
 
Ruimte voor inwoners en belanghebbenden   
De gemeenteraad van Goirle heeft de ambitie om inwoners, belangenverenigingen, instellingen en 
organisaties meer te betrekken bij plannen, projecten en beleid. Participatie en communicatie staan 
hoog op de agenda. Voor de raad betekent dit: meer luisteren naar wat er leeft en speelt bij onze 
inwoners; inwoners op een laagdrempelige manier toegang tot de raadsagenda geven; inwoners 
verleiden om mee te praten, mee te doen en mee te beslissen. 
 
 

1. Mogelijkheden om uw mening te geven en mee te doen (participeren) 
U kunt op verschillende manieren uw mening laten horen bij beslissingen die het gemeentebestuur 
neemt, met raadsleden in contact komen, uw idee onder de aandacht brengen. U kunt gebruik 
maken van de volgende mogelijkheden. 
 
 
E-mail of brief sturen 
U kunt de gemeenteraad een e-mail of een brief sturen wanneer u iets onder de aandacht wilt 
brengen. Wanneer u een e-mail stuurt aan de gemeenteraad dan zorgt de griffie dat alle raadsleden 
de informatie ontvangen. E-mails of brieven voor de gemeenteraad stuurt u naar: 
gemeenteraad@goirle.nl of  naar Griffie gemeente Goirle, Postbus 17, 5050 AA Goirle. 
 
 
Praat met uw raadslid 
U kunt raadsleden rechtstreeks mailen of benaderen. Zij gaan graag met u het gesprek aan. Zij 
kunnen u ook uitnodigen voor hun fractieoverleg. De gegevens van de raadsleden vindt u hier: 
https://raad.goirle.nl/organisatie/gemeenteraad. U kunt ook contact opnemen met de griffie via 
gemeenteraad@goirle.nl of 013 – 5310 645. 
 
 
Spreekrecht bij een oordeelsvormende vergadering 
U kunt gebruik maken van het spreekrecht in een oordeelsvormende vergadering. Spreekrecht is 
mogelijk bij onderwerpen die op de agenda staan. U kunt uw mening geven en invloed uitoefenen op  
beslissingen die het gemeentebestuur neemt.  
 
 
Meepraten bij een beeldvormende vergadering 
Raadsleden waarderen inbreng uit de samenleving zodat de raad zich een breed beeld kan vormen 
van de onderwerpen en thema’s die op de agenda staan. De raad kan u uitnodigen om deel te nemen 
aan een beeldvormende vergadering. U kunt ook zelf aangeven dat u op basis van uw kennis of 
ervaring inbreng wilt leveren bij een beeldvormende vergadering.  
 
 
Raadsleden uitnodigen voor werkbezoek 
U kunt raadsleden uitnodigen om op werkbezoek te komen. Raadsleden kunnen zich tijdens het 
werkbezoek laten informeren over het onderwerp dat u onder de aandacht wilt brengen. Ook kan 
het zijn dat u, bijvoorbeeld in uw straat, buurt of wijk, een initiatief hebt genomen dat u met de 
raadsleden wilt delen. Wilt u de raadsleden uitnodigen om te komen kijken of om hierover te komen 
praten? Of wilt u om een andere reden eens een aantal raadsleden uitnodigen? De griffie kan u 
adviseren over de mogelijkheden en voorwaarden.  
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Inwonerpanel 
U kunt deelnemen aan het inwonerpanel van de gemeente Goirle en uw mening geven over wat er in 
de gemeente speelt. Als u een inwoner bent van de gemeente Goirle en u bent minimaal 16 jaar, dan 
kunt u zich voor het inwonerpanel inschrijven. 
 
 
Inwonerspodium 
U kunt uw plan of idee bij de gemeenteraad aankaarten. Als u 20 mensen heeft die uw plan of idee 
steunen, dan kunt u gebruik maken van het inwonerspodium. Het inwonerspodium is geschikt voor 
onderwerpen die niet op de agenda van de raad staan. Uw plan of idee kan gaan over iets bij u in de 
straat of in de buurt of over een ander onderwerp waarvoor u de aandacht vraagt. Laat horen wat u 
wilt bereiken, waarom u dat wilt en wat daar volgens u voor nodig is. U hoeft geen uitgebreid rapport 
op te stellen, een korte brief of petitie of burgerinitiatief waarin duidelijk staat wat u met de raad wilt 
bespreken is voldoende.  
 
 
Leerlingenpodium & Jongerenpodium 
Het leerlingenpodium en jongerenpodium is vergelijkbaar met het inwonerspodium. Leerlingen van 
onze basisscholen, van het Mill Hill college en andere jongeren kunnen hun plan of idee bij de 
gemeenteraad onder de aandacht brengen. Voor leerlingen en jongeren onder de 18 jaar geldt een 
lagere drempel om een onderwerp op de agenda van de raad te krijgen. Als slechts 5 leerlingen of 
jongeren het plan of idee steunen, dan kan gebruik worden gemaakt van het leerlingenpodium &  
jongerenpodium.  
 
 

2. Mogelijkheden om inwoners te informeren over de rol van de raad 
De raad vindt het belangrijk om inwoners op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier te  
informeren de rol van de raad, het presenteren van de raadsleden en het verkondigen van 
standpunten van de diverse partijen. Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn bijvoorbeeld 
de vergaderingen, procedures, besluiten, taken, werkzaamheden, invloed en de begroting. Om 
inwoners te informeren over de rol van de raad kan gebruik worden gemaakt van de volgende 
mogelijkheden: 
 
Cursus politiek actief 
"Politiek Actief”: bijeenkomsten voor geïnteresseerden in gemeentepolitiek. 
 
Klassenbezoeken  
Klassenbezoeken voor scholieren: jaarlijks vinden deze meerdere malen plaats om jongeren kennis te 
laten maken met en te betrekken bij de lokale politiek. 
 
Gast van de raad 
Inwoners worden uitgenodigd voor een raadsvergadering en krijgen beeld bij wat de gemeenteraad 
is en doet.  
   
 
 
* zie bijvoorbeeld de tekst burgerinitiatief in het RvO Waalwijk 


