
INLOOPSPREEKUUR GEMEENTERAAD OP 9 FEBRUARI 
Eén keer per kwartaal houdt de 
gemeenteraad een ‘inloopspreekuur’. De 
volgende keer is het op donderdagavond 
9 februari van 19.00 tot 20.00 uur in de 
hal van het gemeentehuis in Nieuwveen. 
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u 
raadsleden attenderen op ideeën en 
plannen die u heeft of attenderen op 
zorgen die bij u leven.  

Voor zaken over de openbare ruimte hoeft 
u niet te wachten tot een inloopspreekuur. 
U kunt uw melding meteen doorgegeven 
via verbeterdebuurt.nl. Uw melding wordt 
dan zo snel mogelijk in behandeling 
genomen. En u ontvangt hierover een 
terugkoppeling.

Zo werkt het inloopspreekuur  
• U hoeft zich vooraf niet aan te 

melden; dat mag wel via 
 griffier@nieuwkoop.nl. 
• De griffier ontvangt u in de hal.  
• De griffier vraagt u naar uw 

gespreksonderwerp en verwijst u 
door naar een statafel. 

• Bij elke statafel staan raadsleden (en/
of fractieassistenten) van de partijen 
die in de gemeenteraad zitten. 

• U kunt uw idee, plan of zorg 
toelichten en in gesprek gaan met de 
raadsleden.   

• Een van de raadsleden is 
gespreksleider en kijkt of er 
conclusies zijn te trekken en of er 
(vervolg)afspraken komen.  

• In principe heeft u 15 minuten 
voor het gesprek maar als er veel 
inwoners bij het inloopspreekuur zijn 
wordt het gesprek korter. 

UP-TO-DATE BLIJVEN 
Kijk regelmatig op www.raadnieuwkoop.nl voor de actuele agenda van de gemeenteraad.
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UIT DE 
RAAD

HOE KOM IK IN CONTACT MET DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad in Nieuwkoop bestaat uit 21 raadsleden die 
dit vaak ’s avonds naast hun dagelijkse werkzaamheden doen. 
Daarom worden ze ondersteund door de griffie (in Nieuwkoop 
bestaande uit drie personen) bij de uitvoering van hun 
raadswerk. Stuurt u een brief of e-mail naar de gemeenteraad 
dan zorgt de griffie ervoor dat die bij alle raadsleden terecht 
komt.

Als u met een gemeenteraadslid in contact wilt komen kijk 
dan op de website www.raadnieuwkoop.nl. Daar staan de 
mailadressen van de raadsleden.

Als u de hele gemeenteraad wilt bereiken zijn er diverse 
mogelijkheden:

• Stuur een brief en gebruik als aanhef van uw brief ‘Aan de 
gemeenteraad’ adres: Postbus 1, 2460 AA Ter Aar.

• Bel de griffie op 0172-521308; de griffiemedewerkers 
kunnen u vertellen over het proces van besluitvorming, 
maar gaan niet over de inhoud. 

• Mail de griffie: griffier@nieuwkoop.nl. 
• Spreek in tijdens een vergadering.
• Nodig de gemeenteraad uit voor een werkbezoek.
• Bied een petitie aan.
• Of kom naar het ‘inloopspreekuur’ (zie hieronder).

Wilt u meer weten over wat een gemeenteraad allemaal doet, 
wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert; kijk dan 
op www.raadnieuwkoop.nl. 

Op 26 januari is er een thema-avond 
over vuurwerk ingepland; de exacte 
invulling van deze avond is nog niet 
bekend. 

Op www.raadnieuwkoop.nl 
staat meer informatie.
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