,2% 32 0,2%

I groenstroken gebruiken aankopen 16 0,2% 29 0,3% 31 0,2%
schoolkosten, bi'drage 33 0,5% 9 0,1% 30 0,2%
leerlingenvervoer - verozoedini: 32 0,5% 16 0,2% 29 0,2%
aans prakel i' kh eidsstell in g gemeente 192 3,0% 12 0,1% 28 0,2%
berm e:ebruiken 10 0.2% 10 0,1% 28 0,2%
nooddocument .22 ........2. 28 0,2%
sch uld huloverlen ing 20 0,3% 16 0,2% 28 0,2%
briefadres 11 0,2% 11 0,1% 27 0,2%
herintredende vrouwen en ouderen, belleleidine: 10 0,2% 25 0,3% 27 0,2%
leerplicht, bi'zonder verlof of vri' stelling 40 0,6% 31 0,4% 27 0,2%

I Darkeerontheffin£' blauwe zone 10 0,2% 8 0,1% 27 0,2%

~ijlV~f\
5 0,1% 7 0,1% 26 0,2%

III ii 3 0,0% 26 0,2%
medisch pasooort, europees 17 0,3% 24 0,3% 25 0,2%
bossen en natuurllebieden 21 0,3% 18 0,2% 24 0,2%

I pas 65+ 16 0,2% 26 0,3% 24 0,2%
vreemdelineen oasooort 8 0,1% 15 0,2% 24 0,2%
ooleidin2"werklozen, vereoedine 19 0,3% 34 0,4% 23 0,2%
verklaringvan 'Inkom en en vermogen 21 0,3% 12 0,1% 23 0,2%
bi'standsuitkering, kortin£' 00 15 0,2% 21 0,2% 22 0,2%
rioolonderhoud 13 0,2% 6 0,1% 22 0,2%
beeldende kunst, subsidie 12 0,2% 18 0,2% 21 0,2%
bodemverontreiniging,sanering 8 0,1% 9 0,1% 21 0,2%

I 2:eheimhoudln2" oersoonS2:eeevens 3 0,0% 11 0,1% 21 0,2%
klacht, stankoverlast 14 0,2% 19 0,2% 21 0,2%
sloDen van oand of won in£', meldini' 18 0,3% 25 0,3% 21 0,2%
verzorgin2:stehuis, indicatie Dlaatsin2: 7 0,1% 13 0,1% 21 0,2%
afvalstoffen lozen 00 riolering 10 0,2% 11 0,1% 20 0,1%
bi'standsuitkering, voorschot 11 0,2% 16 0,2% 20 0,1%

I gehandicaotenoarkeer laats 13 0,2% 10 0,1% 20 0,1%
incidentele subsidie 13 0,2% 20 0,2% 20 0,1%
inkomensvoorziening oudere en of arbeidsongesch ikte werklozen 17 0,3% 15 0.2% 20 0,1%
klacht tegen ambteli'k ootreden 6 0,1% 9 0,1% 20 0,1%
naturalisatie, aanvraag Nederlandse nationaliteit 6 0.1% 18 0.2% 20 0,1%
Verhuur gemeenteli'ke oanden I a 22· ·a2 20 0,1%

v
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gedenktekens laatsen 8 0,1% 13 0,1% 19 0,1%
grond afgraven en verolaatsen 16 0,2% 9 0,1% 19 0,1%
soeelterreinen 15 0,2% 17 0,2% 19 0,1%
sportaccommodatie, verhuur 11 0,2% 18 0,2% 19 0,1%
water, olaatsen voorweroen in 2 0,0% 11 0,1% 19 0,1%
brandoreventie, e:ebruiksvergunnin2' voor e:ebouwen en inrichtin2en 14 0,2% 14 0,2% 18 0,1%
hervesti ingvanuit het buitenland 8 0,1% 9 0,1% 18 0,1%
nieuwkomers, inburgering 10 0,2% 15 0,2% 18 0,1%

eutersoeelzalen,subsidie 12 0,2% 11 0,1% 18 0,1%
sociale werkvoorziening 20 0.3% 16 0,2% 18 0,1%
vuurwerk afsteken 4 0,1% 6 0,1% 18 0,1%
waarmerken ko ie of afschrift 12 0,2% 5 0,1% 18 0,1%
bi'stand, vakantiemeldini!' 11 0,2% 7 0,1% 17 0,1%
grafuitgifte 16 0,2% 6 0,1% 17 0,1%
handtekenin2:,leealisatie 11 0,2% 8 0,1% 17 0,1%
kermis organiseren 9 0,1% 6 0,1% 17 0,1%
nederlanderschao, bewi's 4 0,1% 6 0,1% 17 0,1%
onderscheidinllen, Koninkli'ke 15 0,2% 15 0,2% 17 0,1%
ontkenning van het vaderschao door de moeder 6 0,1% 19 0,2% 17 0,1%
aangeoast sporten, subsidie 163 2,5% 9 0,1% 16 0,1%
alcohol schenken in horecabedri'ven 26 0,4% 31 0,4% 16 0,1%
bibliotheek 45 0,7% 28 0,3% 16 0,1%
industrie bedri'fsterrein, uitgifte 15 0,2% 13 0,1% 16 0,1%
inkomensvoorzien ine: oudere en of arbeidsoneeschikte zelfstand ieen 10 0,2% 7 0,1% 16 0,1%
eerste inschri;ving in Nederland 12 0,2% 19 0,2% 15 0,1%
huisnummerine, toekennin2 5 0,1% 8 0,1% 15 0,1%
jeugdsport, subsidie 2 0,0% 8 0,1% 15 0,1%
materialen van $:"emeente, uitleen 8 0,1% 18 0,2% 15 0,1%
olantsoenen betreden 10 0,2% 13 0,1% 15 0,1%
standolaatsen, mobiele verkooo 10 0,2"10 25 0,3% 15 0,1%
woonvoorzien ingen gehandicaoten 13 0,2% 7 0,1% 15 0,1%
afvalwater,lozini' 12 0,2% 18 0,2% 14 0,1%
alcohol ti' deli'k schenken, ontheffin$:" 16 0,2% 14 0,2% 14 0,1%
multi'dvoorziening ouderen 13 0,2% B 0,1% 14 0,1%
oeutersoeelzalen 13 0.2% 10 0,1% 14 0,1%
bi'standsuitkerin2:, heronderzoek 12 0,2% 7 0,1% 13 0,1%
bodemonderzoek 9 0,1% 15 0,2% 13 0,1%
'on$:"erenwerk, subsid ie 5 0,1% 6 0,1% 13 0,1%
loteri' or2:3n iseren 13 0,2% 11 0,1% 13 0,1%
parkeervergunnin~ ondernemers 5 0,1% 15 0,2"10 13 0,1%
avondwin kelooensteliinR' 11 0,2% 10 0,1"10 12 0,1%
een of meerarie:e subsidies 12 0,2% 6 0,1% 12 0,1%
inrichting veranderen, vergunning of melding 25 0,4% 14 0,2% 12 0,1%
'ubileumbi' dra2e vri'willie:ersorganisaties 15 0,2% 9 0,1% 12 0,1%
onderscheidingen, gemeenteli'ke 23 0,4% 3 0,0% 12 0,1%
schoolvoorstellingen in Theater De Schalm, subsidie 15 0,2% 11 0,1% 12 0,1%
vri'willigerswerk, beeeleidine: 10 0,2% 21 0,2% 12 0,1%
geld inzamelen 12 0.2% 6 0,1% 11 0,1%
eu 8 0,1% 2 0,0% 11 0,1%

2 0,0% 4 0,0% 11 0,1%
recreatie-'mrichflng exploiteren 11 0,2% 19 0,2% 11 0,1%
verklaring onder ede of belofte 5 0,1% 3 0,0% 11 0,1%
vluchtel ingenOasDoort 4 0,1% 3 0,0% 11 0,1%
bouwstoffen, meldine 10 0,2% 16 0,2% 10 0,1%
buurthuis of kantine exploiteren 10 0,2% 11 0,1% 10 0,1%
evenement organiseren la· :iii 10 0,1%
kamoeren buiten erkende kamoeerinrichtine:, vere:unnin2: 14 0,2% 6 0,1% 10 0,1%
luchtruim 2ebru iken 8 0,1% 2 0,0% 10 0,1%
monument, vereunnine 12 0,2% 7 0,1% 10 0,1%
onllediertebestri'din2: 17 0,3% 12 0,1% 10 0,1%
ouderen, subsidie 12 0,2% 1 0,0% 10 0,1%
raadsstukken, inzien/abonnementen 3 0,0% 11 0,1% 10 0,1%
zusterstad Jarocin, subsidie uitwisselineen en contacten 2 0,0% 6 0,1% 10 0,1%
beroepschrift ind ienen 7 0,1% 4 0,0% 9 0,1%
dieren, oovang zwervende 11 0,2% 4 ).0% 9 0,1%
draaiorllel exoloiteren 4 0,1% 9 0,1%
ehbo-cursussen voorvri'wiUigers, subsidie 7 0,1% 5 0,1% 9 0,1%

vi
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exploitatie overeenkomst, contract 10 0,2% 10 0.1% 9 0,1%
~rafonderhouduitbesteden aan R'emeente 14 0,2% 4 0,0% 9 0,1%
hoo2'soannin2'slj'n, ob'eden onder olaatsen 6 0,1% 3 0,0% 9 0,1%
.eu gdgezondheidszorg 16 0,2% 2 0,0% 9 01%
reini2en ooenbare weR' 7 0,1% 2 0,0% 9 01%
terras of uitstalUn2 exploiteren 10 0,2% 10 0,1% 9 01%
toeristenbelastin I! 4 0,1% 9 0,1% 9 01%
verwi zinltsborden, ontheffing 2 0,0% 3 0,0% 9 01%
herbeirraven of alsno2' cremeren 3 0,0% 3 0,0% 8 0,1%, 13 .2% 10 0.1% 8 01%
nederlandse nationaliteit verkrihren door oDtieverklarin~ 'ii, Ii 8 0,1%
schade aan motorri'tuie:en vri'willie:ers subsidie 6 0,1% 1 0,0% 8 0.1%
woonwagen, toewiizinjl{ 6 0,1% 12 0,1% 8 0,1%
zane.subsidie 8 0,1% 4 0,0% 8 0,1%
adoptie 12 0,2% 7 0,1% 7 0,1%
ambulancevervoer 10 0,2% 5 0,1% 7 0,1%
dieren houden, wilde 5 0,1% 8 0,1% 7 0,1%
fietsen in voetganl!"ersl!"ebied 7 0,1% 6 0,1% 7 01%
kiezersoas 11 0,2% 3 0,0% 7 01%
klacht, water- en bodemvervuilin2 8 0,1% 3 0,0% 7 0,1%
olietank in partkutiere grond, verwi"dering 10 0,2% 7 0,1% 7 0,1%
optocht ontaniseren 4 0,1% 1 0,0% 7 0,1%
Dromotie bedri'ven, acauisitie of aantrekken bedri'ven 5 0,1% 5 0,1% 7 01%
vri'willi erswerk, verzekeringen 7 0,1% 12 0,1% 7 01%
brandveHi!itheid ti deli'ke bouwwerken, toestemmin!it 6 0,1% 2 0,0% 6 00%
calam iteitenbestri' dine 2 0,0% 6 0,1% 6 0,0%
duudoop organiseren 8 0,1% 4 0,0% 6 0,0%

, eeluidswa!iten eebruiken 6 0,1% 3 0,0% 6 0,0%
i eezondheidsoDVoedine: 7 0,1% 3 0,0% 6 00%
I monument, restaureren en subsidie 11 0,2% 5 0,1% 6 0,0%

15 0,2% 16 0,2% 6 00%
ontwikkeline:ssamenwerkine:.subsidie 4 0,1% 3 00% 6 00%
podiumkunsten subsidie 3 0,0% 2 0,0% 6 0,0%
sluitine:suur horecabedri yen 4 0,1% 7 0,1% 6 0,0%
soandoek olaatsen 6 0,1% 8 0,1% 6 00%
venten 13 0,2% 9 0,1% 6 00%
volmachtbewi's, omzetten oproeoinl1:'skaart verkiezin!iten 9 0,1% 6 0,1% 6 00%
woonwal!"enstandolaats toewi'zine: 4 0,1% 9 0,1% 6 0,0%
branden en calamiteiten, technische hulpverlening 7 0,1% 8 0,1% 5 00%
duiven laten uitvliel1:'en 10 0,2% 2 0,0% 5 0,0%

, 2l.adheid van wefl:en bi' vorst bestri"den 8 0,1% 1 0,0% 5 0,0%
kadaververwi·derin 2: 11 0,2% 9 0,1% 5 00%
koninRinneduactiviteiten, subsidie 6 0,1% 4 0,0% 5 00%
krediet, aanvraa2: 11 0,2% 4 0,0% 5 00%
muzikalevorminR, subsidie 4 0,1% 2 0.0% 5 0,0%
onkostenver.'toedin.'t zor.ItVri"willi2ers, subsidie 6 1% loi 5 00%
ouderen zor!!" liii Fa, 5 0,0%
wapen bezitten ofverkopen 4 0,1% 6 0,1% 5 0,0%
wi kinstellin2en subsidie 2 0,0% 11 0,1% 5 00%
bi"en houden 6 0,1% 8 0,1% 4 0,0%
2eluidsaDParatuur in horeca-inrichtine:en 5 0,1% 4 0,0% 4 00%
iiiili\tiiiiliiit1kiiiii\illliiil 11 0,2% 15 0,2% 4 0,0%
informatiestand plaatsen 4 0,1% 1 0,0% 4 0,0%
"aaroD.'taven Sodale Zaken 7 0,1% 2 0,0% 4 0,0%
naam2ebruik, verzoek aanduidine 6 0,1% 4 0,0% 4 00%
natuurgebieden betreden met voertuig of paard 810.1% 3 0.0% 4 00%
ouderen. recreatie Iii la 4 0,0%

ii 5 0,1% 3 0,0% 4 00%
i orofessionete instellingen subsidie 5 0,1% 3 0,0% 4 00%
I osvchiatrisch ziekenhuis. lo!edwone:en ooname 6 0,1% 3 0,0% 4 00%
torenuurwerken,subsidie 2 0,0% 3 0,0% 4 0,0%
vaartuig afmeren 2 0,0% 4 0,0% 4 00%
vri"wilUe:ersori's 2 0,0% 12 0,1% 4 00%
bedri' fs 2:ezon dheidszore: 19 0,3% 6 0,1% 3 00%
collectebussen 2 0,0% 1 0,0% 3 0,0%
emancioatie subsidie 4 1% 2 0.0% 3 00%
ouderen,ore:anisaties Iiii 'i 3 0,0%
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straatartiest, 0 ptreden
textieUnzamellnlit
verkooodemonstratie in horecae:elee:enheid or2aniseren
ouderen huisvesting
rechtmati2heidsformulier ROF·'e indienen
circus,or2aniseren
epidemiolo ie

I e:lasbak
kienactrviteit orean iseren
speelautomaten exploiteren

Nieuwe producten in 2005

4 0,1% 0,0%
6 0,1% 0,0%

10 02% 4 0.0% 00%
0,0%

00% 0,1% 00%
0,0% 0,0% 0,0%
01% 0,0% 0,0%
0,0% '.0% 0,0%

01% 00%
0,0% 0,0% 00%
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2 0,0%

2 0,0%
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2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

o leidin werklozen, be eleidin
arkeren b i' autobedri'ven

onroerend zaak, huur, acht, koo
onroerend zaak, ver acht, verhuur, verkoo

recariorecht

onroerendzaakbelastin (OZB), ko ie aansla

wonin mo en ko en of huren

onkruid bestri'din zander chemische middelen

s ortactivite'lten, subsidie
s ortvereni in en, subsidie

reclamemateriaal vers reiden

arkeren van voertu i

uitstroombevorderin s ecifieke doelgroe en

arkeren voor bewoners of bedri'ven

woonconsumentenor anisatie, subsidie

voertui te koo aanb'leden 0 0 enbarewe
volwasseneneducatie, subsidie

wonin als tweede wonin ebruiken

wonin bouw, subsidie

welzi'nswerk, subsidie

rioolrecht bedri'ven- ebru'lkers edeelte
rloolrecht ebruikers

wonin voor andere doeleinden ebruiken

toerisme, subsidie

sociaal-cultureel werk, subsidie

verkeer, re lerin verkeersstromen

sexlnrichtin zoals bioscoo of club of sexautomatenhal ex loiteren, meldin

trans orten, bi'zondere

schoolzwemmen, subsidie
schoolbegeleidingsdienst, subsidie
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1 3,3% 1
40 0,6%
18 0,3%
16 0,2%
14 0,2%
12 0,2%
10 0,2%

8 0,1%
8 0,1%

8 0,1%

7 0,1%
4 0,1%

4 0,1%
4 0,1%

4 0,1%
4 O,l'Y.

