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 Kies met z’n tweeën 1 zin.   

 Herschrijf die naar taalniveau B1: 

o korte zinnen (maximaal 16 woorden) 

o voor het grootste deel simpele woorden  

 

 
 

1. Als u het niet eens bent met de hierboven voorgestelde verhoging van de huurprijs, 

kunt u tot de datum waarop de voorgestelde huurverhoging ingaat (1 juli 2018) bij 

mij een bezwaarschrift indienen. 

 

 Bent u het niet eens met deze huurverhoging? 

 Dan kunt u een bezwaarschrift bij mij indienen. 

 Dat kan tot de datum waarop de huurverhoging ingaat (1 juli 2018). 

 

 
 

2. De wetgever heeft bepaald dat, als het om veiligheidsredenen niet wenselijk is dat 

een persoon zich op het woonadres inschrijft, hij een briefadres mag kiezen. 

 

 Is het voor een persoon niet veilig om zich op het woonadres in te schrijven?  

 Dan mag hij volgens de wet een briefadres kiezen.  

 

 
 

3. Minimaal 7 dagen voor de aanvang van de bouwwerkzaamheden, met inbegrip van 

ontgravingswerkzaamheden, en uiterlijk op de eerste werkdag na de beëindiging van 

de bouwwerkzaamheden, dient u ons hiervan in kennis te stellen. 

 

 Wilt u starten met de bouwwerkzaamheden? 

 Laat dat dan uiterlijk 7 dagen van tevoren aan ons weten.  

 Dat geldt ook voor de graafwerkzaamheden. 

 Zijn de werkzaamheden klaar?  

 Meld dat dan uiterlijk 1 werkdag daarna bij ons. 

 
 

4. Als beantwoording binnen de termijn van 30 dagen niet lukt, verstuurt de 

behandelend ambtenaar na overleg met BO/Communicatie en na akkoord van de 

portefeuillehouder hierover een brief aan de vragensteller. 

 

 Lukt het niet om binnen de termijn van 30 dagen te antwoorden? 

o Dan stuurt de ambtenaar een brief aan de vragensteller. 

o Hierover overlegt hij eerst met BO/Communicatie.   

o En hij heeft akkoord nodig van de portefeuillehouder.   
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 Werk weer met z’n tweeën. 

 

1. Wat is de concrete aanleiding voor deze brief? 

- Welk contact was er?  

- Of welke link heeft de schrijver met de lezer? 

2. Wat is het onderwerp?  

- Waar ging het contact over?  

- Of wat is er aan de hand? 

3. Eén zin, wat staat in de rest van de tekst? 

 

 Maak met de antwoorden een nieuwe inleiding voor de tekst. 

 Gebruik eventueel het opbouwschema uit je mapje.  

 

 
 

Beste mevrouw …, 
 
Naar aanleiding van ons gesprek vanochtend heb ik alvast de volgende informatie voor u. 
 
Bestemmingsplan 
 
De ondergrond van het clubgebouw heeft een maatschappelijke bestemming. Dat betekent 
dat het gebouw er volgens het bestemmingsplan mag staan. Echter, direct rondom het 
gebouw is de bestemming groen. Dat betekent dat jullie niet zomaar uit mogen breiden. 
Daarvoor moet óf het bestemmingsplan worden gewijzigd, óf er moet een uitgebreide 
omgevingsvergunning komen met ruimtelijke onderbouwing. Mijn collega’s adviseren om een 
vooradvies aan te vragen. Dan kan de betreffende afdeling kijken wat er evt. mogelijk is. 
 
[…] 
 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 Nieuwe inleiding: 

 

Beste mevrouw …, 

 
1. Vanochtend had u een gesprek met mij.  

2. U wilt het clubgebouw graag uitbreiden. 

3. Hieronder leest u hoe dat u dat het beste aanpakt, met mijn overwegingen daarbij. 

 
[…] 
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• Schrijf ook voor deze brief een nieuwe inleiding. 
 
1. Wat is de link met de lezer? 
2. Wat is er aan de hand?  
3. Eén zin, wat staat in de rest van de tekst?  

 
• Gebruik eventueel het opbouwschema uit je mapje.  

 

 
Geachte heer, mevrouw, 

 

 

De Lange Hofstraat is een belangrijke schakel tussen het ’s-Gravenhof en de rest van het centrum. Eigenlijk een 

visitekaartje van onze stad. Door de herinrichting van de Lange Hofstraat is er ook oog voor een lang 

gekoesterde wens om de straat beter beloopbaar te maken voor voetgangers. 

