UITNODIGING RAADSGESPREK 21 april 2016
Raadsgesprek, platform voor inwoners en de
gemeenteraad
Denkt u wel eens ‘Daar zou de politiek iets aan moeten doen’ of ‘Ik heb een goed idee
voor de gemeente. Maar u weet niet hoe u dat voor elkaar krijgt? Vertel het de
gemeenteraad! De gemeenteraad van Bergen heeft een platform waar inwoners,
buurten, (wijk)verenigingen en ondernemers terecht kunnen met vraag, onderwerp of
probleem: Het Raadsgesprek. Tijdens het Raadsgesprek kunt u rechtstreeks uw verhaal
of idee vertellen aan raadsleden. U kunt ook ingaan op een onderwerp dat op de agenda
van de raadscommissies of raadsvergadering staat of komt te staan. Raadsleden staan
open voor uw ideeën.
Wat doet de gemeenteraad
De raad heeft drie hoofdtaken: De eerste taak is het vertegenwoordigen van inwoners. De
tweede is het bepalen van het beleid op hoofdlijnen en de derde taak is het controleren of het
beleid op een goede manier wordt uitgevoerd. De raad neemt belangrijke besluiten.
Bijvoorbeeld over sport, onderwijs, cultuur, bestemmingsplannen en belastingen. U heeft
invloed op deze beslissingen. Iedere vier jaar kunt u stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen welke partij u in de raad wilt. Maar u kunt ook vaker uw stem
laten horen. Bijvoorbeeld bij het Raadsgesprek.
Hoe werkt het Raadsgesprek
U kunt maximaal twintig minuten spreken en daarbij een laptop, beamer en flip-over
gebruiken. De aanwezige raadsleden kunnen op uw verhaal reageren. Het Raadsgesprek
duurt maximaal een uur als er meerdere sprekers zijn. Het Raadsgesprek vindt plaats in de
raadszaal in de Beeck in Bergen. De maandelijkse Raadsgesprekken zijn altijd op een
donderdag en beginnen om 19.30 uur. Raadsgesprekken zijn openbaar.
Data en locatie Raadsgesprekken
Het eerstvolgende raadsgesprek vindt plaats op donderdag 21 april, aanvang 19.30 uur.
Opgeven voor dit gesprek kan tot de maandag voorafgaand aan het Raadsgesprek.
Het daarop volgende raadsgesprek is op donderdag 9 juni 2016 om 19.30 uur
Aanmelden voor het Raadsgesprek
Voor het Raadsgesprek van 21 april kunt u zich aanmelden via bureaugriffier@bergen-nh.nl.
Volgorde van aanmelden is volgorde van spreken. U dient bij de aanvang van de bijeenkomst
aanwezig te zijn.
Bergen, 7 april 2016