4 0,1%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 00%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%

2 0,0%

2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%
2 0,0%

ix

investerin wet StedeU'ke Vernieuwin ,subsidie

sluitin suur winkels en horecabedri'ven

leerlin envervoer, betalin van kosten

amateuristische kunstbeoefenin ,subsidie

on roerendzaakbelastin

kabels en leidin en laatsen in 0 enbare rond

af ezette ebieden betTeden

monument, aanwi'zin

alarminstallatie installeren

kunstzinni evormin ,subsidie

automatische incasso, machti en of machti in lntrekken

bouw- en rondverklarin

bedri'fsafval inzamelin

afval doorzoeken

bestemmin 5 lannen, wi'zi in en

bedri'fsinterne milieuzor

inrit over water an of sloot

evaarli'ke stoffen verveeren

won;n 5 titsen in a arte zelfstandi e wonln en

'eu dhul verlenin en 'on erenwerk,subsidie

demonstratie of beta in houden

lokale omroe ,subsidie

bedri'fsverzamel ebouw, toewi'zin en beheer

maalti'den voor ouderen, subsidie

marktstand laats, eenmali e toewi'zin

bestemmings Ian. vri'stelling

brandbeheersin ,aanvals Ian

maatscha eli'ke instellin en,subsidie

bouw en verbouw, meldin

afva linzamelstation

maatscha eli'ke zor ,subsidie

musea, subsidle

brandveili heid, advies

'a en 0 wild

on bewoonbaarverklarin

automatische incasso, betaten in termi'nen

com ostvaten ko en

belastin en, ko 'Ie van aansla

onderwi's, ver oedln incidenteel onderhoud huisvestin

bi'stand, cate oriale
bouwblok, verzoek

bestemmin 5 lannen, inza e

bouwwerk, voltooiin sverklarin

minderheden,subsidie

roenstroken en rest ronden aanko en
rond, verzoek tot in ebruik even

minima, bi'dra e

odsdienstonderwi's, subsidie
gokautomaten ex loiteren

monument,subsidie

meente rantie h otheek 0 koo wonin n

dieren in grotere hoeveelheden houden
forensenbelastin

culture Ie en welzi'nsinstellin en, ebruik accommodatie

bestemmin 5 lan, aanle

stedenbouwkundi lannen van de emeente,lnza

vesti in sver unnin

GSA, afschrift

afval storten

Gekozen roducten
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Bijlage 5: Gekozen producten niet meer beschikbaar in 2004----
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Bijlage 6: Gekozen zoektermen in 2002, 2003 en 2004

Top 13 zoektermen in 2002

Top 13 zoektermen in 2002
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Aile zoektermen 2002

Aantal Zoektermen %

65 bouwver2"unninv 3,5%

55 DaSDQort 3,0%

49 hondenbelastine 2,6%
33 bouwKrond 1,8%

24 subsidie 1,3%
22 bouw 1,2%

19 verhuizen 1,0%

17 kooPzonda~ 09%

16 bibliotheek bouwen 09%

15 ver~unning 0,8%

14 bestemmingsplan 0,8%

11 trouwen 0,6%

10 evenement hareca huisvuil, kanssoel, leerUnvenvervoer uittreksel werk woz 0,5%

9 li!:eboortereli!:ister Dud Da ier, werkverolichtin2" 0,5%

8 Wilhelm us Smits, bouwen noordrand, 2:ehandicaoten, handicaD. inschri'ven klacht, [oteri', nlattevrond 0,4%
7 hond huursubsidie milieustraat, ri'bewi"s, welstand 0,4%

bijstand, drank, evenementen, evenementenvergunning, huren, inrichting, jeugdgezond, kerken,
kinderopvang, kringloop, milieustation, monument, parkeren, reisdocument, school, sloopvergunning,
vri'willi ers 0,3%
a, bouwaanvraag, bouwkavel, carport, den ekkerman, geboorte, honden, huwelijk, identiteitskaart,
kabel, kabeltelevisie, klachten, leerplicht, openingstijden, riool, uitreksel, vergunningen, winkels open,
zwembad 0,3%
alcohol, bedrijfsgezondheid, berkt, bevolkingsregister, bevolkingsuitreksel, bijzondere bijstand, bouw
en verbouw, bultenjan, cafe, collecte, dakkapel, duiven, ereburger, eten, gladheid, grof huisvuil,
inschrijven bouwgrond, kapvergunning, kavel, kerk, kermis, kliko, krediet, leges, minima, onderhoud,
ondernemen, ontwikkelingssamenwerking, parkeervergunning, peuterspeet, postkantoor, riolering,
schalm, slopen, sport, terras, vakantie, verlies, W.V,g., welzijn, wetgeving parkeervergunning, woning

4 mot!:en wonine:zoekende 0,2%
PASPOORT, bedrijfsafval, bibiliotheek, bouwkavels, brandveiligheid, brandweer, breakdance battles,
camping, hotets, huurwoning, incidentele subsidie, inschrijving, kaart, koopzondagen, Untje, milieu,
noordrand, onderscheidin~,raadsabonnement, schuttine: uittreksel bevolkin~sre2"ister,vacatures, 0,2%

vi
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vliegveld, wonen
BOUWTEKENINGEN, Brabantia, Burgerlijke stand, Honden, Hondenbelasting, Kermis, Melding,
POSTKANTOOR, Stkhting de Buitenjan, WVG, aa, aansluitkosten kabel, aansprakelijk,
aanvraagformulier, adres, afval, afval van, afvalcontalner, afvalinzamet, afvalstoffen,
afvalstoffenverordering, afvalwater, algemene plaatsetijke verordening, apv, arbeitsbureau, automaat,
bedr, bedrijfshuisvesting, bedrijfsverzamel, bedrijven, begraafplaats, begrafenis, begraven, belasting,
berkt 2000, berm gebruiken, bijdrage, bijdrageregeling, bijen, bijschrijven, binnenjan, blauwe zone,
bodemonderzoek, bouw en, bouwplannen, bouwtekening, bouwverorden ing, bouwwerk verbeteren,
brief, brondocument, buitenjcentrum bultenjan, cafebedrijf, campings, cultuurmedaiUe, dakkappel, de
reijenberg, de reijenburg, demonstratie, denekkerman, diensten, dieren, drank- en horecawet, e
mailabonnement, erfafscheiding, feest, films, gebouw, geld inzameten, geloofgemeenschappen,
geluidsbegrenzer, geluidsoverlast, geluidswagen, gemeente belasting, gemeentegids, gevaartijke stof,
gezondheid, gezondheidszorg, goed gedrag, grafuitgifte, groen, groenvoorziening, grond, grondprljs,
haag, handtekening, heronderzoek, hetSlot, hobby, hoge boght, home, hondenpenning, horecabedrijf,
horecagelegenheid, hotel, huisdier, huursubsidie, bevoorsch, huursubsidie, bevoorschotting,
huwelijkslokaties, identifiteits, inburgering, industrie/bedrijf, inkomensvoorziening,
inschrijvingsbewijs, inventarisatielijst, inventarisatielijst van te behouden bomen, inwoners,
jongerenwerk, kabelte, kamer, kamperen, kansspelvergunning, kapsalon, kca, kleding, koop
bouwkavet, koopzondagen], korting, teerling, lenen, luchtruim, luchtruim gebruiken, marechaussee,
materialen, meerhovendreef, melding, milieubeheer, miltieustation, monumenten, muziekschoot,
naamswijziging, natuurgebied, natuurgebieden, nota, notaris, oerle, olietank, onderscheidingen,
ongediertebestrijding, onkruid, onroerend, onroerende, onroerendzaakbelasting, ontwikkeling, oprit,
optocht, ouderen, oudpapier, overkapping, ozb, papier, parkeerkaart, paspoorten, pensioen,
plantsoenen, post, postbus, postzakken, professionele, raad, raadsstukken, rampen, rea, restaurant,
riootrecht, sauna, schade, schetsplan, schoolgaande kinderen, schoolvoorstetlingen, simac,
skateboard, sloopverg, stuitingstijden, sodale werk, stadsgids, standvergunning, stort, straatartiest,
straatnaamgeving, straatveger, tarieven, taxbus, tekening, televisie, textielinzameling, toewijzing,
toezicht, torenuurwerk, tv veldhoven, uitkering, uitreksel bevolkingsregister, urgent ie, vacature,
vastgoed, venten, ventvergunning, verbouwen, vergunnging, verhui, verklaring van, verkoopdem,
verorden ing, verorderingen, verorederingen, verzekering, vestiglng, vestigingsvergunning, votwassen
educatie, voorschot. voorzitter or, vrije kavel, vrijwilliger, vrijwilligersprijs, vuur stoken, waarmerken,
watervervuiling, wijkplatform, winkelsopen, wiw, woning huren, woningontruiming, woonvoorziening,

2 zanR', zeR'els ziekte zwemmen, zwerfvuil, zwervende, zwervende dieren 0,1 %
r.k.parochie\'s, rk kerk, +bouwvergunning, Archief, Arti Sport, C. van Eijk, Camping, De Scha(m, Eijk,
Familie van Knegsel, GBA, GSB, HSMl, Habraken, Hypotheekgarantie, lGC, le Plateau, Milleustation,
NHG, SUBS IDlE, Sociale zaken, Studie beurs, Subsidie, Tarieven, Verhuizen, W.O.I. waarde, WOI, WOI
waarde, "\'t oude slot, \'t trapjeshuis, \'tslot, ]belasting, aanbestedingen, aankoop grond, aanmelden,
aanpassing woning, aansluitkosten, aansluitkosten nuts, aanvraag, aanvragen paspoort, abonnement,
accountent bureau, administratie, administreatie, ad res sen, adreswijziging, adreswijziging\', aert
swaens, afvalstoffenheffing, atgmene plaatsetijke verordening, aileen staand, archief, arti sport, art is
sport, asml, badminton, bbliotheek, bbz, bedrijventerrein, beelden, betasting 2003, belastlngen, berkt
fase 3, berktfase, bestek, bestektekenlng, bestemm ingsptan heikant, beurs, bewijs van onvermogen,
btadcontainers, bladerafval, blinden, bomen, bougrond aanvragen, bouwgrond aanvragen, bouwgrond
de berkt, bouwgrone de berkt, bouwleges, bouwplan de berkt, bouwplan de berkt zuid, bouwprojecten,
bouwvergunningvertening, bouwvergunnlnge, bouwvergunningen, breakdance, brosens, buurthuis, bz,
campus, cardo, carpool, carpoort, cijfers, city center, city centrum, cociale zaken, coffeeshop,
collegeprogramma, commissielid, communicatie, compostbak, concert, congrescentrum koningshof,
contract, cooking, cursus, cusus, dak kappel, dakraam, dansschool, de berkt, de laatse kans, de
parasol, de schalm, dikker, disco, educatie, eigen bedrijf, eigen verklaring, ekkerman, energiepremie,
erkennen, erkenning, fdgdfg, fitm, financien, fitanova, ftitspaten, formulier, formulieren, gas,
gastenboek, gba, gedrag, gegevens instellingvereniging, gehandicapten parkeerkaart, geld, geld terug,
geluid, gemeente gids, gemeentehuis, gemeentelijk beleid parkeervergunning, gemeentewerf,
gemeentewinkel, geneatogie, grenslijn, grofvuil, grofvuit, gronduitgifte, grondzaken, grongzaken,
grotestedenbeleid, grroenvoorziening, habraken, hagen, herr ie, historische gebouwen, histortie
veld hoven, homepage, hondenbel., hondenbelas, hondenpoep, hondentrimsatons, hondepenning, hov,
huisart, huisarts, huurhuis, huurwoningen, identietijds kaart, identifiteitsbewijs, identifiteitskaart,
identifititeitsbewijss, identiteit, identiteitsbewijs, iepen, iepziekte, lmmanuelkerk, industrie,
industrieterrein, info, infoverstrekking, inrit, inrit aanvragen, inschrijven bevolkingsregister, inschrijven
bouwkavels, inschrijven in de gemeente, inschrijven in gemeente, instituut, integratie, inzage
bestemmingsptannen, inzameling, jarocin, jongerenuitgaancentrum, juridische zaken, juwelier, kaart
van veld hoven, kabel tv, kabellV, kabelfrequenties, kabeltv, kanon oerle, kantine, kapper, kavels,
kempencampus, kind, kinder, klachtenmeldpunt, ktedlngzaak, klokdijk, koningshof, koop zondag,
koopwoningen, kopie aanslag, kringloopwinkel, kunst, kunstwerken, kwijtschelding, landbouwgrond,
landsard, lawaai, teerptichtambtenaar, legitimatiebewijs, togo, lokatie, maas, markt, medicijn, meiveld,
melding 8.19, meldingspUcht, mitie, milieu en afval, milieuvoorlichting, minneveld, mmc, molex
interconnect, motorcrosscircuit, muziek, naaldboom, naamkeuze, nee nee, nieuw dres, nieuwbouw,
nieuwsarchief, nop, odeon, oers, ondertrouw, onroerend goed, ontheffing, ontwerpbestemmingsplan,
open, openbaar groen, open ingst, open ingstijd, openingstijden gemeentewinkel, openingstyd,
pakeeervergunning, parasol, parkeer, parkeerbeheer, parkeerboete, parkeerkaarten,

arkeerverordeninf!. oel!"broeken, oensions, oersberichten. oersoon iUen, otaat'es, olankaart, 0,1%
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plattegrond veldhoven, poep, polders, postcode. projecten, promeetec, pvda, raadslieden,
rechtswinkel, rechtwinkel, reclame, reclameuiting, registratie, rijbwijs, rommelmarkt, rook, 5, satelliet,
satellietschotel, scheiding, schetplan, schetsontwerp, schuldhulpverlening, schuttingen, selectie foto's
minneveld, serre bouwen, skatebanen, skateboardpark, skateparken, sluitingstijd, stadskaart,
stamboom, standplaatsverguning, starten ondernemen, sticker, storing, straatmeubilair, strcom.
structuurvisie, subsidieverordening, subsidies, tabak, toeristenbelasting, tslat. tuinafval, tweede
kamer, uitgaan, uitkeringen, uitnodiging, uitnodigingsbrief, uitreksel bevolkings register, uitrit, uitrit bij
woonhu is, uitschrijven, uittrekesel uit geboorteregister, uittreksel geboorteregister, uittreksel uit
geboorteregister, una, upc, veldhoventv, verblijfsvergunning, verbouwing, vergaderingen, vergunnigen,
vergunningvrii, vergunningvrij bouwen, verhiuzen, verhuizing, verkeer, verkeersmaatregel,
verkeersontheffing, verkiezingen, verkiezingsuitslag, verklaring omtrent inkomen en vermogen,
verleende bouwvergunningen, verlies hondepenning, verordening algemene plaatse, verpachting,
verpachting landbouwgrond, vertegenwoordiger tweede kamer, verzakking, vestigen, volkskredietbank,
vrij van meldingsplicht, vrije kavels, vuil, vuH stort, w.o.z., waarde onroerend zaak, weekenddiensten,
weekmarkt, weg, wegafzetting, wegenonderhoud, wegverkeer, werkloos, wet milieubeheer, wetswinkel,
wijk, wijkagent, wijkcentrum, wijken, wijkverglijking, wilUbrordus, winkelcentrum, winkels,
winkelsluiting, winkelsopen zon en feestdagen, wonen in veldhoven, waning buro,s, woningen,
woningwet 2003, woz waarde, woztaxaties, zangvereniging, zeelst, ziekenhuis, ziekenhuis sintjoseph,
zine:en, zondae:, zondae:ooensteHine, zonneboilers zwane:er, zwembaden
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Top 17 zoektermen in 2003

Top 17 zoektermen in 2003
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Aile zoektermen 2003
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Aantal Zoektermen %

212 bouwvervunnine: 4,5%
192 Io"ooort 4,1%

64 milieustraat 1,4%
63 bouw, trouwen 1,3%

55 verhuizen 1,2%
53 r'libewi's 1,1%
42 hondenbelasting 0,9%
40 I nlatte.rond 0,9%

37 vergunning 0,8%

35 bouwe:rond 0,7%
34 afval 0,7%

31 bestemminvsnlan, krin loonwinkel, woz 0,7%
30 uittreksel 0,6%

27 inschri"ven 0,6%
25 I oarkeeIVeurunnin2, slooover2unnine:, vacatures, ver2unnin2en 0,5%
24 honden, kaovervunninv 0,5%
22 subsidie 0,5%
21 huursubsidie, huweU'k, narkeren, uitreksel 0,4%
19 I e:rond, koonzondae:en, wve: 0,4%
18 vacature 0,4%
17 bevolkinvsrevister, bibliotheek, veboorte, veboorterevister, nieuwbouw, oneninvsti"den 0,4%
16 hotel, inrit, oud oanier 0,3%
15 bi"stand, inwoners, krin2looo, noordrand 0,3%

14 leves 0,3%
13 bouwkavel, kadaster, kavel 0,3%
12 bouwverordeninli!:, welstand 0,3%

belasting, belastingen, bestemmingsplannen, bouwaanvraag, bouwen, evenementen,
11 emeentebelastin g, horeca, identiteitskaart, kaart, kerken, koonzondae:, milieu, reclame 0,2%

bomen, evenement, geboorteakte, gemeentegids, huren, kerk, kermis, kliko, uitkering, uitreksel
10 bevolk'InO"sreO"ister, wv 0,2%

9 bouwtekeninv, hotels, huisvuil inschri'fformulier, klachten, leernlicht, verhuizinv, winkels 0,2%
bouwkavels, formulieren, gebruiksvergunning, grofvuil, hond, inschrijving, kinderopvang, markt, ozb,

8 stort 0,2%

XIV



BI) LAG EN

bel/olking, bouwregister, bouwvergunningen, brandweer, formuUer, gba, geboortebewijs, grondprijs,
konin~shof, o30ier rioolrecht, subsidies verbouwine, wonen 01%
afvalstoffenheffing, archief, bedrijven, bijschrijving, bouwverg, dakkapel, huisartsen. huurwoningen,
inschrijven gemeente, milieustation, rnilieuwachten, ondertrouw, ouderen, overlijden. schutting,
statistiek, uittreksel bevolkini!"sreeister verordenine, wonineen 0 1%
OZ8, apv, bewijs, burgerzaken, chalet, communicatieverordening, de schalm, ehbo, ekkerman, feest,
kahel, parkeervergunningen, pas 65, rioolaansluiting, schetsplan, schoolzwemmen, sodale zaken,
starterswoningen, tuinhuisie, verhuisbericht, verordeninfi!:en, winkel, waning, zaten, zwembad 0,1%
BOUWGROND, Hotel, ID, waz, aantal inwoners, adreswijziging, beelden, bewijs goed gedrag, burgelijke
stand, burgemeester, citycentrum, eigen verklaring, gba afschrift, gedrag, gemeentewapen, grof
huisvuil, harmonie, horecavergunning, huur, identiteitsbewijs, kabeltelevisie, keelpark, klacht, leven,
machtiging, mHieuvergunning, onderwijs, ontheffing, oprit, parkeer, parkeerkaart, paspoorten,
plantsoenendienst, politie, restaurant, schalm, sportkantine, sticker, vangnetregeling, vervoer,