 

Hierbij nodigen wij van harte uit om mee te praten over de herinrichting van de Lange Hofstraat. Bureau MTD 

heeft de eerste schetsen gemaakt en die willen wij graag met u delen. Wij zijn benieuwd naar uw reactie en horen 

graag wat u ervan vindt. Het bureau tekende ook het voorlopige ontwerp van het ’s-Gravenhof. Dit ontwerp –dat 

nog in ontwikkeling is- is in 2017 gepresenteerd. Wij vinden het belangrijk dat de uitstraling van ‘De Poort van 

Zuid’ niet alleen heel mooi, maar ook één geheel is.  

   

[…] 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

1. U woont aan de Lange Hofstraat. Of u heeft er een adres dat u gebruikt. 

2. Wij gaan de Lange Hofstraat opnieuw inrichten. Bureau MTD heeft de eerste ontwerpschetsen al gemaakt. 

Nu zijn wij benieuwd wat u ervan vindt. 

3. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een bijeenkomst hierover. 

 

Uitnodiging 

Op de bijeenkomst kunt u meepraten over de plannen voor de Lange Hofstraat. Het is  

 op woensdag 16 mei 2018 om 19.30 uur 

 in het oude Stadhuis, ’s-Gravenhof 1, Zutphen  (ingang aan de kant van de witte vleugel) 

 U kunt binnenlopen vanaf 19.00 uur.  

 

Onze plannen voor de herinrichting 

De Lange Hofstraat is een belangrijke verbinding tussen het ’s-Gravenhof en de rest van het centrum. Eigenlijk 

een visitekaartje van onze stad.  

 

[…]  
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 Werk weer met z’n tweeën. 

 Markeer de deur-in-huis van de 2e, 3e en 4e alinea in de tekst hieronder. 

 Herschrijf één van deze alinea’s zo dat je met de deur-in-huis begint. 

 

 

Ook thuis NIX18 
 

1. Geldt bij jullie thuis de regel niet roken en drinken onder de 18 jaar?  
[…] 

 

2. Laat je ID zien 
Voor verkopers van alcohol en tabak is het moeilijk om de goede leeftijd in te schatten. Ben je 
jonger dan 25 jaar? Laat dan uit jezelf je ID zien. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben 
niet altijd hun ID bij de hand. NIX18 vraagt extra aandacht voor het spontaan tonen van het ID 
door jongeren. Zo zijn verkopers ook meer alert op de leeftijdsgrens van alcohol en tabak.  

 
3. Ook thuis niets onder de 18 

Iedereen weet wel dat alcohol drinken en roken slecht voor je is. Het beschadigt onder andere de 
hersenen en longen. Toch beginnen jongeren vaak thuis met drinken in het bijzijn van ouders en 
familieleden. Ouders hebben het idee dat ‘leren drinken onder toezicht’ beschermend werkt. Uit 
wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen die thuis ‘leren’ drinken, later juist meer gaan 
drinken. Jongeren die hun ouders zien roken gaan zelf ook vaker roken.  

 
4. Regels stellen werkt 

Praten met je kind over alcohol en tabak is soms best lastig. Onderzoek laat zien dat jongeren de 
mening van hun ouders belangrijk vinden, al lijkt dat niet altijd zo. Kinderen van ouders die 
duidelijke regels stellen over roken en alcoholgebruik beginnen pas op latere leeftijd. Tips om er 
met een kind over te praten staan op www.hoepakjijdataan.nl. 

 

[…] 
 

2. Laat uit jezelf je ID zien 

 Ben je jonger dan 25 jaar? Laat dan uit jezelf je ID zien. 

 Dan is het voor verkopers makkelijker om alert te zijn op de leeftijdsgrens voor alcohol en 
tabak. 

 Want het is lastig om zelf de goede leeftijd te schatten. 

 Maar jonge kopers van drank of sigaretten hebben niet altijd hun ID bij de hand.  

 Daarom vraagt NIX18 extra aandacht voor het spontaan tonen van het ID door jongeren. 
 

3. Ook thuis niets onder de 18 

 Jongeren die hun ouders zien roken gaan zelf ook vaker roken. 

 En kinderen die thuis ‘leren’ drinken, gaan later juist meer drinken. 

 Jongeren beginnen vaak thuis met drinken in het bijzijn van hun ouders. 

 Want ouders denken dat ‘leren drinken onder toezicht’ beschermend werkt. 

 Maar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat dat niet zo is. 

Pagina 5 
4. Thuis regels stellen werkt 

http://www.hoepakjijdataan.nl/
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 Op www.hoepakjijdataan.nl vind je tips om er met je kind over te praten. 

