Spreekrecht, wat is dat?
Kort gezegd: je mag in maximaal 5 minuten aan de gemeenteraadsleden je verhaal vertellen.
Ze noemen dat ook wel ‘inspreken’.
Wat is het doel?
Aan onze volksvertegenwoordigers laten horen hoe je er in gewone burgertaal over denkt.
Dat kan overal over gaan: van algemeen idee tot een ding dat precies jou het meest stoort,
of een poging mee te denken in een oplossing,
of kommentaar of aanvulling op je zienswijze of op de beantwoording daarvan,
of eenvoudige uitleg van iets dat ze volgens jou nog niet weten,
…..etc…
Wie zitten erbij?
Het is een vergadering van de gemeenteraadsleden, die we zelf in 2018 hebben gekozen en
waarvoor we in maart 2022 weer mogen kiezen.
De vergadering van 30 november is een zogenaamde ‘oordeelsvormende’ vergadering. Daarin
wordt niets besloten, maar er wordt wel onderling gediscussieerd. Een van de raadsleden is
voorzitter.
Met het ‘inspreken’ kun je de sfeer enigszins beinvloeden, dus zorg dat het prikkelend maar
vriendelijk is. Een beetje emotie mag natuurlijk, maar overdrijf niet en beledig vooral niemand.
Na afloop van je praatje kan een raadslid je een vraag stellen over iets dat je hebt gezegd en dat
hem/haar niet duidelijk is. De voorzitter laat niet toe dat er een discussie over komt.
Wie er ook nog bij zijn: de toeschouwers op de publieke tribune (een stuk of 20?) en de mensen
thuis via internet of omroep Veldhoven.
Als de burgemeester of de wethouders er ook bij zijn, dan is dat vooral uit belangsteling.
En dan?
Daarna is op 21 december de zogenaamde besluitvormende raadsvergadering.
Hier wordt de beslissing genomen. Ook bij deze vergadering zijn wij welkom, alleen mogen we dan
alleen luisteren en niets zeggen.
Erna is altijd een (gratis) borreltje in de hal en volgens goed gebruik doen de toeschouwers daar ook
aan mee.
Wat doet de Actiegroep HeistraatZoomVerzet?
We gaan het inspreken een beetje stroomlijnen en de mensen die dat willen voorbereiden.
Hiermee voorkomen we dat teveel hetzelfde wordt gezegd en hopen we dat de belangrijke zaken
worden genoemd.
Daarvoor komen we met een paar mensen ruim van tevoren samen op een nog te bepalen plaats/tijd.
We zullen dan ook wat voorbeelden van oudere vergaderingen laten zien.
Als je hierover denkt, meldt dat dan even via info@mooizeelsthouwenzo.nl dan nemen wij contact
met je op.