4 vuurwerk, wi'ken, zwemmen 0,1%
Geboorteregister, PASPOORT, Parkeervergunning, aangifte, aanvraag, aanvraagformuUer, adressen,
bedrijf starten, beeldend, bewijs van goed gedrag, bezwaar, bijschrijven kind in paspoort,
bouwaanvraagformulier, bouwplannen, burenrecht, camping, caravan, carpoort, centrum, city centrum,
congrescentrum, container, de kers, dikker, documentatie, dodenherdenking, doelstelling, domeinen,
erfafschelding, erfscheiding, evenementenkalender, gebouwen, gebruik gemeentegrond, geschiedenis,
grofvuil, grondprijzen, heikant, huisvesting, huizen, hutp bij schuld, id kaart, inritvergunning,
inschrljfformulieren, invatideparkeerkaart, kamerverhuur, kenn isgeving venten, kind, kunst,
legeskosten, lichte bouwvergunning, liepmt, loting, makelaars, minima, monumenten,
ongediertebestrijding, onroerend goed belasting, openbareverkoop, openingstijden miUeustraat,
papegaal, parkeerplaats, parochie, pas, passpoort, persoon, persoonsgegevens, persoonsregister,
post, redamebord, reclamevergunning, register, riool, sluitingsuur, sport, standplaatsvergunning,
starterswon ing, stichting, strijpsebaan, tarieven, teken ingen, terrasvergunn ing, theater,
uitnodigingsbrief, uitreksel geboorte, uitrit, uitschrijven, uittreksel geboorteregister, uitzendbureau,
upc, veldhovensweekblad, ventvergunning, verguning, verhuis, verhuisformulier, verkiezingen, vesting,
vrijwHligers, vrijwittigersprijs, vrljwilligerswerk, wapen, weekbladen, weekmarkt, welvaartsniveau, wet
voorzienine:en e:ehandicaoten, wethouders, won ine:stichtine: 0 1%
Aantekenen, Bouwvergunning, Bouwvergunning Formulieren, Burgerzaken, De schalm, GBA, Goed
gedrag, Hondenbelasting, KAPVERGUNNtNG, Kinderopvang regels, Koningshof, Kringloopwinkel, M46,
NEN 2580, Ouderennota, STANDPlAATS, TOERISME, WOZ waarde, Wever, aanvraag bouwvergunning,
afscheiding, afschrift geboorteregister, afval van huishoudens, alcohol, antenne, antennes, apotheek,
asbest, automatisering, bedrijf afval, begraafplaats, bestemming, bestuursreglement,
bevolkingsregistratie, bijschrijven kind, bioscoop, btauwe containers, bomen rooien, boom kappen,
bouw heuvelstraat, bouwaanvraagformulieren, bouwgrond plattegrond, bouwregistratie, brabavast,
buitenlander, buro, cai, centrum cobeek, diko, coaching, coffee shop, commassaris, congres, congres
centra, consulententeam, criminaliteit, cwi, de berkt,oede, de run, demografie, detaHhandel, eenmalige
uitkering, erfgrens, erkenning ongeboren vrucht, evenementenvergunning, exploitatie,
exploltatievergunning, foto, fundering, garage, gbv, geboorte akte, geboorte bewijs, geboorte uitreksel,
gebouw, gemeente, gemeente-archief, gemeentebelastingen, gemeentegrond, gemeentelijke
belastingen, gemeentelijke lasten, gemeenteraad, gemeentewinket, gezlnsbeleid, gilde, goedgedrag,
groen, grondzaken, gruiters, historie, honden belasting, hoy, huis, huis huren, huurcommissie,
huurwoning, huwelijksakte, identiteits kaart, indentiteitskaart, inschrijven bouwkavel, inschrijvingvoor
bouwgrond, internationaal, invatlden, invalidenparkeerkaart, inwoner, inwoneraantal, isolatie, kaart
veldhoven, kaarten, kapverg, kavels, kazerne, kennisgeving evenement, kerkdiensten, kerkhofs, kind in
paspoort, koninklijk, koor, kopen, kosten trouwen, kostgetd, krant, landmeten, lathouwers,
leerlingenvervoer, legatisatie, legekosten, legesverordening, legitimatie, legitimatiebewijs,
leidingbeheer, lepelkesweg, Untje, loterij, luchtfoto, materialen, medisch paspoort, meldlngsplicht,
minicontainer, minimabeleid, naamgebruik, natuur, nieuwsarchief, odeo, onderscheiding, ongedierte,
ontheffing sluitingsuur, ontheffing sluitingsuur horecabedrijven, opbod, ophaal huisvu ii, ophalen
papier, organisatie, overnachtingen, papier ophalen, parkeer verordening, parkeergarage, paspoort
verlengen, pasport, paspport, passport, per dico, per klko, plategrond, platte, plattegrond veld hoven,
postkantoor, precariokosten, raad, raadslieden, ramp, razob, referendum, reiniging, reinigingsrechten,
rijbewijs vern ieuwen, riolering, rioolonderhoud, rioolverstopping, rkwo, roma, ronde tafel, rooien
bomen, rotonde, rundgraaf, schoenmakers, schuldhulpverlening, schuldsanering, sinterklaas, sloop,
sociate, staatsverkoop, stadsplattegrond, stedenbouw, stemmen, stortplaats, structuurvisie, terras,
terrasverg, thuis bedrijf starten, tuinhuis, uitkeringen, uitnodiging, uitreksel geboorteregister, ulttreksel
uit geboorteregister, velligheid, veldhovens weekblad, venten, veren iging, verf, vergunning opendag
bedrijf, vergunning rooien boom, verklaring, verklaring atleenwonend, verklaring omtrent, verkopen,
verleende bouwvergunning, verzorgingstehuis, vestigen, vestiging, vestigingsvergunning, visum kort
verbUjf, voetbal, votkswapen, vuilophaal, vuHstort, waarborg, water, weekblad, werkloosheid, wijk,

2 winkelcentrum, woonwa2"en, woz waarde ziekenhuis, zon, zonneboiler zuiverinv, zwembaden, zwiisen 0,0%
bedrijf, city centrum, den ekkerman, grond, huren, meerveld, nieuw bedrijf, parkeerkaart,
(Ver)bouwvergunning, 2002/4092, 27 april welke apotheek heet dienst?, 307k, 50 jaar, 65+ pas,
65+pas, A2, APV, AVETO, Aangifte, Aansluitingen, Aanvraag bouwvergunning, Abw, Afvalstoffenheffing,
Alcohol tijdelijk schenken, ontheffing, Amstelhof, Assembleon, B&W, BELASTlNG, BIBLIOTHEEK,
BOUWAANVRAAG, BOUWVERGUNNING, BOUWVERORDENING, Begr.ven, BI.dkorven,

1 Bouwaanvraae:formulier Bouwen van een tuinbere:ine:, Bouwen van een tuinhuis, Bouwvervunninven, 00%
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Bowuvergunning, Box-Strijbosch, Brede School, Burgerzaken e-mail, CW, Camping, Campus,
Datum+evenementen, De Danser, De Ligt, De Schalm, Dienst Sociale Zaken, E-mail, Formutier,
Formulieren, GEHANDtcAPT, GRONDPRIJS, Gebruik Gemeentegrond, Gemeentegrond, Gemeentelijk
Beleid, GemeentelijkOnderwijsachterstandenbeleid, Gemeentewinkel, Goa, HONDEN, HVl, Hendriks,
Horeka vergunning, I&A, ID kaart, ID-kaart, IDENTITEITSBEWIlS,IDkaart, INDUSTRIE KRING,
Identifiteitskaart, Inschrijving woning senioren, KERKEN, Kempen Campus, Kind bijschrijving in
paspoort, Kinderopvang, Klacht, Konigshof Hotel, Koningktijke onderschijding, Koninklijke
onderscheiding, Koninktijke onderschijding, Ligging, MILIEUSTRAAT, Marenberg, NMC, Nieuwbouw,
OVErA, Overnachten, Overnachting, PAPIER, Parkeren, Parochie lambertus, Paspoort, Petrus Buuts,
RECHTSWINKEl, Redame, Rijbewijs, Speelauto, TROUWEN, Toerisme, VERGUNNINGEN, VG, VOHG, WV,
Vacature, Veiligheidsplan, Veldhoven, Vergunning, Vergunningen, Verstag burgemeester, Visum,
WATER, W1ElRENNEN, WONEN, Wet Ruimtelijke Ordening, Wet Ruimtelijke Ordening, bestemmingsplan,
Winkels, Wvg, Wvg verordening, X, 'subsid ies, aan huis gebonden beroepen, aangepast vervoer,
aangepaste woning, aangifte baby, aangiftepolitie, aankoop grond, aanmelden klacht,
aanmeldingsformulier starters in Noordrand, aanpassingen, aantal, aantal inwonerd, aantekenen,
aanvraag gebruik gemeentegrond, aanvraag inrit, aanvraag oprit, aanvraagformulier gebruik
gemeentegrond, aanvraagformulier gemeentegrond, aanvraagformulier reclame, aanvragen bijstand,
aanvragen paspoort, aanvragen ww uitkering, aanvuUende bijstand, aanvullende bijstand, aart swaens,
abw, accomodatie, acte, activiteitenplan 2002, adas verzekering, ad res, adress, advocaat, afdak,
afhalen, afmelden, afstands bestuurbaareauto, afval container plaatsen, afval verwijderen, afvalbakken,
afvalbelasting, afvalcontainers plaatsen op gemeentegrond, afvalstof, afvalstoffen, afvalwijzer, agenda,
agw, akoestisch onderzoek, akte, akte geboorte, akte van geboorte, atgemeen, algemene nabestaanden
wet, algemene ptaatselijke verorden ing, algemene politieverording, alimentatie, ambulante handel,
amstelhof, anti kraak, antikraak, antwoordnummer 10034, anw, apier ophalen, apostille, apotheken
weekend27april, arbeidreintergatie, archieven, argief, art.19, asielzoeker, asielzoekers, asperdt,
asperdt, van, atelierruimte, attestatie de vita, auto banden, automatische incasso, b ibliotheek,
baatbelasting, bagdad, banen, bankrekeningnummer, baptist, bar, bart, bart corbijn,
basisadministratie, basisadministratie persoonsgegevens, beautyfarms, bedrag, bedrijf, bedrijfsafvat,
bedrijfscontactfunct ionaris, bed rijfskap itaal, bedrijvencontact, bed rijventerre in, beeld enroute,
beeldhouwwerken, beemd, begroting 2004, bejaarden, bejaarden tehuis meerveld, bejaardentehuis,
bejaardentehuis meerveld, bejaardenwoning, betastin, beleggingskantoren, beleid, benefietconcert,
benzinestations, beplanten, beroepen, bestemingsptan. bestemmingsplan zeelst, bestuur,
besyemmingsptan, betaald parkeren, betaten, beta tingen, beurzen, bevolkingsdichtheid,
bevolkingsopbouw, bevolkingssamenstelling, bewijs van goedgedrag, bewoners, bezuinigen, bib,
bibiotheek, bieden, b ij schrijven kind in paspoort, bijtage aanvraag bouwvergunn ing,
bijsatandsuitkering, bijstandsuitkering, bijstandswet, bijzondere bijstand, biliotheek, blaauw,
bladcontainer, bo, bodem, bodemgesteldheid, bodum, bomen heesters, bomen kappen, bomentijst,
bord, borgstelling, bouvergunning, bouw + melding, bouw en verbouw vergunning, bouw leges, bouw
strijpsebaan, bouw teken ing, bouw verguning, bouw woning 1969, bouwaanvraag checklist,
bouwbesluit, bouwen noord, bouwinspectie, bouwkunde, bouwteges, bouwlokaties, bouwmelding,
bouwprojecten, bouwregetgeving, bouwregelgevintg, bouwstoffenbesluit, bouwtekeningen,
bouwtoezicht, bouwver, bouwvergun, bouwverguning, bouwvergunning 2003, bouwvergunning
toverberg 7, bouwvergunn ingfromulier, bouwvergunningsformulier, bouwvoorschriften, braderie, break
time, breaktime, brief, brod, broekweg, bromfiets, brommer, brommercertificaat, brondocumenten,
bureau, buren, burenoverlast, burg, burge, burgeester, burgemeester van Hoofflaan, burgenmeester,
burgerinit, burgerinitiatief, burgerjaarverslag, burgerlijke stand, burgerlijke zaken, burgmeester, bus,
buslijnen, buspad, busstacion, bustasion, bustljden, buurt feest, buurtfeest, buurthuis, bz, cadaster,
cafe's, cafe's, cafe, calamiteiten, carnavals ver., catering, cees sm its, centrale antanne, centrale
antenne, checklist, cijfers, city passage, citycenter, citymarketing, civiel techniek, civiele status,
dientenraad, coffeeshop, cotlecteren, cotlegeprogram, coltegeprogramma, comasaris, combinatie,
communicatie, concert, concert kaartjes, congress centrum, construct ie, constructieberekening, contact,
container plaatsen, containervergunning, containers plaatsen op gemeentegrond, containerverg, copy,
cosmos, crooijmans, CW, dekker, d'n uitwijk, d-stars, dagkaart, dak, dakraam, dans, de dommel3, de
polder, de polders, de staay, de valk, de zonderwijker, demografisch. demografische inform at ie, den
ekkerman, deze computer is gek, dfdtsdss, dieren, dierenarts, diner, disco, discotheek, dokter,
domeinverkoop, doopbewijs, dorpstraat locht, dovennetel, drank en horeca, drank en horeca
vergunnning, drank- en hareca, drukkerijen, dso, echtscheiding, eco, ecowater, eet cafe's, eet cafeels,
ehda, eigen woning forfait, eigenaar, eigenwoning forfait, eigenwoningforfait, emait adress, emailadres,
emailadres Veldhovens Weekblad, emigr, emigratie, emigreren, energie, erfrecht, erkennen kind,
erkenn ing, erscheiding, ethiek, europese indentiteitskaart, europese verkiezingen, eurosport,
evenementen in citycentum, evenemen ten vergunning, evenementen+data, evenementenaanvraag,
evenementenagenda, executieverkoop, fase 2 noordrand, feestdagen, feesten, feiten en cijfers, fiets,
fiets route, film, folders, formatie, formutier welstand, formulieren bouwaaanvraag, formuUeren
bouwaanvraag, forum, fotografie, fotomodellen, freteervergunn ing, fretteervergunn ing, fretteren,
garagesale, garageverkoop, garantiesteUing, garantverklaring, gas, gas water licht, gastenboek,
geboortecijfers, geboortedatum, geboorten, geboortes, geboorteuitreksel, gebouwenbeheer,
gebpoorteregister, gebruik, gebruikers, gebruikersverg, gebruikersvergunning, gehandlcapt,
gehandicapten, gehandicaptenparkeerplaats, geld inzamelen, geld verdienen, geluid, geluidswagen,
gem heffingen, gemeenschapshuis, gemeente basis administratie, gemeente belangen veldhoven,