 Want dat is soms best lastig. 

 Kinderen van ouders die duidelijke regels stellen over roken en alcoholgebruik beginnen pas 
op latere leeftijd. 

 Toch laat onderzoek zien dat jongeren de mening van hun ouders belangrijk vinden. 

 Ook al lijkt dat niet altijd zo. 
 

http://www.hoepakjijdataan.nl/
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 Werk weer met je buur. 

 Maak een nieuwe inleiding. 

 Verdeel de rest van de tekst in alinea’s.  

 Bedenk voor elke alinea een kop die je lezer echt helpt. 

 

 
Beste heer …, 
 
Allereerst mijn excuses voor de veel te late beantwoording van uw brief. De naam van uw oma komt 
niet voor in de administratie van de begraafplaatsen daarom is uw vraag doorgegeven aan de 
beheerder. Het opzoeken van gegevens van overledenen in de boeken kost veel tijd. In de boeken van 
de begraafplaatsen komt haar naam ook niet voor. Hij heeft uiteindelijk ontdekt dat uw oma is 
begraven in een algemeen graf van het Groot Graffel, haar naam is niet helemaal goed geschreven 
daarom heeft het de beheerder veel tijd gekost het een en ander op te zoeken, maar het is gelukt. De 
locatie is bekend, u kunt contact opnemen met de beheerder Thijs Wijers via begraven@zutphen.nl of 
telefoonnummer 14 0575. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Beste meneer …, 
 
Op [datum] stuurde u mij een brief. Mijn excuses voor de late beantwoording. U wilde graag weten 
waar uw oma is begraven. Hieronder leest u waar wij uw oma hebben gevonden. 
 
Waar ligt uw oma begraven? 
Uw oma ligt begraven in een algemeen graf van het Groot Graffel. Voor de precieze plek kunt u 
contact opnemen met de beheerder Thijs Wijers. Dat kan via begraven@zutphen.nl of via 
telefoonnummer 14 0575. 
 
Hoe is zij gevonden? 
De beheerder van de begraafplaats heeft haar uiteindelijk ontdekt. Het heeft veel tijd gekost, ook 
omdat de naam van uw oma niet helemaal goed is geschreven. En in de boeken én in de administratie 
van de begraafplaatsen komt haar naam niet voor. Maar het is dus toch gelukt om haar te vinden. 
 
Heeft u nog vragen? 

… 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

mailto:begraven@zutphen.nl
mailto:begraven@zutphen.nl
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 Zet in de onderstaande zinnen de lezer centraal. 

 

 

 
1. Ik heb uw brief ontvangen. 

U stuurde mij een brief. 
 
 

2. Ik verstuur de stukken na ontvangst van de kopieerkosten. 
U krijgt de informatie, als u de kopieerkosten heeft betaald. 

 
 

3. Ik leg hieronder de procedure uit.  
Hieronder leest u hoe dat gaat. 

 
 

4. Ik hoor graag van u of … 
Wilt u laten weten of … 

 
 

5. Ik verzoek je om de zij-ingangen te gebruiken.  
Wil je de zij-ingangen gebruiken? 
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 Maak met z’n tweeën deze passieve zinnen actief.  

 

 

1. Tegen het besluit kan door belanghebbenden, waaronder uzelf, bezwaar worden 

gemaakt. 

 

Betrokkenen kunnen bezwaar maken tegen het besluit. Dat geldt ook voor uzelf. 

 

 

 

2. De vragen moeten door het college of de burgemeester binnen 30 dagen schriftelijk 

beantwoord worden. 

 

Het college of de burgemeester moeten de vragen binnen 30 dagen schriftelijk 

beantwoorden. 

  

   

 

3. Het besluit kan dan samen met u worden doorgenomen. 

 

Dan kunnen wij het besluit samen met u doornemen 

  

  

 

4. De meeste bestekken worden meervoudig onderhands aanbesteed.  

 

De meeste bestekken besteden we meervoudig onderhands aan. 

  

 

 
 

5. Bij veel inloop is het instellen van een klankbordgroep aan te bevelen. 

 

Bij veel inloop kunnen we het beste een klankbordgroep instellen. 
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• De zin hieronder bestaat uit 38 woorden.  

Voor B1 mag een zin maximaal 16 woorden hebben.  

• In hoeveel delen kun je deze zin opknippen? 

 

 
 

“Zodra aannemelijk is dat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verstrekt, niet of niet 
geheel zullen worden verricht of dat niet geheel aan de verplichtingen zal worden voldaan, 
bent u gehouden om onmiddellijk melding te doen aan mij.” 
 
