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In contact met de gemeenteraad 
Heb je een goed idee, een plan, een wens of een zorg voor Lingewaard? En wil 
je dit graag bij de gemeenteraad onder de aandacht brengen? Dat kan, heel 
graag zelfs. De raad is geïnteresseerd in goede ideeën en vindt het belangrijk 
om te weten wat er bij de inwoners van Lingewaard leeft.

Hoe kom je in contact met de gemeenteraad en welke mogelijkheden zijn er 
om de gemeenteraadsleden te benaderen? Het is handig om contact op  
te nemen met de ondersteunende afdeling van de gemeenteraad, de 
raadsgriffie. Die kan je adviseren. Een onderwerp inbrengen bij de gemeente-
raad kan namelijk op verschillende manieren: 

Een brief of mail sturen aan de raad
Je kunt een brief of mail sturen aan de gemeenteraad. Deze 
wordt via de raadsgriffie naar alle raadsleden verzonden. 

Inspreken bij de gemeenteraad
Er is de mogelijkheid om in te spreken tijdens een inforonde 
of een politieke avond.  
Een inspreker krijgt maximaal drie minuten spreektijd. 
Daarna is er nog ruimte voor vragen vanuit de raad. 
Bij het inspreken geldt een aantal afspraken, neem daarom 
contact op met de raadsgriffie. Die kan aangeven wat de 
beste aanpak is en het meest geschikte moment. 

Een inwonerinitiatief opzetten
Voor een inwonerinitiatief zijn minimaal 50 handtekeningen 
nodig. Er zijn twee mogelijkheden voor een inwonerinitiatief; 
een onderwerp op de agenda van de raad krijgen of een 
voorstel aan de raad voorleggen waarover zij een besluit 
moet nemen. De griffie kan je hier alles over vertellen dus 
het is verstandig om vooraf even met de griffie contact op 
te nemen.  

Een petitie starten
Als inwoner van de gemeente Lingewaard kun je een signaal 
aan de raad geven door een petitie te starten en dit aan te 
bieden aan de raad. Bij een petitie worden handtekeningen 
van inwoners aangeboden die het standpunt ondersteunen.

Neem contact op met een raadslid
Uiteraard kun je ook rechtstreeks contact opnemen met 
een raadslid. Alle raadsleden staan genoemd op de 
achterkant. Op de website www.lingewaard.nl/raad vind 
je ook een overzicht van de raadsleden en hun contact-
gegevens.

Openbare vergaderingen 
Wist je dat alle vergaderingen openbaar zijn? Wees 
welkom om een vergadering bij te wonen op het gemeen-
tehuis of volg het online thuis via
https://channel.royalcast.com/lingewaard.  

Hoe zit de gemeente in elkaar?
Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeente- 
raad en het college van burgemeester en wethouders.

Gemeenteraad
De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente.  
De gemeenteraad wordt door de inwoners van Lingewaard 
gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Deze vinden 
elke vier jaar plaats. De gemeenteraad heeft drie taken. Een 
kaderstellende taak (beleid uitzetten), een controlerende taak 
en een taak als volksvertegenwoordiger. 

De gemeenteraad komt geregeld bij elkaar en neemt  
besluiten tijdens raadsvergaderingen. Voorafgaand hieraan 
vinden een inforonde, een politieke avond en raadsoriënta-
tieavonden plaats. De burgemeester is de voorzitter van de 
gemeenteraad. De raadsgriffie ondersteunt de gemeenteraad.

College van burgemeester en wethouders
Het college vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. 
De burgemeester is voorzitter. Het college bereidt raadsvoor- 
stellen voor en voert de door de gemeenteraad genomen 
besluiten uit. Daarnaast heeft het college een aantal  

bevoegdheden om de gemeente te besturen. De wethouders 
worden door de gemeenteraad benoemd. 

De raadsgriffie
De raadsgriffie is de spil tussen de gemeenteraad, het college, 
de ambtelijke organisatie en de inwoners. De griffie onder-
steunt en adviseert de raad bij al zijn taken. De raadsgriffie 
is ook eerste aanspreekpunt voor inwoners die in contact 
willen komen met de raad. 
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René Derksen
Lokaal Belang Lingewaard
rene.derksen@lokaalbelang.nl

Lianne Duiven
GroenLinks
lianneduiven@gmail.com 

Berry Wilkens
VVD
berryw1973@gmail.com

Okke de Koning
GroenLinks
okke.de.koning@groenlinkslingewaard.nl

Angela Remery
Lokaal Belang Lingewaard
angela.remery@lokaalbelang.nl

Sietze Braam
VVD
sietzebraam@hotmail.com

Theo Janssen
Lingewaard.NU
theo.janssen@lingewaard.nu

Henk Minkhorst 
Lokaal Belang Lingewaard
henk.minkhorst@lokaalbelang.nl

Theo Aaldering
VVD
t.aaldering@vvdlingewaard.nl

Jasper Klaassen
Lokaal Belang Lingewaard
Jasper.klaassen@lokaalbelang.nl

Patty Lentjes 
VVD
p.lentjes@vvdlingewaard.nl

Brent Geveling
Lokaal Belang Lingewaard
brent.geveling@lokaalbelang.nl

Inge Sloot
GroenLinks
inge.sloot@groenlinkslingewaard.nl

Chantal Crijns
GroenLinks
chantal.crijns@gmail.com

www.lokaalbelang.nl

Matthew 
van de Woerdt

VVD
m.vandewoerdt@vvdlingewaard.nl

lingewaard.vvd.nl

lingewaard.groenlinks.nl

www.lingewaard.nu
Marijke 
van Aalten

Lingewaard.NU
marijkevanaalten@hetnet.nl 

Gerard Rasing
Lingewaard.NU
gera.advies@ziggo.nl www.lingewaard.nl/raad | Email: raadsgriffie@lingewaard.nl | Telefoon: (026) 326 04 61

Carla Claassen
SP
cbpclaassen@gmail.com

Brian Claassen
SP
bclaassen71@gmail.com

lingewaard.sp.nl

http://lingewaard.vvd.nl
https://lingewaard.groenlinks.nl/home
http://lingewaard.sp.nl


Léon Dekkers
D66
info@leondekkers.nl

Sylvia Swart
PvdA
sylviaswart70@gmail.com

Jerke Kloek
PvdA
j.kloek@spoorzicht.eu 

Contact met de raadsgriffie
Neem contact op met de gemeenteraad 
via de raadsgriffie: 
Email: raadsgriffie@lingewaard.nl
Telefoon:  (026) 326 04 61
Website: www.lingewaard.nl/raad 

Of stuur een brief naar:
Gemeente Lingewaard
Gemeenteraad 
t.a.v. Raadsgriffie
Postbus 15
6680 AA Bemmel

Volg de gemeenteraad ook op sociale media:

Facebook www.facebook.com/raadlingewaard/ 

Twitter https://twitter.com/raadsgriffie

www.d66.nl/lingewaard

lingewaard.pvda.nlBoukje Raes
CDA
boukjeraes@gmail.com 

Harrie Arends
CDA
info@harriearends.nl 

Arjen Mettrop
CDA
arjen_mettrop@hotmail.com

www.cda.nl/
gelderland/lingewaard

Corrie 
Dolmans-Klumper

D66
corrieklumper@hotmail.com

Edwin Tiggers
B06
edwintiggers@outlook.de 

Henk Joosten
B06
hwjjoosten@live.nl 

Patrick Hegeman 
B06
info@hetradass.nl

www.b06.nl

http://lingewaard.pvda.nl