I e:emeente e:rond, e:emeente verorden ine:, e:emeentearch ief, ",emeentehuis. e:emeenteli' ke. "'emeenteU'ke
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gebouwen, gemeentelijke panden, gemeentepand, gender, genderstijn, genealogie, gereedmelding,
gezin, gezinstherapie, ggd, glassubsidle, goede vrijdag, gouden huwelijk, graafmelding, grens,
groenbeheer, groenen, groenstrook, grand huren, grand kopen, grote geld aclie, gsmwinkel, n.o.v
krantenartikelen, haard, handicap, heffingsambtenaar, heikant de dam, herinrichting, herinrichting
dorpstraat. het slot, hiestorie, historische gegevens. hobby, hobbVclubs, hoe heet de burgemeestervan
veldhoven, hondenbelasating, hondenbeleid, hondenpoep, hoogspanning, hoorzitting, horeca en
kerstversiering, horeca verguningen, horeca vergunning, horeca vergunningen, horeca-vergunning,
hotel koningshof, hotd koninshof, huis aan huis bladen, huis kopen, huisarts, huisvesting bedrijven,
huize merefelt, huize mereveld, huizen bouwen, huur bedrijfspand, huur gemeentegrond, huur woning,
huurders, huurhuis, huurpand, huursub, huurwaarde, huwelijksvoltrekking, huwelijksvoorwaarden,
hygiene, id, id bewijs, id-kaart, ident, identieteitskaart, identietijdsbewijs, identietijdskaart,
identificatie, identiteidsbewijs, identiteit, identiteits, identiteits beweis, identitiets kaart, imker,
lmmigratie, inboedel, inboedelopkopers, inburgering, incasso, indentieteitskaart, indentificeren, indien
sloopvergunning, indienen, industrieterrein, industrieterrein de run, informatie, informatievoorziening,
inkomensopbouw, inritten, inschrij, inschrijf, inschrijfformulier keel park, inschrijformulieren,
lnschrijven bij de gemeente, inschrijven in de gemeente, inschrijven nieuwbouw, inschrijven noordrand,
inschrijven register, inschrijven woningen, inschrijving gemeente, inschrijving grond, inschrijvingen
nieuwbouw, inscrijfformulier, inspraak, internationaat model, internationaal uittreksel, internationaal
uittreksel huwlijksakte, interview, intocht sinterklaas, invalide parkeerplaats, invaliden parkeerkaart,
invalidenparkeervergunning, invalideparkeerplaats, invalideparkeervergunning, inwoner aantal,
inwoneraantaUen, inwoners zeelst, inwonersaantal, inwonertal, inzamelen geld, ioaw, isolatie premie,
ja/nee, ja/nee sticker, jamai, jongeren, jonkers, juridisch, kaart van veldhoven, kabelfrequenties,
kabouterdorp, kachel, kadastraal, kadastrale informatie, kalgen, kamer, kamerhuren, kamp, kampers,
kantoorruimte te huur, kantoren, kap, kap vergunning, kappen, kaveluitgifte, keelrand, kelen, kempen
campus, kennis kamerverhuur, kenniskamerverhuur, kerkgemeenschap, kerktoren, kerstversiering,
kiesraad, kind erkennen, kinderen, kindertehuizen, kindervakantieweek, klachten parkeergarage,
klachtenformulier, klachtenmeldpunt, klachtenprocedure, klagen, klanttevredenheidsonderzoek, klein
chemisch afval, kliko ophaal datum, klooster, knoop, koffer, konijnen, koninckshof, koninglnnedag,
koninkshof, koop, koopavond, koopzodag, koopzondzag, kopieerbedrijf, kopieeren, koren, kosteloos
trouwen, kosten, kosten huwelijk, kosten samenlevingscontract, kraam, kranten, krinloop, kromstraat,
kunstwerken in Veldhoven, kwaliteit, konigshof, landkaart, landmacht, landsard, lange mees, langpad,
lantaarnpaal,leden gemeenteraad,leeftijd, leeftijdsopbouw, lege,lege kosten, leges bouwvergunning,
leges kosten, leidigbeheer, lemmen, lengte wegen, lentefeest, leo verhaegen, leven kinderen,
lichtmastreclame, liemt, !igging, Uguster,lijdingbeheer, locht 117, logo gemeente, loods,
loterijvergunning, loting 16 oktober,lotingen, lringloopwinkel, lstarterswoningen, maatschappelijk
werk, magisterstraat, manier van bouwen 1969, mantelzorg, marian, mariaplein, markthandel,
marktverkoop, maximale bebouwing, medeweker engineering, medisch, medisch pasp,
medlingsformulier, meertalige uittreksel geboorteregister, meerveldhoven, meester, melding, melding
8.19, meldplicht, meldpunt, merevelt, mespelbeek, meubelfabriek, middelhei, mileu, mileustraat,
milieu premie, mil'leu straat, mHieud'lenst, milieudienst\, m'llieupolit'le, mHieupremie, mitieustraat
kosten, miliuestraat, milliestraat, millieucentrum, millieustraat, mispelbeek, mmc, model c, monument,
musem slot, muur slopen, muziekschool, naaldenmaker, naam, naar Veldhoven verhuizen,
naturalisatie, nee-ja-sticker, nen 2580, nieuw, nieuwbouwplannen, nieuwbouwwonlngen, nieuwjaar,
nieuwsbrief, nijtandstraat, nijlandstraat 57, nimbus, njord, noord braband, noordrand 2, noordrand
starterswoning, nulbeleid, obveldhoven, odeon, oerisme, onderhoud, onderhoud wegen, ondernemen,
onderneming starten, onderscheidingen, onroerend goed, onroerendgoedbelasting,
onroerendgoedzakenbelasting, onroerendzaakbelasting, onswapen, ontruiming, ontvangst,
ontvangstbevestiging, ontwikkeling, onveilige plek, ook archief, open, open nederland, open podium,
openbaar vervoer, openbaar water, open bare verkoop, opendag bedrijf, opening, opening apotheken,
openings tijden, openingstijden burgerzaken, openingstijden citycenter, openingstijden stort,
openingstijden stortptaats, openingstijden van de milieustraat, openingstijden van het gemeentehuis,
openingtijden, openningstijden, openzondagen, ophaalschema, ophalen, ophalen huisvuil, opkopen,
opkopers, opnbaar vervoer, oppervlakte, opppervlakte, oprit auto, organisatiestructuur v/d gemeente,
origin, ou papier, oud papier inzameling, oude foto, ouderenuitkering, oudpapier, overdrachtsbelasting,
paard, paarden, pakeren, papagaaiencentrum, papagaaiendorp, papagaaienpark, papagei-inn,
papegaaien, papegaaiencentrum, papegaaieopvang, papier afval, papiercontainers, papoort, paraso;,
parasol, parkeerbedrijf, parkeerbeleid, parkeertarief, parkeertarieven, parkeervergunning invaliden,
parkeervergunninge, parkeren+caravan, particutier, particutiereverkoop, partnerschap, pas 65+,
paspoort aanvragen, per diko, personeel, personeel+email, personeelskrantje, personen,
persoonregister, persoons, pizzaria, plaatsen container, planetenlaan, plannen, plansoen, plantsoen,
plasoen, platte grond, plattegrond gemeente, plattegrond zeelst, plattegronden, plattegrong, potitiek,
poort, poputatie, post code, posters, postregistratie, precario gemeentegrond, precisiebeurs, premie,
premies, prijs bouwvergunning, prijs huwetijk, projecten, publikatieprocedure, pzb, r r p, raadsgriffier,
raadslioeden, raadsstukken, raadsvergadering, radio, rampen, rampenplan, randweg, rechter van
onvermogen, rechtsbijstand, reclame vergonning, reclamepost, reclamesticker, reclameverg, recreatie,
reductieregeling, regel, rege(s, regels bouwaanvraag, regenton, regio ruimte plan, registratie,
regulering, reguliere vergunning, reijenburg, reintergratie, reisdocument, reisdocumenten, reispas cvv,
reklame, religie, renault, rentals, revisie, rien, rijbewijs', rijbewijs), rljles, rijscholen, rioolrechten,
rioolzuivering, rode kruis, romeijn, route, ruimtelijke ordening, rundgraafpark, rungraaf, russiche
school, ruud kox, samenlevings contrct, samenoDwep:kerk, samenwonen, santvoort sauna, schalk,
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schetsontwerp, schetsplanformulier, scholen, school, schootverlater, schoolverlatersuitkering,
schoonheidssalon beginnen, schoonheidsspedaliste, schoorsteen, schoorstenen, schotelantenne,
schotelantennes, schouw, schuilkelder, schuur, schuur plaatsen, seminaries, senioren,
seniorenwoningen, serre, sex, sint joris, situatie, sjz, skate, skate ramp, skatebaan, skateboarden,
skateramp, stagers, slaghekke, slopen, sluitingstijden, snelweg, sodale dienst, socia Ie woningbouw,
sodale zaken klacht, socialedlenst, socialezaken, sofinummer, sok, sollicitatie, sondervick, sos
rotonde, spandoeken, speeettuinen, speel, speelautomaten, speelplek, speelplekken, speelruimteplan,
speeltoestel, speeltuin, speeltuinen, speelvoorzieningen, spel met de bus naar om a, spelletje,
spelletjes, spica, spoed, spoedprocedure, sponsor, sponsors, sport voor 50 ptussers, sporthal,
sportscholen, sportverenigingen, springplank, srructuurplan, st cecilia, stun plaats, stadskaart,
stadsplan, stage, standaard, standaardregeling, standplaats verguning, stappen, starter, startistiek,
station, stedebouw, steenfabriek, sterfte, sterftecijfers, stichting leefbaar zonderwijk, stills, stimulans,
stimulans peuterwerk, stinze, stookvergunning, straat, straat afsluiten, straatmeubilair, straatnamen,
straatplan, structuurplan, subjectsubsidie, subsidi, subsidie stichting, subsidiesw, tarlef huweUjk,
tariev, tarieven mHleustation, tarieven verbouwen, tassenwinkel, taxatie, taxbus, taxi, taxibus,
taxivervoer, teater, tehulzen, tekeningen bouwvergunning, telefoon, telefoon nummers, televisie,
tennis, tennisclubs, terugkeer buitenland, theater de sehalm, theaterbon, theather, thebeauty,
thebeautyfactorybv, thermae, thuis werken, tijdetijke reclame, tijden miUeustraat, toerist,
toeristenbelasting, toestemming, toi toys, toi-toys, toneel, topografisch, totale oppervlakte, toterfout,
tourist, toverberg 7, trouw, trouw locatie, trouwen kosten, trouwen wat kost dat, tuin, tuinafscheiding,
tuinafval, ty, type woningen, uit in veldhoven, uitbetaling vakantiegeld, uitgaan, uitkering ouderen,
uitleen, ultloting, uitloting woningen noordrand, uitreehtel geboorte register, uitrechtsel, uitreksel
burgelijke stand, uitreksel geboorte register, uitreksel geboortregister, uitreksel register, uitreksels,
uitschrijven basisadministratie, ultschrijven bevolkingsregister, uitschrijven register, uittreksel
bevokkingsregister, uittreksel bevolklngs register, uittreksel uit het geboorteregister, uittreksels,
uitzendbur, urgent ie, uwv, v, V.V.V., vac, vaeateuren, vad, vakantie, vakantiehuizen, vakature, vakatures,
van den akker, van der meer, van der weijden, van der zande, vandalisme, vangnet, vansantvoort, vaste
lasten, vbouwergunning, veiligheid zonderwijk, velasques, veldhoven, veld hoven noord, veldhovens
muziekcorps, veldhovensmannenkoor, velgen, verblijfsdocument, verblijfsvergunning, verbouw,
verbouwen, verbouwing achterburen, verenigingen, verfopslag, vergaderingen, vergunn, vergunni,
vergunn ing dakkapel, vergunn ing evenement, vergunn ing leid igbeheer, vergunn ing parkeren,
vergunn ing plaatsen zwembad, vergunn ingsvrij, verhuizen naar veldhoven, verhuren, verhuur.
verhuurders, verkeers remmende, verkeersremmende, verkeerstellingen, verklaring goed gedrag,
verklaring van erfrecht, verkoop, verkoopvergunning, verleende, verleende bouwverguningen,
vermissin, verm ist, verseo, vershof, verslavingen, verzekeringen, vestiging nieuw beddjf, vldo, vijver,
vinance, vlnex, vinex locatie, visum, visvergunning, vita, vital, vlag, vliegveld, vluchtelingen, voliere,
yolk, voltooiingsverklaring, voordelen van trouwen, vooroverleg, voorschriften, voorzieningen
gehandicapten, vreemdeling, vuil, vuilnis, vuilnis storten, vuilnisbakken, vuilophaalschema,
vuilophalen, vuur, vvv and bon, vvv bon, waarden, waarden en norm en, wachtlijst, wajong, wal,
wandelroutes, wat kost trouwen, waterschap, waterschapbelast'mg, waterzu'lvering, weekendarts,
wegen, wegenkaart, wegert, wegsleep, wegsleepregeling, welstandsformulier, welvaart, welzijns, werk,
werkeloos, werken bij de gemeente, werkgelegenheid, wespen, wet detailhandel, wet inschakeling
werkzoekenden, wets winkel, wetswinkel, wijgebouw, wijgebouw d'n uitwijk, wijkblad, wijkblad de
zonderwijker, wijkindeling, wijkkaart, wijziging parkeervergunning, winkelen, winkels in city centrum,
winkeltijden, winkelvergunning, witvrouwsberg, wiw, wonen/ huren, woning huren, woningaanbod,
woningbouw, woningen noordrand, woningstichtingen, woningtoewijzing, woningverbetering,
woningwaarde, woonink, woonvergunning, woonwagens, woonwaggen kamp, woz-waarde, wsw, ww,
ww aanvragen, ww-uitkering, www.Hotel.nl, www.Konigshof-Hotel.nl, www.sok.nl, www.taxbus,nl,x,
zaagtandwoningen, zalmsnip, zandhaai, zandoerle, zandrijk, zeden, zeelst, zelfstandige, zelfstandigen,
zender, zenderverdeling, ziekenvervoer, zigeuner, zigeunerkamp, zodiac, zodiac boten, zoesstraat,
zoestraat, zoetstraat, zondag, zonderwijkse akkers, zonneboilers, zonnecollector, zonneenergie,
zonnepanelen, zor2", zwanllerschao, zwemaden zwembad Den ekkerman, zwembad den ekkerman
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Top 28 zoektermen in 2004

Top 28 zoektermen in 2004
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Aile zoektermen in 2004

Aantal Zoektermen

421 bouwvenwnnin2

380 oasooort

127 bouw

98 woz

94 ri'bewi"s

79 milieustraat
68 bouw~rond

60 vergunning

59 hondenbelastin e

54 uittreksel

51 trouwen
44 welstand

42 verhuizen

41 inschri"ven ver2'unninJ!'en

40 kaover2Unnin2'

37 bestemmln2's Ian

36 afval belastinJ!'

35 oarkeren
34 koopzondag

33 ozb
29 riool

28 bouwen, olatteli!"rond, uitkerine

27 huweli'k
25 geboorte

24 bevolkingsregister inrit. krinJ!'looowinkel, woz-portaal

23 WOZ evenement subsidie
22 evenementen huursubsidie, kinderODVanli!', le2es, oud oaoier WV2

21 12eboortere2ister ldentiteitskaart, klachten

20 klacht openinJ!"sti'den.oarkeerver2'UnninJ!"
19 bouwaanvraali!", verhuizin2'

18 huren inschri'vine:, milieu, redame, vacatures, verordenine:

17 riolering. rioolaansluitlne:, slooovere:unnin~

16 krlnR'loop, nieuwbouw
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15 container. R"emeentewinkel, honden. inwoners, uitreksel zwembad

14 sodale zaken
13 I grand, hond, huisvuil kadaster. kliko, ouderen

12 bezoekerskaart bi"stand bouwver2\lnnine:en, e:ba, e:eboorteakte identiteitsbewi 5 kavel, V3cature

11 bezwaar. e:emeente belastin2", uitreksel bevolkine:sree:ister

10 I e:ebruiksvere:unnine:
OZ8, WOZ-portaal, aTchief, betastingen, bouwkavel, bouwtekening, erfafscheiding, formulieren,
grondprijzen, hotel, kabeltelevisie, milieustation, noordrand, sauna, tadeven, verbouwen, WI/, water,
WOI waarde
adres, apv, burgerzaken, dakkapel, gemeentebelastingen, gemeentegrond, grens, kaart, kermis,
leerlingenvervoer, m iUieustraat, onroerendzaakbelasting, register, samenlevingscontract, tuinnuis,

8 weekmarkt, welstandscommissie, welstandsnota, wonen
begroting, bevolking, bibliotneek, bomen, buurthuis, koningshof, kosten, lichte bouwvergunning,
ooenbaar ootocht. oersoonsre2'ister, redamever~unninJ!',schetsolan schuttinJ!', winkels
aantal inwoners, bijzondere bijstand, bouwverg, bouwverguning, burgelijke stand, gemeentebelasting,
nuwelijksakte, kabel, koopzondagen, legeskosten, onderscheiding, parkeer, restaurants, uittreksel
bevolkine:sree:ister, uittreksel e:eboortere2ister, verzor2'in2'stehuis, vuil
PASPOORT, aanbesteding, aantal, aanvraag, begraafplaats, carport, city centrum, formulier, geboorte
register, gebruik gemeentegrond, gemeentegids, grof huisvuil, grofvuil, grondprijs, kca, kerk, kerken,
logo, melding, milieuvergunning, ontheffing, openingstijden milieustraat, oprit, overlljden,
parkeerkaart, politie, principeverzoek, radio, restaurant, sport, standplaats, sticker. stort,
toeristenbelasting, trouw, tuinafval, uitkeringen, uitnodiging, vangnetregeling, verhuisformulier,
verklaring goed gedrag, vervoer, vri'wiltigerswerk, W.O.Z., wanen woz oortaal, wwb
APV, Bouw, Bouwverguning, Bouwvergunning, Milieustraat, WVG, Welstand, aanbouw, aanvraag
bouwvergunning, adreswijziging, afvalcontainer. afvalcontainers, antenne, apotheek, b, bewijs van
gedrag, bouwverordening, braderie, brievenbus, camping, citycentrum, collecte, den ekkerman,
echtscheiding, echtscheidingsakte, erkenning, evenementenvergunning, garage, geboortebewijs,
gedrag, grond kopen, honden belasting, horeca, hotels, huur, huurwoning, identiteit, kamerverhuur,
koopavond, kosten afval, kosten bouwvergunning, kunst, kwijtschelding, legesverordening, legitimatie.
loterij, machtiging, naturalisatie, onderscheidingen, ongewenste post, onroerend goed, openbaar
vervoer, persoonsgegevens, programmaraad, raadsvergadering, registratie, schalm, schetsontwerp,
scnote!, situatieschets, sociate dienst, stadsdeet, standaard, stoke, stookvergunning, tarief, tarieven
gemeentebelasting, televisie, uitschrijven, uittreksets, verblijfsvergunn ing, verbouwing, verorden ingen,

