
Bezitters van een smartphone gezocht om onze nieuwe digitale 
dienstverlening te testen 

  
Steeds meer mensen maken gebruik van mobiel internet. Dat is vooral te danken aan de 
ontwikkelingen en de verspreiding van de smartphone. De gemeente Haarlemmermeer wil haar 
dienstverlening verbeteren en graag inspelen op deze ontwikkelingen.  Daarom heeft de gemeente 
een mobiele website en een App ontwikkeld.  
  
Graag nodigen wij u uit om deze middelen te gebruiken. Als ondernemer kijkt u met andere ogen 
naar de dienstverlening van de gemeente en naar de plekken die voor iedereen zijn. Juist daarom 
willen wij graag in een vroeg stadium van u horen wat u opvalt aan de ontwikkelde mobiele website 
en de App.  
  
Wat bieden de nieuwe middelen? 
-          u kunt via uw smartphone snel een melding maken van gebreken die u ziet op plekken die er 
voor iedereen zijn, zoals straten, parken, plantsoenen, voet - en fietspaden en winkelstraten; 
-          u kunt eenvoudig een afspraak inplannen bij burgerzaken;  
-          uw mobiele meldingen en afspraken vindt u terug in ‘mijn mobiel loket’; 
-          met één druk op de knop ziet u de actuele openingstijden van het gemeente op alle locaties; 
-          met één druk op de knop belt u de gemeente; 
-          via de zogenaamde ‘feedbackknop’ kunt u uw mening en wensen over onze dienstverlening 
doorgeven. 
  
Wilt u meedoen met testen? 
iPhone- en iPad-gebruikers zoeken op ‘haarlemmermeer’ in de App Store. De Iphone App is 
beschikbaar vanaf iOs 4.3. Gebruikers van andere systemen gaan naar:  
http://m.haarlemmermeer.nl. De mobiele website is geschikt voor gebruikers van  Android 3.0 
(Honeycomb) en hoger, Android 4.0 (ICS) en hoger, Blackberry 7 en Blackberry Playbook. Op andere 
mobiele systemen zijn sommige functionaliteiten niet beschikbaar.   
  
Wilt u meer informatie? 
Stuurt u dan een mail naar: app@haarlemmermeer.nl  
Bellen kan ook: via 0900 1852, vraagt u dan naar de heer G. Ladru of de heer E. Bosker.  
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