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U heeft een vraag aan de gemeente. U wilt informatie, iets melden of iets regelen? Dat kan 
natuurlijk online. Via e-mail, Twitter, Facebook en sinds 1 oktober ook weer via WhatsApp. 
En als u er niet uitkomt, dan blijft bellen of langskomen altijd mogelijk. We regelen steeds 
meer zaken via internet. Zeker sinds corona hebben wij als gemeente Sittard-Geleen de 
digitale dienstverlening verder uitgebreid. We willen namelijk goed bereikbaar zijn voor onze 
inwoners en zo snel mogelijk reageren op vragen of meldingen. Bijvoorbeeld via Whatsapp 
op 06 - 55 46 35 35.  

Er zijn verschillende manieren om digitaal contact te leggen met de gemeente. Via een 
contactformulier op de website, Facebook, Twitter en WhatsApp kunt u in principe alle 
vragen stellen. Bijvoorbeeld over vergunningen, verkeersmaatregelen, werkzaamheden, 
plannen, evenementen en regelgeving. Kortom, alles wat er speelt binnen de gemeente. Via 
de website kunt u veel zaken zoals een Drank-Horecavergunning, een starterslening, een 
parkeervergunning, een afvalpasje, een inzageverzoek persoonsgegevens, 
leerlingenvervoer, een jeugdlintje, een Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) of een 
verhuizing meteen aanvragen of doorgeven.  

WhatsApp  

WhatsApp kon bijna twee jaar niet gebruikt worden. De dienst was door een maatregel van 
de ontwikkelaar en eigenaar Facebook vanaf 2019 alleen toegankelijk voor particulieren en 
niet voor bedrijven en overheden. Een chatfunctie op de gemeentelijke website was een 
goede vervanger. Nu bedrijven en overheden weer gebruik mogen maken van het platform, 
haakt Sittard-Geleen weer aan. 

Snelle service  

Vragen en opmerkingen via WhatsApp worden snel bekeken door de medewerkers van het 
Klant Contact Centrum en tijdens kantooruren zo mogelijk direct beantwoord. Ingewikkelde 
kwesties spelen we door aan de juiste afdeling. Persoonlijke vragen over bijvoorbeeld een 
uitkering of bouwvergunning komen terecht bij een ambtenaar of consulent die de kwestie 
behandelt. Privacy en persoonlijke gegevens zijn daarmee veilig.  

Buiten Beter  

Een makkelijke manier om een losliggende stoeptegel, een kapotte straatlantaarn, gedumpt 
afval of overlast te melden is via de Buiten Beter-app. De gemeente weet meteen waar wat 
speelt en kan snel actie ondernemen. Deze app kunt u gratis downloaden. 

 

Wist u dat we vorig jaar ruim 125.000 telefoontjes en 3.500 mailtjes binnenkregen? Via Facebook en 
Twitter ontvingen we ook nog eens 8.000 berichten. Toen we stopten met WhatsApp telden we per 
maand 600 appjes. Dus aarzel niet en stuur een appje via 06 - 55 46 35 35. Is uw vraag wat ruimer en 
lastiger te formuleren, dan kunt u ons bellen: 14 046. U kunt natuurlijk ook een afspraak maken en 
langskomen bij de Stadswinkel in Geleen 