4 vesti ing, vissen visvergunning, vuurwerk, weekblad, wonin2'bouw zieeuners
BOUWVERGUNNING, Betaling, Huursubsidie, Internationaal Rijbewijs, Koningshof, Paspoort,
Vergunn ing, WOZ waarde, a2, aangifte verhuizen, aantekenen, afschrift persoonsgegevens, asbest,
asiel, attestatie de vita, belasting tarief soort, beleid, beroep, bestemm ing, bestemmingsplannen,
bewijs van goed gedrag, bewijs van onvermogen, bezwaarschriften, biezenkuHen, bijschrijven,
bouvergunning, bouwreg, bouwtekening opvragen, bouwvergunnning, bouwvoorschrlften, brandweer,
buitentand, burger, burgerlijke stand, centrum, dientenraad, containervergunning, ehbo,
evenementenkalender, fotoclub, gebruik, gehandicapten, gehandicaptenparkeerkaart,
gemeentearch jet, geneatogie, goed gedrag, groen, groenvoorziening, grot afval, heipalen, hekwerk,
hondenpennlng, id kaart, ijskast, inburgering, inschrijfformutier, inschrijven bouwgrond, kabel tv, kap,
kappen, kapvergunning coniferen, kavels, keelpark, kennisgeving evenement, kennisgeving
evenementen, kosten huwel1jk, kunstwerken,landkaart, leerplicht, markt, materiaien, meldingspUcht,
monumenten, ondertrouw, onroerend zaakbelasting, ouderenorganisaties, papier, parasol,
partnerschap, pas 65, paspoort aanvragen, paspoort verlengen, personen, ptaatsen, post, precario,
reklame, rijbewijs vertengen, riootrecht, rioolrechten, rommelmarkt, route, schade, schoolvervoer,
sinterklaas, stamboom, standaardregeUng, stedelijke ontwikkeling, stimutans, stortplaats, taxbus,
uitreksel geboorte, uittreksel geboorte, uittreksel van overlijden. venten, verhuisbericht, verhuizingen,
verktaringen, vis, vliegveld, vreemdelingenpaspoort, vuilnis, weist, welstandsformulier, westrand,
wi'kbtad de schaket woonver2unning, wozportaal, ziekenhuis zonneboiler zout
bouw, 65+ kaart, Bouwvergunning carpoort, Broek, Burg. van Hoofflaan, Geluid, Matou, PIGA, Rijbewijs,
Rob Smits, Statistiek, Verhuizen, W.O.Z, WELSTAND, WOZ-PORTAAl, WOZportaai, a,
aanbestedingsreglement, aangifte, aangifte geboorte, aanvraag formulieren, aanvraag paspoort,
accomodatie, adopt ie, adres zoeken, afdelingen, afvalinzameling, algemene potitie verorden ing,
asielzoekers, attestatie, auto, baatbetasting, ballonnen, bartls, basisadministratie, bedrijf,
bedrijfsbestemming, bedrijfstak, begroeiing, bejaardenpas, belastingconsultancy, belastingen
overzicht, beleidsnota, bereikbaarheid, beroepschrift, besch ikkingen, bestemingsptan,
bestemmingplan, bestemmings, betallngsmogelijkheden, bevolkingadministratie, bezwaarschrift,
bijdrageregeling, bijschijven kind in paspoort, bijschrijven kinderen, bijstandsuitkering, bijzonder
verlof, btad, boom, bouwaanvraagformulieren, bouwaanvragen, bouwcontainer, bouwkavels,
bouwkosten, bouwvergunnigen, bouwvergunnin, bouwvergunnunig, bouwvrijstelling, briefadres,
burcht, burgemeester, cafetaria, carpoort, c1ientenraad, coffeshop, columbarium, dakvenster, de
parasol, deettaxi, dekker, denuitwijk, duurzaam, echtscheidingsregister, electrische apparaten, energie,
enquete, erfgrens, erkennen, eten, evenementen formulier, tax, feest, foto, foto's, fret, geboorte akte,
geboorte-akte, geboorteacte, geboorteuitrekset, gebouwen, gedenksteen, gedenkstenen,
geluidsoverlast, gemeente, gemeente grond, gemeentelijke betastingen, geschiedenis, gft, gladheid,

2 12'rafrechten. 2'roenbak, 2'"rofvull, e:rond., e:rondwater, hans teeuwen heikant het oenseelt'e, heufkens,
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historie veld hoven, horecavergunning, hov, huiSt huisartsen, huisdieren, huisvestingsvergunning,
huurprijzen, identiteits, identiteits bewijs, identitieitskaart, indentiteitskaart, industrie, ing bank,
inschrijven gemeente, inschrijving burgerlijke stand, inspraakverordening, integratie. invalidekaart,
invalidenparkeerkaart, invitatie, inzameling geld en goed, inzameUng papiercontainer, jajnee stikkers,
jan faasen, kansspel, kap vergu""ing, kapverordening, kennisgeving, kiezerspas, kinderdagverblijf.
kindermatras. klachtenformulier, kleding, koninghof, koop, koopsubsidie, kopen, kozijnen, krant,
krantenwijk, lokaalloket, loket, loket a tot z, meiveld, merlijn, milieu, afval, molengraaff, monument,
muziekschool, naamswijziging. nieuwbouw kopen, nooddocument, nuts, oerle, ongeadresseerd,
onroerendgoedbelasting, onteigening, openb, opening winkels, openingstijden mileustraat, ozb·
belasting, papegaaienopvang, parkeerplaats, pasp, pas port, pedicure, pension, persoon,
peuterspeelzaal, plaatsen container, plagen, plantsoen, plategrond, plattengrond, politte keurmerk,
postadres, postbus, postcode, postkantoor, postkode hoekwal27, processierupsen, publicatie,
publicaties, put, radiofrequenties, recreatie, register], reisdocument, reisdocumenten, reizen, reklame
uiting, rijbewijs keuring, rijbewijzen, rioleringsplan, rioolverstopping, roken, roosmalen, samenwonen,
schoolkosten, schoorsteen, schotelantennes, sjablonen, sollicitatie, sponsering, start.
starterswoningen, stichting vakantiewerk veldhoven, stiker, stoken, straatnamen, straten, studenten,
stuupke, subsidies, subsidieverordening, taxi, taxi vervoer, tekening, telefoon, terrasvergunning,
theater, thuiszorg, tienercentrum, tI buis, toerisme, tourisme, traplift, trouwlocatie, trouwlocaties, tuin,
tureluur, uitreksel geboorteregister, uitreksel persoonsregister, uitreksels, ultrit, uittreksel
persoonsregister, urgentieverklaring, veldhovens weekblad, veranda, verbouw, vergoeding,
vergunningaanvraag, vergunningsvrij bouwen, verhuis, verkiezingen, verklaring, verklaringvan goed
gedrag, verleende diensten, vind.php?gemeente=11, visum, vlasroot, voogdij, voorkeursrecht,
vooroverleg, voorzien'lngen gehandicapten, vrijstelling, wapen veldhoven, waterput,
welzijnsactiviteiten, werkzaamheden, wijkagent, wijkbelangen, wob, woningwet, woonwagenwoningen,
woz-lokaal, zaalvoetbal, zakelijk recht, zeelst, zigeuner, zonderwijk, zonderwijkse akkers, zonwering,
zwem, zwemmen
adopt ie, bijstand, bouwvergunning, container, geboorteregister, goed gedrag, grond, inrit verbreding,
nee nee, reis document, rijbewijs, stichting, stichting eva, subsidie, trouwen, vergunn ing, "artikel 35",
"bouvergunning", "bouw", "hans bayens". "milieustraat, "model C", "paspoort verlengen", "poot van
metz", "verordening, "bouw", "bouwvergunning", 'tLook, *hotels"', *plaatselijke*, 2, 2003/6070,
28,50,08,714,285008714,309,309 D, 309 E, 309 F, 309F, 35, 4'9-2004, 4831 A2, 55+, 60 plus, 61
jaar, 65 plus, 65+, 65plus, 67.93.300828, 6777, 679330828, A. van de rmierden, A. van der mierden.
A.Aoden Braber, AANTEKEN, AANTEKENE, AANVRAAG OPRIT, ARBO, Algemene Politie verordening, Anke
van Es, Apostille, Arbo, BMO, BOUW GEMEENTEHUIS, Betaald Parkeren, Bewoners, Btjschrijven kind,
Bijzondere bijstand, Biotech"', Biotechn, Bomen, Bouw Meldingen, Bouw en woningtoezicht,
Bouwgrond, Bouwvergunnigsvrij, Brunchette la feliz, Burgerzaken, CDA, COVOG, Carpoort, Cobbeek,
Collecte, Commissie RO, Container, Cultuur, DAKRAAM, DODENHERDENKING, DWZ, De Nieuwe Band, De
Schaapskooi, De Springplank, De appel, Donks, EENMAlIGE, Europese, Europese identiteitskaart,
Europese identitet, Evenementen, Evenementenkalender, Fitanova. Fitanova 5500 AD vedhoven,
Flankerend ouderbeleid, Formulier principe verzoek, GEZONDHEID, GFT, GROENCONTAINER,
GRONDZAKEN, Gebruik Gemeentegrond, Gemeente Belangen, Gemeentegrond, Gendersteyn, Golfclub
Gendersteyn, Groene Spie, HAMOND, HANGJEUGD, Heerbaan, Heikant, Hoekwal, Honden,
Hondenbelasting, Hoof, Hotel, Hotel Koningshof, Hotel NH, Huren, Huur, Huur subsidie, 10 kaart,
IDkaart, INSCHRIjVEN, 1509000, Identiteitskaart, Inschrijving, lnvalidenparkeerplaats,
Invalideparkeerplaats, Inwoners, JOS, Kalender, Kerkplein D'Ekker, Kinderboerderij, Kinderen,
Kindervermaak, Koningshof hotel, Kramer, LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID, LTA, Leges, Ligtvoet,
LigtvoetProducts, Makelaar, Makelaars, Malou en Hans, Markt, Marktzaken, Medaille. Meldingen, NH
Koningshof, Naamswijziging, Nederlanderworden, Noordrand, Notuten, OGGZ, OPENBAREWERKEN,
ORGANl5AllE, OVERLAST, Occassion Centrum, Oortlaan, Open bare werken, PLATIEGROND, Parkeren,
Pegbroeken, Philias, RIjBEWIIS, RIO Groot Kempenland, Regulier bouwaanvraag, Regulier bouwaanvraag
2e fase, Reisdocument, Rioolaanvraag, Rioolering, SOFI, 50FINUMMER, STORT, Spie, Stadsontwikkeling,
Stefanie Coppens, Sticker, Stimulans, Swinkels, T.V.ZENDERS, TElEKABEL, TROUW, TROUWEN,
Technische ontwikkeling, The old fisherman, VERGUNNING, VERGUNNING OPRIT, VERHUIZEN NAAR
VELDHOVEN, VIV, VOORKEURSRECHT, Vacature, Vergunningen, Verhoeven, Verhuizing, Verklaring
omtrent gedrag, Verleden Veldhoven, Vierhoek, Vlooienmarkt, Vrijwilligersmedaille, WOZ beschikking,
WOZ-waarde, WOZ=portaal, WSWorganisaties, WWB, Welstandsnota, Woz-porbat, Woz-waarde,
'heffing, 'register, a2 tunnel, aaanieg fietspaden de loop- de Beemd, aan vraag vergunning,
aanbesteden, aanbestedingsbeleid, aangeven kind, aangifte overlijden, aankondiging, aankoop,
aanleggen, aanmetden, aanmelden gemeentenieuws, aanmelden voor gemeentegids, aanmelding,
aanpassing, aanplakken, aansalg, aanslag, aansluiting, aansluitingen, aant, aantal inwoners Cobbeek,
aanvraag bouwverunning, aanvraag formulier, aanvraag oprit, aanvraagformulier, aanvraagformulier
inrit, aanvraagformulieren, acda en de munnik, achteringang, achternaam verandering, activiteiten,
adreswijzigingen, advokaat van onvermogen, aerd, aert swaans, afdeling fin ancien, afdeling financien,
afdeling mj[ieu, afmeting veldhoven, afscheiding, afschrift, afschrift geboorteakte, afschrift
persoonsregister, afschrift van persoonsgegevens, afschriften, afsluiting, afval hout,
afvalinzamelstation, afvalstoffen, afvalstoffenheffing, afvalverwljdering, afvoer, ahrenberger, akte, akte
geboorte, akte van geboorte, alexanderschool, algemeen maatschappelijk werk, algemeen plaatseUjke
verordening, algemene plaatselijke, algemene wet, algemene wet bestuursrecht, alice, alimentatie,
ambassade, ambtenaar, annette redegeld, annexeren, aov, aow, ap, aphoteek, aphoteek weekend

