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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de resultaten uit de quickscan die uitgevoerd is op de website van
gemeente Boxmeer. Het doel is om de gemeente te informeren over de aanpassingen die
eventueel nog nodig zijn om de website te laten voldoen aan de Webrichtlijnen.
Bevindingen
Uit de quickscan die uitgevoerd is op 10 pagina’s van de website van gemeente Boxmeer is
gebleken dat er nog aanpassingen nodig zijn voordat de gemeente kan voldoen aan de
webrichtlijnen. Deze punten worden vanaf pagina 5 benoemd en uitgelegd.
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Quickscan
Voor de quickscan is er een keuze gemaakt van 10 pagina’s van de website van gemeente
Boxmeer. Deze 10 pagina’s zijn getoetst op alle richtlijnen in webrichtlijnen 2.
Sample
De volgende pagina’s maken deel uit van de quickscan.
1
URL

2
URL

3
URL

4
URL

5
URL

6
URL

7
URL

8
URL

9
URL

10
URL

Homepage
http://www.boxmeer.nl/inwoners/wij-gaan-voor-groen_41613/
Omgevingsvergunning
http://www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen-az_41397/product/omgevingsvergunning_659.html
WOZ belastingen
http://www.boxmeer.nl/inwoners/woz-belastingen_41460/
Wijk en dorpsraden
http://www.boxmeer.nl/organisatie/wijk-en-dorpsraden_41505/
Werken bij de gemeente
http://www.boxmeer.nl/organisatie/werken-bij-de-gemeente_41561/
Ondernemers
http://www.boxmeer.nl/ondernemers#kluis-login
Contact
http://www.boxmeer.nl/ondernemers/contact_41513/
Nieuws item
http://www.boxmeer.nl/ondernemers/nieuws-voorondernemers_41510/item/werkkostenregeling-verandert-en-is-vanaf-januari-2015verplicht-is-uw-administratie-daarvoor-gereed_37684.html
Coalitieakkoord
http://www.boxmeer.nl/organisatie/coalitieakkoord-2014-2018_41663/
Onderwerpen a-z
http://www.boxmeer.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_41397/
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Resultaten
Pagina(‘s)
U.2.1
Uitleg

Alle
Scheiding van content en presentatie: Content en presentatie worden
gescheiden van elkaar aangeboden, indien de gebruikte opmaaktaal dit
ondersteunt
Op deze pagina(s) zijn inline styles gevonden. Dit is stijlinformatie in de
broncode. Zoek in de code-view van de editor naar ‘style=’. U kunt ook de
pagina ontdoen van opmaak en de pagina opnieuw voorzien van kopjes.
Alle pagina’s:
De plaatjes in de footer bevatten inline styles. Deze kunnen eraf gehaald
worden door het plaatje opnieuw toe te voegen in de wysiwyg.
Twee kopjes in de footer moeten een Kop 2 worden: ‘Snel naar’ en ‘Over
deze website’. Deze zijn nu wel gestyled als een Kop 2, maar in de code
niet juist opgebouwd.
Pagina 1:
De plaatjes in de content bevatten inline styles. Deze kunnen eraf gehaald
worden door de plaatjes opnieuw toe te voegen in de wysiwyg.

Actie

Pagina(‘s)
1.3.3

Uitleg

Actie
Pagina(‘s)
2.1.1

Uitleg

Pagina 5:
De Social media plaatjes in de content bevatten inline styles. Deze kunnen
eraf gehaald worden door de plaatjes opnieuw toe te voegen in de
wysiwyg.
Kopjes footer: SIM
Overig: Gemeente
5, 6
Zintuiglijke eigenschappen: Instructies die geleverd worden om
content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van
zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, omvang, visuele
locatie, oriëntatie of geluid
Pas op met teksten als ‘Kijk dan hieronder voor meer mogelijkheden’ en
‘Kijk dan op onderstaande websites’. Dit zal door mensen die blind zijn en
mensen die beperkt zicht hebben misschien niet begrepen worden.
Probeer het beter te omschrijven of een link te plaatsen die hier direct
heen gaat.
Gemeente
2
Toetsenbord: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een
toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd
gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die
afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de
eindpunten
Alle onderdelen van de site moeten bereikbaar zijn met het toetsenbord
doormiddel van de tab-toets.
De content onder de gesloten tabjes op deze pagina is met het
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Actie
Pagina(‘s)
2.4.6
Uitleg

Actie

toetsenbord niet bereikbaar.
SIM
Alle
Koppen en labels: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel
Alle pagina’s:
Let op koppen als ‘Snel naar’ en ‘Bekijk ook’, dit zegt niks over de inhoud
eronder. Het kopje moet de inhoud eronder beter beschrijven.
Gemeente
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