
Spreekrecht

Heeft het zin om 
in te spreken?

De commissies en 
gemeenteraad horen graag 
uw mening en komen graag 
met u in contact. Hierdoor 
weet men wat er leeft en weet men wat er leeft en 
speelt in de samenleving. 
En krijgen de leden 
informatie om tot goede 
besluitvorming te komen.

Voorbereiden

In uw eigen woorden 
kunt u uw mening naar voren 
brengen. Uit uw hoofd of van 
papier. Wilt u iets laten zien 
dan moet u hiervoor toestem-
ming hebben van de voorzitteming hebben van de voorzitter.
Na het inspreken kunnen de 
commissie-, of raadsleden 
vragen aan u stellen.

Vergaderingen
 

Raads- en commissie-
vergaderingen zijn openbaar. 

Kijk op de website
raadsinformatie.stichtsevecht.nl
om te kijken wanneer en om te kijken wanneer en 
welke onderwerpen er 
op de agenda staan.

 

De griffie adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadsommissies. Daarnaast is de griffie 
de vraagbaak voor inwoners over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. Als u vragen 
heeft over het werk van de gemeenteraad,op zoek bent naar vergaderstukken, of u wilt weten hoe u 
invloed kunt hebben op de lokale politiek? Dan kunt u contact opnemen. De griffie helpt u graag. 

Als inwoner heeft u spreekrecht. Hier leest u 
hoe en wanneer u hier gebruik van kunt maken.

Wat is het spreekrecht?

Door middel van het 
spreekrecht kunt u uw

mening geven over bestaand 
gemeentebeleid en beleid dat 

in voorbereiding is. 

Waarover kunt u inspreken?

U kunt inspreken om aandacht te vragen voor problematiek in de 
gemeente. Om uw mening te geven over bestaand gemeentebeleid 
en beleid dat in voorbereiding is. U kunt inspreken om invloed uit te 
oefenen op de besluitvorming of om op te komen voor uw belangen, 
die van de buurt, of de wijk waar u woont.

Wie mag inspreken?

Iedere inwoner of belang-
hebbende mag inspreken.
Inspreken kan namens uzelf,
maar ook voor een groep 

inwoners.

Aanmelden spreekrecht

Tot 12 uur voor de vergadering kunt u zich aanmelden. Stuur een e-mail naar griffie@stichtsevecht.nl. 
Vermeld daarbij het onderwerp waarover u wilt inspreken. Of bel 0346 254275. U krijgt een bevestiging met 
de informatie waar en wanneer u verwacht wordt; en bij wie u zich kunt melden. 

Tip!

Meepraten op het moment 
dat meningen nog worden 
gevormd heeft meer effect 
dan tijdens de fase van 
besluitvorming. 

Daarom is inspreken tijdens Daarom is inspreken tijdens 
de commissievergadering 
het beste moment.

Commissie-, & 
gemeenteraadsvergadering

TTijdens beide vergaderingen 
kunt u inspreken. Voordat de 
gemeenteraad een besluit 
neemt over een nieuw plan, 
wordt het eerst besproken in 
een commissievergadering. 
Commissieleden praten over 
voorstellen en plannen die in voorstellen en plannen die in 

de maak zijn. 

Tijdens de commissies krijgt 
u 5 minuten spreektijd, in de 
gemeenteraad 3 minuten