1 dienst. apotheken, architecten, arenberl?er, arhenberger, artikel19. artikel19, asbestverwi"derinji!', 0,0%
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asfaltcollectoren, asfaltwarmte, asiel zoeker centrum, asielzoekers centrum, asielzoekerscentrum,
atelier, attestae ditae, attestatei, autos, autotestcentrum, badm inton, batlonnenwedstrijd,
balonnenwedstrijd, banen, banen per bedrijfstak, bank, bank nederlandse gemeenten, banknr,
barbecue, barbeque, basisscholen, be, bealsting, bebouwing Kelen, bebouwingsvoorschriften, bed and
breakfast, bedrijfsafval, bedrijfsbeeindiging, bedrijfsvergunning, bedrijfsverhuizing,
bedrijfsvestigingen, bedrijfswoning, bedrijfvestigingen, bedrijven, bedrijvencontact, bedtijvencontact,
beelden, beeldkwaliteitsplan noordrand, begraaf, begraven, begroting gemeente, beheer gemeentelijke
gebouwen, bejaardepas, belastingtariefsoort, belastlngaangift, betastingaangifte, belastingenm,
belastingverordening, belastingzaken, beleidsplan, beleidsregels, belg naar nederland, beoordeling
uiterlijk, beptanting, beplanting\, beroep indienen, beroep instellen, beschikking, beslisdocument,
besluitenlijst, besteming, bestemmingplan,van vroonhovenlaan, bestemmingsplan inzien,
bestemmlngsplan look, bestemmingsplan zeelst, bestemmingsplanlook, bestemmingsplanwijziging,
bestemmngsplan, bestemmongsplan, bestuurs, bestuursrecht, betaald parkeren, betalingvan kosten,
betalingen, bevolkingsdichtheid, bevolkinsregister, bewijs, bewijs van in leven zijn, bewoners,
bezoeker, bezwaar beroep, bezwaar maken, biezenkuilen 78, bijbaantje, bijschrijven kind, bijschrijven
paspoort, bijstandsnorm, bijzonder bijstand, bilboard, bioscoop, birth certifiacte, birth certificate,
blauwe zone, bloemstok 6, blokhutten, bnor, boeleka, boksen, bon, boom rooien, boomkap,
boomverordening, bouw aansluiting, bouw aanvraag, bouw tekening, bouw/welstand,
bouwaanvraagformulier, bouwbedrijven, bouwen en wonen, bouwgrond informatie, bouwgrond woning,
bouwgrond., bouwgronduitgifte, bouwleges, bouwmaterialen, bouwmelding, bouwperceel, bouwplan,
bouwprojecten, bouwregister, bouwstop, bouwstroom, bouwsubsidie, bouwtekeningen,
bouwverginuing, bouwvergugging, bouwvergunnibng christiaansdreef, bouwvergunnign,
bouwvergunn'lng 2004/7094, bouwvergunnOlng aanvraag, bouwvergunningformuloler, bouwvergunning
zwembad, bouwvergunnung, bouwverunning, bouwveunning, bovenhei, bowcontainer, bowlen,
bowling, brand prevent ie, brasser, brasserie, brede school, breedband, brochures, bromflets, btw,
buiten jan, buitenjan, bungalow, burgelijkestand, burger jaarverslag, burgerjaarnota, burgerjaarverslag,
burgermeester, bus, busroute, buurtfeest, buurtvereniglng, byzondere biistand, cadeaubon, cafe, cafe
restaurants, calamiteit, calamiteiten, carava n, caravan parkeren, carnaval, categorie, centrale antenne,
chauffeurspas, chipz, chtwi67ch87, circuit, cittycentrum, city sent rum, citypassage, citysentrum,
coffeeshop, coffeshops, collecteren, collectestaat, colporteren, commisievergadering, commissie,
compost, contact, containe, containers, contest, coolcat, correspondentie adres, COIVUS, creche, cult,
cwi, dagkaart, darten, de Koolhof, de Koolhof 32, de berckacker, de berkt, de dreef, de heiberg', de
hurk, de koningshof, de lepper, de nieuwe loop, de run, de schalm, demografie, dempen,
denieuweband, der golden apple, deschalm, detailhandelsnota, deurne, dewi, diensten, dienstplan,
dieren, dlerenverblijfplaats, dikker groot vuil, discrim inatie, dj, dodenherdenking, dokterspost,
domeinen, dona, doorsteek, dopen, dranghek, dranghekken, driehoeksborden, dubbelglas, dubo,
duurzaam toerisme, e-mail, echtscheiding aanvragen, een ouder adoptie, ehbo cursussen, eigen bedrijf,
eigen huis, eigen-verklarlng, eijk, ekkerman, electriciteit, electrotour, elektrici, email,
emeentebelastingen, energiebedrijven, enkes, erfafscheidingen, erfpacht, erfscheiding, ergon, erker,
esv electrotechniek, eva, evenement\, evenementenaanvragen, evenementenformulier,
evenmentenformulier, ex-gedetineerden, exploitatie tandartspraktijk, extra inrit, facilitair, familie
stamboom, fazant 90, fellz, fiets, fietsbeleid, fietscros, fietscross, fietscrossbaan, fietsen,
fietsenklemmen, fietsenquete, fietspaden, fietsroute, fietsvierdaagse, financieel, financiele problem en,
financien, financien, fitnesscentrum, fitniss ruimte, flying bowling, forensen, formulier schetsontwerp,
formulier verbouw, formulierenaanvraag, foto's veld hoven, fotos, fractie, fracties, frequenties, friettent,
functie, garage box, garantstelling, gas, gasafvoer, gbkn, gebiedvisie, geboorte registel, geboorte
uittreksel, geboorteaangifte, geboorteaangiften, geboortecijfers, geboorterigister, geboorteuittreksel,
geboortse akte, geboren, gebouw, gebouwenroute, gebruik gemeentegronbd, gebruik grond,
gebruikersvergunning, gebruiksverg, gedetineerden, gehandicaptenparkeer,
gehandicaptenparkeerplaatsen, geheimhouding, geld inzamelen, geldigheid paspoort,
geldigheidsduur, geldinzameling, geluid, geluidshinder, geluidswaarden, geluidswagen, gemeente
riool, gemeente winkel, gemeente-ultgaven, gemeentebelangen, gemeentebelasing, gemeentegrond
gebruiken, gemeentehuis, gemeentekaart, gemeentelijk belasting, gemeentelijke basisadmin istratie,
gemeentelijke bijdrage, gemeentelijke lasten, gemeentelijke subsid ies, gemeentelijke tarieven,
gemeentelijks socia Ie dienst, gemeenteminkel, gemeentenieuws, gemeenteraad,
gemeenteraadsverslagen, gemeentesecretaris, gemeentew, gemeentraad, gen, gepkens,
gereedmelding, geregistreerd, geregistreerd partnerschap, geregistreerde kenmerken woning,
geschiedenis veldhoven, getuige, gevangenen, gewaarmerkt kopie diploma, gezichtsbepalende
bouwdelen, gezin, gezinssamenstelling, gezondheid, ggd, gjong, glamstuz, glassubsidie, glasvezel,
goed, golfclub, grafjanfaasen, grenslijn, grenzen, griffier, grifier, groen bak, groencontainer, groenplan,
groepsaccomodatie, grof vuit ophalen, grond gebruiken, grond inschrijvingen, grond prijs, grond
uitgifte, grondonteigening, grondquote, gronduitgifte, gronduitgifteprijs, grondverkoop, grootvuil,
grote, gsa, gsm, gsm paal, gymlokaal, gymnastiek, gymzaal, habraken, hagerpad, harks, hedo, heffing,
hefting leges, heffingen, heggen, helpdesk, hengel, hengelsport, hengelsportvergunning,
herwaardering ozb, het kabouterdorp, heykamp, hgoogeind, historisch, hoevenaar, hoevenaars, honde
belasting, honden overlast, honden penningen, honden wacht, hondenhok, hondenoverlast,
hondenpoep, hondenuitlaatterein, hondenuitlaatterreinen, hondenwachter, hoofdvergunningen,
hoofflaan, horecabedrijven, horec.agelegenheden, horecawet, hotel koningshof, houtafval, huewtijk,
huis aan huis bladen, huisarts, huisnummering, huisvest vergunning, huisvestegingsvergunning,
huisvest in~sver~unning,huisvestin~,huiswaarde, huizen, huren woninji!'en, huur subsidie, huur
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5upsidie, huurwoningen, huwelijken. huwelljksregister, iet, id, id banen, identietijd, identlteitkaart.
identiteit kaart]. identiteitkaart, identiteltsk, identitetis bewijs, immigratie, in, inbraak.
inbraakpreventie, inburgeren, indentie. indentieteidskaart, indentieteitskaart, indentieyeidskaart,
indentiteit. indentiteitkaart, indentiteitsbewijs, informatie over rotondes heemweg, informatiebeleid,
lng, ingediende bouwaanvragen. inkomen, inkomsten, inkomsten uitverleende diensten,
inkomstenbelasting, inkomstenverdeling, inkoop, inaners, inrichtlng tandartspraktijk, lnrit offerte,
inritverbreding, inritvergunning, inschljven bouwgrond, inschijven huurwoning, inschrijf, inschrijf
kosten, inschrijflijst, inschrijfving, inschrijing, inschrijven grond, inschrijven huurwoning, inschrijven
woningzoekende, inschrijving gemeente, inschrijving in de gemeente, inschrijving in gemeente,
inschrijving nieuwbouw woningen, inschrijvings kosten, inschrijvingsbewijs, inshrijven, inspraak,
inspraakverordeninf, inspreken, internet, invalide parkeerkaart, invalideparkeerkaaart,
invalideparkeerkaart, invutlen belastingformulier, inwonen, inwoneraantal, inwonersregister,
inzamelen, inzameling, inzameling kleding, inzameling papier, ioaw, isolatieglas, isolatieglassubsidie,
iutreksel, ja nee sticker, ja nee stikker, ja/nee, jaarverslag, jarocin, jeugdland, jeugdvakantiewerk,
jongerenwerk, jonkers, kaart veldhoven, kaartje, kabeltv, kabouterdorp, kacht, kadastrale, kadastrale
kaart, kamperen, kansspelen, kapv, kapvergunninig, kartbaan, katten, kattenoverlast, kattenvat, kca
ophalen, kelen, kempen, kem pen campus, kennel, kennel belasting, kennisgeving evenemnt, kerk van
zeetst, kermis openingstljden, kermis organiseren, kerncijfers, kernplan, kerstbomen, kerstboom, kijk,
kika, kiko, kind bijschrijven, kinderbijslag, kinderboerderij, klnderdagopvang, kinderdagverblijven,
kinderen, kinderopvang\, klaare, klacht bomen, kledingcontainer, klein chemisch afval, kleine
vergunning, knegsel, koekelberg, koelkast, komkommerkwekerij, komplan, koninginenmarkt,
koninglijke, koninkUjke onderscheiding, kookcursus, koopavonden, koopbungalow, koopwoning, kopen
grond, kosteloos, kosten kabel, kosten paspoort, kosten trouwen, kosten vergunningen, kostenverhaal,
kpn, kraak, kranten gooien, krantjes gooien, kromstraat, kunsthandel, kunststof, kunststof ramen,
kwaliteitseisen, kwalitiet, landen eu, landmeten, lantaarn paal reclame, lawaai, leerlingenraad,
leerplicht ambtenaar, leerplichtambtenaar, legalisatie, legaliseren, leges bouwvergunning, legesw,
legeverordening, legitimatie bewijs, legius, leibomen, lengte en dwarsdoorsnede, letterlijke afschrift
geboorteakte, levering, lichte bouwaanvraag, lichtmast, Iichtreclame, lieselotte, lijkbezorging, lintje,
locaties trouwen, locht, lokaties, loket Atot Z, loket w, loonbelasting, luchtruim, luistergeld,lunch,
lunchroom, maatschappelijk, makelaar, makelaardij, makelaars, mariaplein, marktdagen,
marktverordening, mast, maxima medisch centrum, maxima medisoh, maxima medison, medewerking,
media, melding van schade, meldingspt;icht, mensen, mereeld, merefelt, meubelboulevard, mileustraat,
mHeuwet, milieu +stort +vuilnis, milieu station, milieu straat, mllieukaart, milieuonderzoek,
milieusstraat, milieustraat dikker, milieusubsidies, millieustraat openingstljden, minderjarig,
minderjarige, minderjarigen, minimumloon, molenvelden, mon, monum, muzieksschool, naamkeuze,
naams verandering, naamsverandering, naamwiiziging, naschoolseopvamg, naturaliseren, naturisme,
nederlanderschap, nee, nee sticker, nergie, nh koningshof, nh_koningeshof, nico, nico de lepper, nieuw
adres, nieuwbouwprojecten, nieuwbouws, nieuwbouwwoning, nieuwe bewoner, nieuwenhuizen,
nieuwjaarsbijeenkomst, nieuwstraat, nimwegen, nota burgerparticipatle, nota samen in goeden doen,
nota samen ingoeden doen, nota welstand, notaris, nutsbedrijven, oc, oc veld hoven, ombudsman,
omhakken boom, omzetgegevens, onder, onderhoud, ondernemers, ondernemersvereniging,
onderschijdingen, onderwijs, ongeboren vrucht, ongedierte bestrijding, ongehu, ongehuwd, onroer,
onroerend, onroerendgoed, oogenlust, opaspoort, openba, openbaar bouwregister, openbaarvervoer,
open bare, open bare inzameling, openbare verlichting, openbare werken, openings tijden, open ings
tijden gemeente, openingstijden centrum, openingstijden citycentrum, openingstijden gemeentehuis,
openingstijden horeca, openingstijden winkels, openingstyden, ophalen, ophaten oud papier, oprit
aanvragen, opslag, opvang, opvang NOP, opvangcentrum, opvragen, organisatieschema, organogram,
oud papier ophalen, ouderenbond, ouderenzorg, oudheidverklarlng, ouwe school, overgroeiendgroen,
overkaping, overlast, overlast jongere op de wall, overleden, overleg, overlijdensacte, overschrijven,
owz belasting, pa, padpoort, paganini, papagaaien, papagaaiendorp,nl, papagaaienpark,
papagaaienpark/oerle, papier container, papier ophalen, papiercontainer, papierinzameling,
papierophaling, papoorten, pappoort, parkeer vergunn ing, parkeerbedrijf, parkeergarage,
parkeerontheffing, parkeerplaats aanleggen, parkeerplaatsen, parkeertarieven, parkeervegunning,
parkeervergunningen, parkeren caravan, parkkeervergunningen, parochie, partner, partnerregistratie,
partnerschapsregistratie, pas, pasfoto's, paspoo, paspoor, paspoor5, paspoort baby, paspoort kind,
paspoort+ verlengen, paspoorten, paspoot, passport, pdf, person eel, persoonregister,
persoonsgebonden budget, persoonsregistratie, persoonsregiter, peter zuid kamp, peters, peuter, pgb,
piercings, piercings & tattoo, pin betatingen, pkvw, plaatjes, plaatsetijkeverordening, ptaatselijke
verordering, plaatsen afvalcontainer, plan, plan keelpark, plannen en projecten, planschad, plan schade,
planschade regelgeving, planschaderegeling, plansoen broederhof, plantsoenen, platengrond, platte
grond, plattegrond veldhoven, platten grond, plus 65 kaart, polders, potitieke partijen,
politieverordening, poort, poort ptaatsen, portaal, poster, posters, postnummers, ppd, pr,
precariobelasting, prijs, prijs bouwgrond, prijs grond Veld hoven, prijs reis document, prijs rijbewijs,
prijzen, prijzen milieustraat, principeverzoek, processierups, producten, productenbegroting,
proefsamenwoning, programma, project, provincie, psychiatrisch ziekenhuis, public relations,
publiceren, publicering, publie, publiekaties, publieke zaken, publieksinformatiesysteem, puin,
putboring, raad, raadsagenda, raadsbesluit, raadsbesluiten, raadslieden, raadsvergaderingen,
raadsverslagen, raadsvoorstel nr, 03.190, racebaan, radio en televisiezenders, radio ontvangst, radio
zenders, radio\, radiozenders, ramen, rampenbestrijding, rapportstraat 45, rechten, rechthulp,
rechtshulp, reclame folders, reclame stikkers, reclame ver2"unnin2", reclameaanvraaR, reclameborden,
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reclameuiting, recreatiegrote, redegeld, regelgeving, regelingwelzijnactiviteiten, regelingen,
regenboogven, regenboogven1, regis, register burgerlljke stand, registratie kinderopvang, registreren,
reintegratie, reintegratie arbeidsgehandicapten, reisdokumenten, reispas ouderen, rekeningnumm er,
rekeningnummer, reserveren, reserveren materialen, reserves, restaurant's, restautant, revisie, revisie
bouwvergunning, rijbeijs, rijbewijsloket, rijbewijsverlengen, rijbrwijs, rijvaardigheid, rlool aansluiten,
rioolaansluing, rioolaansluitingen, rioolaanvraag, rioolering, rode kruis, rof, rolluik, rommel,
rooivergunning boom, rook, rook kanaal, rookkanaal, rout kaart, routebeschrijving, run, rundgraaf,
rupsen, samenlevingsovereenkomst, sateliet, sbbr, schade+melden, schade+ongeval, schans,
scheiding, schjeiding, schol, school, schoolvergoeding, schoonhouden hondenuitlaatterrein, schoot,
schrikdraad, schulden, schuldhulpverlening, schuur, scooter, scootermobiel, scouting, sectorplan,
sectroplan, severinus, sittarg, sittargstrafle, six mode, slachtofferhutp, sleutel, sloop,
sloopvergunningen, slot, slot oost, slot·oost, sloten, smlt, snackbars, sociaal, sociaat raadslieden,
sociaalminimum, socia Ie atlas, sociate zaken+wwb, socialedienst, sofi, sok, solilciteren, sondervick,
sondervick colege, speciaal vervoer, speelterrein, spetuitleen, spoed paspoort, spoedpaspoort, sporten,
sporthat, sporthatlen, sportkantine, sportkantine,s, sportveld, sportvlsakte, squashen, st tropez, st.
nicolaas, staandaard, staanvergunning, stacaravan, stadsgrenzen, stadsplan, stadsplattegrond,
stadsrechten, stage, standaardregel bestemmingsplan, standaardregel bouw, standvergunning, start
bouw, starten onderneming, startersprojecten, starterswoning, station, statistiek, statistieken,
statistieken\, status bouwaanvragen, stedetijke, steiger, stem, stemmen, stempel, stemple, sterfgeval,
stootrand, stoppen met bedrijf, storing, storingen, straat verlichting, straatnaam, straatspeeldag,
straatvelichting, straatverhoging, strafrecht, stratengids, strik, strooizout, stroom aanvragen,
structuurvisie, struiken snoeien, subsid ie won ingverbetering, subsidie zonneboiler, subsidie
zonnepanelen, subsidies energiebesparing, subsidu, supervlasroot, suzuki treffen, sw, sws, tafeltennis,
tandarts, tandartsen praktijd, tankstationvergunn ing, tarief inrit, tarief oprit, tarief rijbewijs, tarievebn,
tarieven huwelijk, tarieven huwelijksvoltrekklng, tarieven milieustation, tattoo shop, taxatie, taxatie
ozb, taxikosten, teater, tegemoetkoming, tegemoetkoming ziektekostenpremie, tekenen, tekeningen,
telefoon paal, telefooncel, telefooncetlen, telefoonmast, tenten, terras, testbaan, theo maassen,
thermea2000, thermen, tienerteam, tijdelijke inschrijving op een school, tijdelijke parkeervergunning,
tijdelijke redame, tijdelijke reclamevergunning, tl, toets welstand, toezeg, trein stadion, trouw tarief,
trouwboekje, trouwdatum, trouwregister, tuin*, tuincenter, tuinhuisje, tuinhuisjes, tunnel, tv,
twerrasvergunn ing, uikering, uitbetalingen woonlasten, uitgifte, uitgifte bouwkavels, uitkering
aanvragen, uitkeringsfraude, uitlaatterein, uitleen, uitreksel bevolkingregister, uitreksel bevolkings
register, uitreksel bevolkingsregister., uitreksel bevolkinsregister, uitreksel bijvolkingsregister,
uitreksel uit persoongegevens, uitreksel volksgegevens, uitreksels burgelijke stand, uitreksels
persoonsregister, uitschrijving, uittrekksel, uittreksel GBA, uittrekset bevolking, uittreksel geboorte
register, uittreksel geboorteregistel, uittreksel huwelijk, uittreksel internationaal, uittrekset persoonlijk
register, uittrekstel, upc, urgentie, urgentiverklaring, urngraven, usa cars, uwv, vacature milieuwachter,
vagnetregeling, vakantiebaan, vakantiewerk, vakantiewerk veld hoven, vakature, vatenberg, van
Hoofflaan, van Neunenstraat, van beek, van hoofflaan, vangnet, vastgoed, vcars, vegunning, veiligheid,
veiligheidsnota, veiling, veklaringvan goed gedrag, vetdhoven, veldhoven 2030, veld hoven dorp,
veldhovens-weekblad, veldhovense, veldhovensweekblad, veldje, ventvergunning, verbUj, verblijf,
verbUjf in bultenland, verblijfsgebied, vereniging, verenigingen, verg, vergoeding auto, vergrijzing,
verguning, verguningen, vergunning aanvraag, vergunning aanvragen, vergunningverbouwen,
vergunn ing\, vergunninge, vergunninggarage, vergunningsvrij, verhui, verhuizen bedrijf, verhu izien,
verhuizing en emigratie, verhuur, verhuur winkel panden veld hoven, verhuzing, verhuzingen, verificatie
adresgegevens, verkalring goed gedrag, verkeer, verkeersbesluit, verkeershinder, verkiezingsuitslag,
verklaring omtrent gedrag, verkoop, verkoop grond, verkrachting, verleende vergunningen, verlengen,
verlengen+paspoort, verlenging paspoort, verlof, vermissing rijbewijs, vermogen, verordening WVG,
verpleeghuis, verranda, verslagwelstand, verslagen raadscommissies, vervoerspas, verwijderen boom,
verzet, verzetsbeweging, vestiging vanuit buitenland, vijfeijken elektrotechniek, vis akte, visa, visvijver,
viv, vizum, vlooien, vluchtelingenpas, vog, vogel, vogelbuiten, volkshuisvesting, votksregister,
volmacht, voogd, voorlichting, voorlichting Beun, voorouder, vooroverleg bouwen, voorwaarts, vraag,
vrachtwagen, vrachtwagen parkeren, vreemdeling, vreemdelingdokument, vreemdelingetoket,
vreemdelingen, vreemdelingenzaken, vrijwiUig, vrijwilligers, vs, vuil ophaal, vuilstort, vuur, vvv bon, vvv
kantoor, w.o.z. waarde, w,o,z,-portaal, w,o.z.portaal, w,u,l.b.z" waar moet ik binnen, waarborgsom,
waarmerken, wat is er zaterdag, waterhuishouding, waterlozen, waterschapsbelasting, watersport,
weaarborgsom, wedstrijdvergunning, weekbladen, weekend diensten, weer, weg, weg afsluiten,
wegreconstructie, wekzaamheden, welstands, welstandscommisie, welstandscriteria, welzijn,
welzijn/sport, were di, werk, werkeloosheidswet, werken, werkgelegenheid,
werkgelegenheidsprojecten, werkzaamheden "poot van metz", wespennest, wet, wet voorkeur, wet
waarderingwoz, wetwerk en bijstand, wet woz, wetswinkel, wezerhof, wielerwedstrijd, wijkatlas,
wijziging, wijziging rekeningnummer, windmolens, winkel, winkel tijden, winkelcentrum,
winkeliersvereniging, winter stalling, winterle, winterstalling, witven, wog., woning, woning registratie,
won ingaanpass ing, won ingb ouwcooperaties, won ingentabel, woningverhuur, won ingzoekende,
woonboulevard, woonlasten, woonoverlast, woonunits, woonwagen, woonwagenbewoners,
woonwagens, woz "inloggen", woz belasting, woz beschikking opvragen, woz-beschikking, woz-portaal
"inloggen", woz-waarde, wsw, ww, wwbbetaUngen, zalmknip, zalmsnip, zelf bouwen, zelfstandige,
zend, zen den, zenderindeling, zenders, zigeunerbeleid, zigeunerd, zisa, zittard, zoek, zog, zondag,
zonnepanelen, zorgboer, zorgplicht, zorgwinkel, zwembad bouwen, zwembadvergunning, zwemles,
Al~emene, afvalstof, een ouder adontie