 
Vier/vijf delen: 
 
2 “Zodra aannemelijk is  

-- 
 

3 dat de activiteit(en) waarvoor de subsidie is verstrekt,  
U krijgt de subsidie voor […]. 

 
4 niet of niet geheel zullen worden verricht  

Gaat dit niet of niet helemaal door? 
 
5 of dat niet geheel aan de verplichtingen zal worden voldaan,  

Of voldoet u niet aan de voorwaarden? 
 
6 bent u gehouden om onmiddellijk melding te doen aan mij.” 

Laat mij dat dan meteen even weten. 
 
 
 
 
 
“U krijgt de subsidie voor […]. Gaat dit niet of niet helemaal door? Of voldoet u niet aan de 
voorwaarden? Laat mij dat dan meteen even weten.” 
 

 

 

 

 



 
 

 

Oefenteksten training taalniveau B1                                                                  Gemeente Zutphen, 14 mei 2018 

 

Zin in stukken hakken 2                                                                                          Pagina 9 

 

 Herschrijf deze lange zinnen in B1.  
 Dus: 

- Korte zinnen 
- Eenvoudige woorden 
- Actief 
- Het belangrijkste eerst 
- Schrappen wat weg kan 

 

 

 

 

1. De behandelend ambtenaar zorgt voor spoedige ondertekening van de brief via het 

bestuurssecretariaat en voor verzending aan de vragensteller met een kopie aan de 

portefeuillehouder.  

 

 De ambtenaar die de brief behandelt 
- zorgt dat die snel via het bestuurssecretariaat ondertekend wordt; 
- stuurt de brief daarna aan de vragensteller; 
- en stuurt ook een kopie aan de portefeuillehouder.  
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 Herschrijf de zin hieronder op een apart blaadje: 

- Korte zinnen 

- Eenvoudige woorden 

- Actief 

- Het belangrijkste eerst 

- Schrappen wat weg kan 

 

 Zet je naam erboven en lever ‘m bij mij in.  

 De beste herschrijving wint *iets*  

 

 

Om ’t Plein te compenseren voor het feit dat ABC niet meer volledig belastbaar is en niet alle 

onderwerpen op kan pakken op de manier zoals ’t Plein dat verwacht, hebben wij 

afgesproken dat de gemeente Zutphen het tarief zoals afgesproken in de DVO, €53.000,- per 

jaar, per 1 januari 2017 niet meer in rekening brengt bij ’t Plein. 

 

 Het Plein hoeft het tarief voor ABC niet meer aan de gemeente Zutphen te betalen.  
 ABC is namelijk niet meer volledig belastbaar.  
 Dus maken we het zo goed met het Plein. 
 Het gaat om het tarief van € 53.000,- per jaar, dat we in de DVO hebben afgesproken.  
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 Herschrijf deze lange zinnen in B1.  

 Dus: 
- Korte zinnen 
- Eenvoudige woorden 
- Actief 
- Het belangrijkste eerst 
- Schrappen wat weg kan 
 

 
 

2. Als er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken kunt u de Huurcommissie vragen de 

huurprijs tijdelijk te verlagen vanwege onderhoudsgebreken. 

 

 Is uw woning slecht onderhouden? 
 Dan kunt u de Huurcommissie vragen om de huurprijs tijdelijk te verlagen. 

 
 

3. Het is belangrijk om met de werkzaamheden (bouwen en slopen) te starten binnen 

zesentwintig weken ná de datum van het onherroepelijk worden van de 

omgevingsvergunning. 

 

 Vanaf [datum] staat de vergunning echt vast. 
 Het is belangrijk dat u binnen 26 weken ná die datum begint met de werkzaamheden. 
 Dat geldt voor bouwen én slopen. 

 
 

4. Voor het vaststellen van de hoogte van de retributie heb ik een aanname gedaan van het 

perceeloppervlak van het terrein inclusief bossage. 

 

 Om de vergoeding te bepalen, heb ik het oppervlak van het terrein geschat. 
 Daarbij heb ik het stuk bos meegerekend. 
 
 
5. Een asverstrooiing moet aan de gemeente worden gemeld, zodat de gegevens van de 

overledene verwerkt worden in de begraafplaatsenadministratie en de kosten voor deze 

verstrooiing in rekening kunnen worden gebracht. 

 U moet het aan de gemeente melden, als u as gaat verstrooien.  
 Dan zet zij de gegevens van de overledene in de administratie van de begraafplaatsen. 
 En u krijgt een rekening voor de kosten van de verstrooiing. 
 


