Heeft u
een klacht?
Heeft u een klacht over het waterschap? Onze medewerkers doen hun uiterste best om u zo
goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet helemaal tevreden bent.
Omdat wij ernaar streven u zo goed mogelijk te helpen, nemen wij uw klacht serieus. In deze
folder leggen we uit hoe u een klacht kunt indienen.

Melding, geen klacht
Het kan zijn dat u ergens problemen
of gebreken constateert. Bijvoorbeeld
verontreinigd water in de sloot, storm-

afgehandeld, kunt u hierover uiter-

manager terecht. Zij gaat op zoek

aard een klacht indienen.

naar een oplossing. U krijgt binnen

Waarover kunt u een klacht
indienen?

twee werkdagen een eerste reactie
op uw klacht en binnen zes weken
wordt uw klacht behandeld.

schade aan bomen, een gat in de weg,
gevaar door slik op de weg of u ziet

U kunt een klacht indienen als u zich

muskusratten. Dit kunt u doorgeven

onbehoorlijk behandeld voelt door het

aan het waterschap. We noemen dit

waterschap. U vindt bijvoorbeeld dat u

een melding, geen klacht. De melding

te lang moet wachten op antwoord of

wordt behandeld door de betrokken

een medewerker komt zijn belofte niet

afdeling.

na. Een bestuurder of medewerker
stond u niet correct te woord, u kreeg

Een melding kunt u doorgeven via ons

niet de juiste informatie, u vindt dat

algemene telefoonnummer

de werkwijze van het waterschap te

088-246 1000 op werkdagen van

wensen overlaat of dat wij niet zorg-

08.00 tot 17.00 uur.

vuldig omgaan met uw eigendom? Wij

Ook kunt u een brief sturen of het

horen het graag als u een klacht heeft.

formulier voor vragen of opmerkingen
invullen op onze website.

U heeft een klacht en dan?

Voor dringende zaken is het algemene
telefoonnummer ook bereikbaar bui-

Een klacht indienen kan schriftelijk,

ten genoemde tijden!

telefonisch en natuurlijk digitaal.

Als uw melding niet naar wens wordt

De klacht komt bij onze klanten-

Josephine van Belzen
Klantenmanager

Hoe indienen?

formeel volgens de klachtenprocedure

Meer informatie?

worden behandeld. Eventueel vindt
• Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg

een hoorzitting bij de dijkgraaf plaats.

Neemt u dan contact op met klanten-

• Telefoonnummer klantenmanager:

De dijkgraaf beslist daarna hoe de

manager Joséphine van Belzen,

klacht wordt afgehandeld.

088 – 246 1400 (lokaal tarief).

088-246 1400, lokaal tarief
• Klachtenformulier op website
www.scheldestromen.nl, onder

De Nationale Ombudsman

‘contact’

Samen zoeken naar een
oplossing

Op onze site www.scheldestromen.nl
vindt u meer informatie onder
‘digitale balie - een klacht?’

Als u niet tevreden bent met de
afhandeling van uw klacht kunt u
kosteloos de Nationale Ombudsman
inschakelen.

Omdat we samen met u aan een

Het gratis telefoonnummer daarvan is

oplossing willen werken, proberen we

0800 - 33 55555 en het postadres is:

eerst de klacht informeel af te
handelen. Dat gebeurt bijvoorbeeld

Nationale Ombudsman

telefonisch of via een persoonlijk

Postbus 93122

gesprek. Bent u niet tevreden over de

2509 AC Den Haag

uitkomst hiervan, dan kan uw klacht

www.nationaleombudsman.nl

Voor zeer dringende
zaken is het
waterschap 24 uur
per dag bereikbaar
via 088-2461000
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