xxiv

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

BII LAG EN

Aile zoektermen in de periode april 2002 tim december 2004 waarbij de zoekterm meer

dan 19 keer is ingevoerd,

2"O&Ktllrmenln 2Q02. ltlllJ3,:411D4 ,.il§ ~~1"
Aantal Zoektermen %

698 bouwverJit'unninJit' 5,7%

627 I paspoort 5,1%

212 bouw 1,7%

154 ri·bewl's 1,2%

150 hondenbelastinJit', milieustraat 1,2%

139 woz 1,1%

136 bouwe:rond 1,1%

125 trouwen 1,0%

116 verhuizen 0,9%

112 verRunnin2: 0,9%

94 uittreksel 0,8%

82 bestemmingsplan 0,7%

76 inschri'ven, Illattesrrond 0,6%

72 afvat 0,6%

71 vergunninR'en 0,6%

69 5ubsid'le 0,6%

68 kaDvere:unninll 0,6%

63 welstand 0,5%

62 kooDzondae:. oarkeren 0,5%

56 kringlooDwinkel 0,5%

55 bouwen 0,4%

53 huweli'k 0,4%

50 huursubsidie 0,4%

49 belastin2',oarkeerver.e:unnine: 0,4%

48 sloopvergunning 0,4%

47 I geboorte, geboorterevister, oud oaoier 0,4%

46 vacatures 0,4%

45 bevolkinlZsreeister 0,4%

44 honden 0,4%

43 evenement, azb 0,3%

42 openingsti'den 0,3%

41 inrit, uitreksel, WIJr!. 0,3%

40 bibliotheek, le2es, uitkerine 0,3%

39 evenementen 0,3%

37 ldentiteitskaart, krin~looo, riool 0,3%

36 kinderopvanl?' 0,3%

35 bouwaanvraalZ, klachten 0,3%

34 2rond, huren, nieuwbouw 0,3%

33 bi'stand 0,3%

32 huisvuil, inwoners, klacht, milieu, vacature 0,3%

30 redame 0,2%

29 inschrl'vinlZ, kavel, verhulzin", 0,2%

28 WOZ, hond, kooDzondae:en 0,2%

27 bouwkavel, hotel, kliko, noordrand 0,2%

26 kadaster, verordenln,R' 0,2%

25 horeca, zwembad 0,2%

24 woz~Dortaal 0,2%

23 riolerin2, uitreksel bevolkin2sre2ister 0,2%

22 geboorteakte, kaart, kerken, kermls, rioolaansluiting 0,2%

21 belastlngen, milieustation, ouderen 0,2%

20 bouwtekenine:, bouwver",unninlZen, e:ba,leerllnlZenvervoer 0,2%
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Bijlage 7: Stap 1: Gekozen thema's in 2002, 2003 en 2004

GeKQ",n1!'ft~a!$%~i!!~~N'$""

Thema 2002 2003 2004 Totaal

Bouwen & Wonen 36,7% 41,4% 42,2% 41,1%

Milieu & Afval 13,0% 12,8% 13,8% 13,3%

Leven, reizen & papieren 5,8% 7,2% 7,2% 6,8%

Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst 9A% 6,8% 6,6% 7,2%

Leefomgevim! & Veili!!heid 5,9% 5,8% 5,8% 5,8%

Meld ingen, klachten & Bezwaren 5,6% 4,7% 5,4% 5,2%

Verkeer & Vervoer 6,8% 6,5% 5,1% 5,4%

Werk & Inkomen 4,6% 5,3% 4,9% 5,4%

Zorg & Welziin 5,6% 4,5% 4,5% 4,7%

Ondernemen 3,8% 3,4% 2,8% 3,2%

Scholin!! & Vormin!! 2,8% 1,7% 1,7% 1,9%

Totaal 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6000 I_ 2002
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4000 ~ 02004

3000
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~1000
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Bijlage 8: Stap 2: Gekozen vraagpatronen in 2002, 2003 en 2004

mmltu vfi.ila'llJ, ".;;"t,%/!1"" ~

~" ..,'\,
t'ili,y"'''

N i' ~ ih~qr1B~ ~

2002 2003 2004 Totaal

Milieu & Afval-> Afvalverwi'dering & -scheidinR" 167 97% 403 102% 637 11,3% 1207 107%

Bouwen & Wanen·) Gebouw naten) bouwen I nieuwbouw 166 96% 409 104% 615 11,0% 1190 106%

Bouwen & Won en·) Verbouwen - renovatie of uitbreidine- 133 77% 389 99% 607 10,8% 1129 100%

Bouwen & Wonen -) Verbouwen - kleine aano3ssini" 135 78% 297 75% 515 9.2% 947 84%
Leven. reizen & papieren·) Identificatie &
reisdocumenten 71 4,1% 166 42% 259 4,6% 496 4,4%

Bouwen & Wonen -) Kaoen wonin_~ 90 5,2% 215 5,5% 252 4.5% 557 4,9%

Bouwen & Wonen .) Huren wonin2" 71 4,1% 167 42% 157 2,8% 395 35%

Bouwen & Wonen .) Woonlasten 29 17% 83 21% 155 2,8% 267 2,4%

Milieu & Afval-) MilieuR"evoeliJ:"e activiteiten 35 2,0% 76 1,9% 111 2,0% 222 20%

Werk & Inkamen·) lnkomsten uite3ven en 5chulden 38 22% 91 2,3% 101 1,8% 230 20%
Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst·) Evenementen,
festivals,oPtochten 40 2,3% 85 22% 100 1,8% 225 2,0%

Bouwen & Wonen -) Verhuizen 23 13% 58 1,5% 91 1,6% 172 1,5%

Verkeer & Vervoer -) Parkeren 43 25% 59 15% 82 1,5% 184 16%

Leven reizen & oa ieren -) Uittreksels en verklarin 2"en 15 09% 58 15% 79 1,4% 152 13%
Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst·) Ondersteuning
veren igingen 36 21% 76 19% 79 1,4% 191 1,7%
Bouwen & Wonen .) Nutsvoorzieningen, kabels en
leidin2"en 24 1,4% 43 1,1% 73 1,3% 140 12%

Verkeer & Vervoer -) Ver2"unn in2"en en bewi'zen 25 1,4% 46 12% 73 1,3% 144 1,3%

Bouwen & Wonen .) SloDen & Bouwafval 12 07% 42 11% 67 1,2% 121 11%

Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst -) Buitenrecreatie 28 1,6% 43 1,1% 67 1,2% 138 1,2%

Werk & lnkomen·) Betaald werk 15 09% 74 1,9% 67 1,2% 156 1,4%
Leefomgeving & Veiligheid -) Bestrating, straatmeubilair
en straatverlichting 19 1,1% 26 0,7% 63 1,1% 108 1,0%

Meldingen, klachten & Bezwaren -) Klachten over we2'en 21 1,2% 27 0,7% 62 1,1% 110 1,0%

Ondernemen·) Starten/Uitbreiden onderneminJt 30 17% 61 16% 60 1.1% 151 1,3%

SDort Recreatie Cultuur & Kunst -) Toerisme 28 16% 45 11% 59 1,1% 132 12%
Meldingen, klachten & Bezwaren') Klachten over
openbare voorzieningen 12 0,7% 38 1,0% 56 1,0% 106 0,9%

LeefomgevinJt & Veiligheid·) Groen en speelplekken 23 1,3% 35 0,9% 54 1,0% 112 10%

Leefom2"evine: & Veilie:heid·) Overlast 13 08% 27 07% 50 0,9% 90 08%

Verkeer & Vervoer-) Wee:en aaneassen 22 1,3% 34 0,9% 50 0,9% 106 09%

lorg & Welzi'n·) Ouderen 14 0,8% 34 0,9% 49 0,9% 97 0,9%

Verkeer & Vervoer-) Bereikbaarheid 18 1,0% 30 0,8% 44 0,8% 92 0,8%

Leefome:evine: & Veili.2"heid -) Verkeer & Parkeren 15 0,9% 33 0,8% 43 0,8% 91 08%

Bouwen & Wonen·) Huisvestin2'van organisaties 14 08% 32 08% 42 0,7% 88 0,8%

lorg & Welzi"n -) Lichameli'k gehandicapten 13 0,8% 28 0,7% 42 0.7% 83 0,7%
Bouwen & Wonen -) Gebouw anders gebruikenj
HerJtebruik 11 06% 27 07% 39 0,7% 77 0,7%
Meldingen, klachten & Sezwaren -) Klachten over

l2'roenvoorzienin2: 16 0,9% 23 06% 39 0,7% 78 0,7%

Ondernemen·) Benodi2'de toestemmingen 8 0,5% 34 0,9% 36 0,6% 78 07%

Leven, reizen & papieren -) Samenwonen & trouwen 5 0,3% 12 0,3% n 0,6% 50 04%

Milieu & Afval-) Dieren 16 09% 23 06% n 0,6% 72 06%

BI)lAGEN
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2002 2003 2004 Totaal

Verkeer & Vervoer·) Ti'deli ke verkeersaanoassin2en 5 03% 18 05% 29 0,5% 52 0,5%
Meldingen, klachten & Bezwaren·) klachten over

I gelu idsoverlast 8 0,5% 14 0,4% 28 0,5% 50 0,4%
Leven, reizen & paoieren -) Kinderen 6 0,3% 12 0,3% 25 0,4% 43 0,4%

Verkeer & Vervoer·) Seedaal vervoer 13 08% 29 07% 25 0,4% 67 06%
lorg & Welzfn·) Jongeren 7 04% 20 0,5% 21 0,4% 48 04%
Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst -) lets tot kunstjcultuur
laten benoemen 11 0,6% 18 0,5% 20 0,4% 49 0,4%
Leefomgeving & Veiligheid·) Ongewenste bouwplannen
en ·acties 9 05% 26 07% 18 0,3% 53 05%
Meldingen, klachten & Bezwaren .) Klachten over
optreden gemeenteliike medewerkers 5 0,3% 20 05% 18 0,3% 43 0,4%
Scholin2 & VorminJt·) School· en studiekosten 12 07% 9 02% 18 0,3% 39 0,3%
Leefomgeving & VeiUgheid -) Afvalverwijdering &.
scheidin2: 5 03% 8 0,2% 17 0,3% 30 0,3%
Leefomgeving & VeiUgheid·) Evenementen, festivals,
optochten 6 0,3% 10 03% 17 0,3% 33 0,3%
Scholin2: & Vormine:·) Leer licht 9 0,5% 9 02% 17 0,3% 35 0,3%

lorg & Welzi'n·) liekte 13 0,8% 15 04% 17 0,3% 45 0,4%
Leefomgeving & Veiligheid·) Branden, calamiteiten en
rampen 4 0,2% 15 0,4% 16 0,3% 35 0,3%

Leefom e:evlne: & Veilie:heid .) Crim inalitelt & Leee:stand 4 0,2% 13 0,3% 16 0,3% 33 0,3%

Scholin e: & Vormine: -) Su itenschoolse ODvane: 5 0,3% 6 02% 16 0,3% 27 0,2%

Werk & Inkomen -) Werkervaring opdoen 4 0,2% 11 03% 16 0,3% 31 03%

lore: & Welzi' n .) Geesteli'ke en sodale nood 2 0,1% 10 0,3% 16 0,3% 28 0,2%
Meldingen, ktachten & Bezwaren·) Schadevergoeding
door actie gemeente 9 05% 11 03% 15 0,3% 35 03%
lorg & Welzi'n -) Deetname aan activiteiten 6 03% 7 0,2% 14 0,2% 27 0,2%
lor2 & Welzi'n .) Verstandeli' k e:ehandicaoten 2 0,1% 11 0.3% 14 0,2% 27 0,2%

Leven, reizen & oaoieren·) Naamswi'zi2'in2' 2 01% 3 01% 13 0,2% 18 0,2%

Scholine: & Vormine:·) Vervoer van en naar school 3 0,2% 7 02% 13 02% 23 02%
Sport, Recreatie, Cultuur & Kunst·) Historische
belan2stelline: 11 0,6% 14 04% 13 0,2% 38 03%
lor2' & Wetzi"n·) Calamiteiten en 2ezondheid 8 0,5% 17 0,4% 12 0,2% 37 0,3%
leven, reizen & papieren -) Nationaliteit 2 0,1% 6 02% 11 0,2% 19 0,2%
Ondernemen·) ODenin~s· en sluitinJtsti' den 4 02% 10 0,3% 11 0,2% 25 02%

Meldingen, klachten & Bezwaren -) Klachten over
stankoverlast 8 0,5% 9 0,2% 10 0,2% 27 0,2%
Ondernemen·) Problemen met bedrrfsvoering 7 0,4% 11 0,3% 10 0,2% 28 02%
Werk & Inkomen -) Vri'twiUi2:erswerk 5 0,3% 10 0,3% 10 0,2% 25 0,2%
Scholing & Vorming·) Beheren van scholen 3 02% 13 0,3% 9 0,2% 25 02%

Leven, reizen & papieren -) Overlijden en
be.!!:raven Icremeren 3 02% 3 0,1% 8 0,1% 14 0,1%
Leven, reizen & Da ieren') ReJ!:istratie woonruimte 5 0,3% 8 0,2% 7 0,1% 20 0,2%

Werk & Inkomen·) Om· en bi'scholinl?" 4 0,2% 18 0,5% 7 0,1% 29 03%
Ondernemen .) Personeel 4 02% 5 01% 6 0,1% 15 01%

Ondernemen·) Reclame en uitstallin2"en 5 03% 15 04% 6 01% 26 02%
Leefomgeving & Veiligheid·) Klachten over stankoverlast --- 5 0,1% 18 0,2%

Meldingen, klachten & Bezwaren -) Bezwaren tegen
beslu it of handelen e:emeente 5 0,1% 5 00%
Metdingen, klachten & Bezwaren -)water· en
bodemverontre in iJ!:in2: 2 01% 5 0,1% 5 0,1% 12 01%
Ondernemen') Veiligheid I 0,1% 5 0,1% 5 0,1% 11 0,1%

SchoUn.!!: & Vormine:·) Emancipatie en bewustwordine: 5 03% 5 0,1% 5 0,1% 15 01%
lore & Welzi'n -) Gezinseroblemen 2 0,1% 10 0,3% 4 0,1% 16 0,1%
Zorg & Welziin -) Minderheden 1 0.1% 3 0,1% 3 0,1% 7 0,1%

Leefom.!!:evine: & Veilie:heid·) Inter)nationate solidariteit liiii ii 5 0,1% 2 0,0% 7 0,1%

1726 100% 3934 100% 5614 100% 11274 100%
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Bijlage 9: Vraagpatronen opgesplitst in thema's

, GliR.lI~irt",n.llliilllllU,. ~\ clfu%"-1&i x ~ R:;Rli:RN~"'''

2002 2003 2004 Tot331

Milieu & Afval-> Afvalverwi'derinl! & -scheidinl! 167 77% 403 80% 637 82% 1207 80%

Milieu & Afval-> Milieugevoelige activiteiten 35 16% 76 15% 111 14% 222 15%

Milieu & Afval·> Dieren 16 7% 2J 5% 33 4% 72 5%

Totaal 218 100% 502 100% 781 100% 1501 100%

~02'''''''-~'0 G,ko,oJ' .,..gpdllonell{l_lI, illiZI II &1 l!!Il1I".<ZL ' ~

2002 2003 2004 Totaal

Leven, reizen & oa ieren .) Identificatie & reisdocumenten 71 65% 166 62% 259 60% 496 61%

Leven, reizen & oa ieren·) Uittreksels en verklarine:en 15 14% 58 22% 79 18% 152 19%

leven, reizen & pa ieren·) Samenwonen & trouwen 5 5% 12 4% 33 8% 50 6%

leven, reizen & oa ieren .) Kinderen 6 6% 12 4% 25 6% 43 5%

leven, reizen & oa ieren -) Naamswi'zi inp 2 2% J 1% 13 3% 18 2%

leven, reizen & oa ieren -) Nationaliteit 2 2% 6 2% 11 3% 19 2%

leven, reizen & oaoieren -) Overli'den en bepraven/cremeren 3 3% 3 1% 8 2% 14 2%

leven reizen & papieren -) Re~istratie woonruimte 5 5% 8 3% 7 2% 20 2%

Totaal 109 100% 268 100% 435 100% 812 100%

, >i@j"" G.ko.e. lIl'llallPlltr"nenitlfllliwen&1 W.} \..'" '

2002 2003 2004 Totaal

Bouwen & Wonen·> Gebouw (Iaten) bouwenl nieuwbouw 166 23% 409 23% 615 24% 1190 23%

Bouwen & Wonen·> Verbouwen . renovatie of uitbreiding 133 19% J89 22% 607 23% 1129 22%

Bouwen & Wonen -> Verbouwen . kleine aanoassinli!: 135 19% 297 17% 515 20% 947 19%

Bouwen & Wonen -) Konen wonine: 90 13% 215 12% 252 10% 557 11%

Bouwen & Wonen -) Huren wonin2 71 10% 167 9% 157 6% 395 8%

Bouwen & Wonen -) Woonlasten 29 4% 83 5% 155 6% 267 5%

Bouwen & Won en·) Verhuizen 23 3% 58 3% 91 3% 172 3%

Bouwen & Wonen -) Nutsvoorzienine:en, kabels en leidinpen 24 3% 43 2% 73 3% 140 3%

Bouwen & Won en·) Slonen & Bouwafval 12 2% 42 2% 67 3% 121 2%

Bouwen & Wonen·) Huisvestingvan organisaties 14 2% 32 2% 42 2% 88 2%

Bouwen & Wonen·) Gebouw anders e:ebruikenl Here:ebruik 11 2% 27 2% 39 1% 77 2%

Totaal 708 100% 1762 100% 2613 100% 5083 100%

"
,

Glik"'oh'iIr~tmn,n (Work Ii Inkom".)
~",

"....©t1 ",

2002 2003 2004 Totaal

Werk & Inkomen -> Inkomsten, uitgaven en schulden 38 58% 91 45% 101 50% 230 49%

Werk & Inkom en·> Betaald werk 15 23% 74 36% 67 33% 156 33%

Werk & Inkom en -) Werkervarinl! oodoen 4 6% 11 5% 16 8% 31 7%

Werk & Inkom en·) Vri'willi erswerk 5 8% 10 5% 10 5% 25 5%

Werk & lnkomen·> Om· en brscholinl! 4 6% 18 9% 7 3% 29 6%

Totaal 66 100% 204 100% 201 100% 471 100%

xxix
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2002 2003 2004 Totaal

Sport, Recreatie, CultUUT & Kunst-> Evenementen, festivals, ootochten 40 26% 85 30% 100 30% 225 29%

Soort, Recreatie, Cultuur & Kunst -) Ondersteunin~ verenili!:in2:en 36 23% 76 27% 79 23% 191 25%

Soort, Recreatie, CultuuT & Kunst·) Buitenrecreatie 28 18% 43 15% 67 20% 138 18%

Sport, Recreatie, CultuuT & Kunst -) Toerisme 28 18% 45 16% 59 17% 132 17%

Soort, Recreatie, Cultuur & Kunst -) lets tot kunst/cultuur laten benoemen 11 7% 18 6% 20 6% 49 6%

Soort, Recreatie, Cultuur & Kunst·) Historische belane:stelline: 11 7% 14 5% 13 4% 38 5%

Totaal 154 100% 281 100% 338 100% 773 100%

"
2002 2003 2004 Totaal

Verkeer & Vervoer -) Parkeren 43 34% 59 27% 82 27% 184 29%

Verkeer & Vervoer -) Ver2"unnin2"en en bewi'zen 25 20% 46 21% 73 24% 144 22%

Verkeer & Vervoer·) Wegen aanoassen 22 17% 34 16% 50 17% 106 16%

Verkeer & Vervoer -) Bereikbaarheid 18 14% 30 14% 44 15% 92 14%

Verkeer & Vervoer -> Ti' deli'ke verkeersaanpassingen 5 4% 18 8% 29 10% 52 8%

Verkeer & Vervoer·) Soeciaal vervoer 13 10% 29 13% 25 8% 67 10%

Totaal 126 100% 216 100% 303 100% 645 100%

* r' ",,'lli!,<v""l»'1! ,'.11,: ""0 m::s'%", n••1Itjjj'Y,_lfjjno.ll"o(~Illl:$. \!,,\llIlIolilJ) '" ~"~

2002 2003 2004 Totaal

leefomgeving & Veiligheid·) Bestrating, straatmeubilair en straatverlichtinl! 19 19% 26 12% 63 21% 108 18%

Leefom2evinl! & Veilillheid·) Groen en soeel lekken 23 23% 35 17% 54 18% 112 18%

leefomgeving & Veiljgheid·) Overlast 13 13% 27 13% 50 17% 90 15%

leefomllevinll & Veilillheid·) Verkeer & Parkeren 15 15% 33 16% 43 14% 91 15%

leefomgeving & Veiligheid·) Ongewenste bouwplannen en ·acties 9 9% 26 12% 18 6% 53 9%

Leefomgeving & Veiligheid·) Afvalverwi'dering & -scheidin2 5 5% 8 4% 17 6% 30 5%

leefomgeving & Veiligheid·) Evenementen, festivals, ootochten 6 6% 10 5% 17 6% 33 5%

leefomgeving & Veiligheid·) Branden, calamiteiten en rampen 4 4% 15 7% 16 5% 35 6%

leefome:evine: & Veilie:heid·> Criminaliteit & Lee2"stand 4 4% 13 6% 16 5% 33 5%

Leefom2"evine: & Veilie:heid·) Klachten over stankoverlast 2 2% 11 5% 5 2% 18 3%

Leefomgeving & Veiligheid·) Onter)nationale solidariteit 5 2% 2 1% 7 1%

Totaal 100 100% 209 100% 301 100% 610 100%

aok".". Iffllllgpllll$no1l{Mtlillll!lOlI, kliicWto.'._*2 ~1t/<" <

2002 2003 2004 Totaal

Meldingen, klachten & Bezwaren .) Klachten over wegen 21 26% 27 18% 62 26% 110 24%

MeldinRen, klachten & Bezwaren·> Klachten over ooenbare voorzienineen 12 15% 38 26% 56 24% 106 23%

Meldineen, klachten & Bezwaren·) Klachten over groenvoorzienine 16 20% 23 16% 39 16% 78 17%

Meldingen, klachten & Bezwaren·) klachten over geluidsoverlast 8 10% 14 10% 28 12% 50 11%
Meldingen, klachten & Bezwaren·) Klachten over optreden gemeenteUjke
medewerkers 5 6% 20 14% 18 8% 43 9%

Meldinl!:en, klachten & Bezwaren -) Schadevere:oedine: door actie ~emeente 9 11% 11 7% 15 6% 35 8%

Meldingen, klachten & Bezwaren -) Klachten over stankoverlast 8 10% 9 6% 10 4% 27 6%

Meldineen, klachten & Bezwaren·) Bezwaren tee:en besluit of handelen e:emeente 5 2% 5 1%

Meldinpen, klachten & Bezwaren ->water- en bodemverontreinie:in~ 2 2% 5 3% 5 2% 12 3%

Totaal 81 100% 147 100% 238 100% 466 100%

xxx
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Bijlage 10: Stap 3: Gekozen doelgroep-rollen
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2002 2003 2004 Tota3\

Ondernemen -) Starten tu itbreiden ondernemin~ 30 51% 61 43% 60 45% 151 45%

Ondernemen .) Benod i!rde toestemm ioven 8 14% 34 24% 36 27% 78 23%

Ondernemen .) ODen in2:s- en sluitin2:sti' den 4 7% 10 7% II 8% 25 7%

Ondernemen·) Problem en met bedri'fsvoer·lng 7 12% 11 8% 10 7% 28 8%

Ondernemen·) Personeel 4 7% 5 4% 6 4% 15 4%

Ondernemen·) Reclame en uitstalline:en 5 8% 15 11% 6 4% 26 8%

Ondernemen·) Veili2':heid I 2% 5 4% 5 4% II 3%

Totaal 59 100% 141 100% 134 100% 334 100%

N" %
,

tf&&'lf', ft~_~"1!lfl!!i•• ltlltjj1iiW'li:lm) ,,"" ~ ~ $t~\;w~Z)Y ~m '*,
2002 2003 2004 Totaal

Zorg & Welzi n -> Ouderen 14 21% 34 22% 49 26% 97 23%

lorg & Welzi'n -> Lichameli'k e:ehandicaoten 13 19% 28 18% 42 22% 83 20%

lorg & Welziin -> ]ongeren 7 10% 20 13% 21 11% 48 12%

lore: & Welzi'n -> liekte 13 19% 15 10% 17 9% 45 11%

lore: & Welzi'n -> GeesteU'ke en sociale nood 2 3% 10 6% 16 8% 28 7%

Zore: & Welzi'n ~> Deelname aan activiteiten 6 9% 7 5% 14 7% 27 7%

Zore- & Welziln -> Verstandeti'k e:ehandicaoten 2 3% II 7% 14 7% 27 7%

lorg & Welziin -) Catamiteiten en gezondheid 8 12% 17 11% 12 6% 37 9%

Zore: & Welzi'n -> GezinsDrobtemen 2 3% 10 6% 4 2% 16 4%

Zore: & Welziln -> Minderheden I 1% 3 2% 3 2% 7 2%

Totaal 68 100% 155 100% 192 100% 415 100%

'a-"IlL,'~ ''11!' ,'" w YY",'tW '" , *x"*Rt'it~,,,,'J!- " n..k(,l'!l¥l••HP.mlJmaj(~g;~iVlI.llt!ilHI

2002 2003 2004 Totaal

Scholine & Vorm in2' -> School- en studiekosten 12 32% 9 18% 18 23% 39 24%

SchoUng & Vorm im?' ~> Leernlicht 9 24% 9 18% 17 22% 35 21%

Schotine & Vormine:-> Buitenschoolse oovan2: 5 14% 6 12% 16 21% 27 16%

Schotine: & Vorming -> VeNoer van en naar school 3 8% 7 14% 13 17% 23 14%

Scholin.e & Vormine- -> Beheren van scholen 3 8% 13 27% 9 12% 25 15%

Scholine & Vorming -> EmanciDatie en bewustwordine: 5 14% 5 10% 5 6% 15 9%

Totaat 37 100% 49 100% 7B 100% 164 100%

VVVl

Bewoner·) ind ividu. I!ezin, huishoudin2:

Bewoner .) won ine:bezitter
Bewoner·) huurder

Bewoner .) won inl~:zoekende

Onderneming·) vestiger, uitbreider

Bewoner·) verkeersdeelnemer

Bewoner -> bezor2:de of e:eduDeerde

Onderneming -> exploitant

Bewoner -) vervuiler

Bewoner .) hobbvistlrecreant

Bewoner -> belastine:betaler

Bewoner -> iemand met laae: inkomen

Groep -> gebruiker open bare ruimte

Groep -> belaneenbeharti2:er

Bewoner -> zieke of gehandicapte

GroeD -> orean isator

Bewoner -) arbeidsloze

InstellinR'-) ex loitant, beheerder
Instelling -> organ isator
Ondernemine: -) milieubetaster
Bewoner -> nieuwkomer
Bewoner -> hulpbehoevende

Groep -> gedupeerde
Onderneming -> werkgever
Instelline: -> vesti2:er, uitbreider
GroeD -> vestie-er beheerder
InstelUne: -) mitieubelaster

lnsteltine: -) werkgever
Groep -) milieubelaster

GroeD -) fondsenwerver

GroeD -) werkgever

aantal %

978 35,6%

644 23,4%

128 4,7%

105 38%

82 3,0%

58 2,1%
71 2,6%

71 2,8%

35 13%

76 2,8%

27 10%

31 1,1%

25 0,9%

51 1,9%

46 1,7%

44 1,6%

46 1,7%

25 0,9%

40 1,5%

17 0,6%
21 0,8%

28 1,0%

12 04%

27 1,0%

12 0,4%

12 0,4%

5 0,2%

5 0,2%

7 0,3%

9 0,3%

5 02%

aantal %

1378 29,6%

1016 21,8%

237 5,1%

148 3,2%

138 3,0%

103 2,2%
100 2,1%

144 3,1%

56 1,2%

105 2,3%

57 1,2%

69 1,5%

71 1,7%

85 18%

92 2,0%

95 2,0%

85 1,8%

107 2,3%

77 1,7%

40 0,9%

37 0,8%

69 1,5%

47 1,0%

44 0,9%

58 1,2%

61 1,3%

22 0,5%

27 0,6%

19 0,4%

34 0,7%

25 05%

aantal %

2083 35,4%

1716 292%
234 40%

186 32%

141 2,4%.

132 22%
130 2,2%

106 18%

104 18%

99 1,7%

93 1,6%

84 14%

78 1,3%

75 13%

73 1,2%

64 1,1%

58 10%

56 1,0%

53 09%

47 0,8%

45 08%

40 0,7%

35 0,6%

28 05%

26 0,4%

21 0,4%

17 0,3%

17 03%

16 0,3%

11 0,2%

8 01%

aantal %

4439 334%

3376 25,4%

576 4,3%

462 35%

361 2 7%

293 2 2%

301 2,3%

327 2,5%

195 15%

280 21%

In 13%

184 1,4%

180 1,4%

211 16%

211 16%

203 1,5%

189 1,4%

188 1,4%

170 1 J%
104 08%

103 0,8%

137 1,0%

94 07%

99 07%

96 07%

94 07%

44 0,3%

49 04%
42 0,3%

54 04%

38 03%

-+-2002

·········2003

---.- 2004
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Bijlage 11: Gekozen doelgroep-rollen (bewoners)

llo.lgt"reb..."stollfff "
"

Rot 2002 2003 2004 totaal
aantal % aantal % aantal % aantal %

individu, e-ezin, huishoudinl2: 978 42,6% 1378 38,8% 2083 41,0% 4439 40,6%
wonine:bezitter 644 28,1% 1016 28,6% 1716 33,8% 3376 30,9%
huurder 128 5,6% 237 6,7% 234 4,6% 576 5,3%
won inl2:zoeken de 105 4,6% 148 4,2% 186 3.7% 462 4,2%

verkeersdeelnemer 58 2,5% 103 2,9% 132 2,6% 293 2,7%
bezoTe:de of e-educeerde 71 3,1% 100 2,8% 130 2,6% 301 2,8%
vervuiler 35 1,5% 56 1,6% 104 2,0% 195 1,8%

hobb ist/recreant 76 3,3% 105 3,0% 99 1,9% 280 2,6%

belastin~betaler 27 1,2% 57 1,6% 93 1,8% 177 1,6%

iemand met 1aa12: inkomen 31 1,4% 69 1,9% 84 1,7% 184 1,7%
zieke of 2'ehandicaote 46 2,0% 92 2,6% 73 1,4% 211 1,9%

arbeidsloze 46 2,0% 85 2,4% 58 1,1% 189 1,7%

nieuwkomer 21 0,9% 37 1,0% 45 0,9% 103 0,9%

hulobehoevende 28 1,2% 69 1,9% 40 0,8% 137 1,3%

--2002

--- 2003
--2004

xxxiii
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Bijlage 12: Gekozen doelgroep-rollen (ondernemingen)

&"",7" N""~"t<" G~Dli<i@m ...llill1Nltail\l!8i@t' .,,,**,,,,,,,,,t
Rol 2002 2003 2004 totaat

aantal % aantal % aantal % aanta! %

vestle:er, uitbreider 82 40,4% 138 37,7% 141 43,8% 361 40,5%

excloitant 77 37,9% 144 393% 106 32,9% 327 36,7%
mitieubelaster 17 8,4% 40 10,9% 47 14,6% 104 11,7%

werke:ever 27 13,3% 44 12,0% 28 8,7% 99 11,1%
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~
------ ---2003
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0,0%

vastiger, exploitant milieubelaster werkgevar
uilbreider
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Bijlage 13: Gekozen doelgroep-rollen (groepen)

BljlAGEN

Bijlage 14: Gekozen doelgroep-rollen (instellingen) I
Rol 2002 2003 2004 totaal

aantal % aantal % aantal % Bantal %

exploitant beheerder 25 287% 107 368% 56 331% 188 344%

org-anisator 40 460% 77 265% 53 31,4% 170 311%

vestie-er, ultbreider 12 13,8% 58 19.9% 26 15,4% 96 17,6%

mHieubelaster 5 5.7% 22 76% 17 10,1% 44 8,0%

werk2'ever 5 57% 27 93% 17 101% 49 90%
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0,0% +------~-----~-----~-----~----___i

I

I

I
I

I

I

I

__ 2002

····....··2003

-*-2004

10,0% ---

::::~t:-==--==--==--==~---/-/-".-7-,.-\-\------------------~----.~~-~-"J
.,~ //7 \

35,0% ---- -------"-~ --~-"----

::~ ~~~"\;~-.-----
20,0% ~

15,0% "-"-'

______ ---._"'_--=.-:..,~-~':c,"-....c_""',;-"'--_----_=:;--__1'---.,>..-._._.- ...-

: ,a'1ffi1b",0 "'••1fu\ G~~.~' ,'\:'1(.,!!"
Rol 2002 2003 2004 totaal

aental % aantal % Bantal % aantal %

gebru iker open bare TU imte 25 152% 77 174% 78 25.3% 180 19,7%

belangen behartiger 51 309% 85 192% 75 244% 211 23,0%

organisator 44 267% 95 214% 64 20,8% 203 22,2%

gedupeerde 12 7.3% 47 10,6% 35 11,4% 94 10,3%

vestiger /beheerder 12 73% 61 13 8% 21 6,8% 94 10,3%

milieubelaster 7 4.2% 19 43% 16 5.2% 42 4,6%

fondsenwerver 9 55% 34 77% 11 3,6% 54 5,9%

werkgever 5 30% 25 56% 8 2,6% 38 4,1%
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Bijlage 15: Gekozen levensgebeurtenissen

levensR:ebeurtenis 2002 2003 2004 Totaal

Trouwen/Samenwonen 135 16,2% 426 19,9% 683 22AD/o 1244 20,60/0

Verhuizen 118 14,2% 334 15,6% 619 20,3% 1071 17,8%
Geboorte 90 10,8% 243 11,3% 328 10,7% 661 11,0%
00 reis 79 95% 177 8,3% 280 9,2% 536 8,9%

Huis kopen 88 10,6% 190 8,9% 261 8,6% 539 8,9%

Achteruit R:eR:aan in inkomen? 52 6,3% 133 6,2% 160 5,2% 345 5,7%
Scheiden 49 5,9% 128 6,0% 126 4,1 % 303 5,00/0

Een sterfR:eval 42 5,1 0/0 102 4,8% 117 3,8% 261 4,3%

Bedrijf beginnen 49 5,9% 124 5,80
/0 114 3,7% 287 4,8%

ImmiR:ratie 23 2,8% 71 3,3% 105 3Ao/o 199 3,3%

Met pensioen 33 4,0% 73 3,4% 99 3,2% 205 3Ao/o
(Weer) aan het werk 21 2,5 % 60 2,8% 55 1,8% 136 2,3%

Ziekte 28 3,4% 43 2,0% 53 1,7% 124 2,1%

(Weer) naar school 24 2,9% 40 1,9% 52 1,7% 116 1,9%

Totaal 831 2144 3052 6027
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