
Het sportplatform voor  
de Landgraafse verenigingen 
Dave legt uit dat The MoveFactory 
(TMF) het sportbeleid uitvoert voor de 
gemeente Landgraaf. ‘Vanuit een landelijk 
sportakkoord hebben wij, samen met 
alle belanghebbenden, een Landgraafs 
sportakkoord gevormd en van daaruit 
het sportplatform. TMF is de partij 
die de verenigingen faciliteert in het 
sportakkoord. Wij adviseren en stimuleren 
iedereen op sportgebied.’ 

Mark voegt toe dat alle Landgraafse 
verenigingen die dat willen, een rol 
hebben in het sportplatform. ‘De 
samenstelling verandert dan ook 
telkens. We leren van elkaar én helpen 
elkaar binnen het sportplatform. Zijn 
er bijvoorbeeld vragen over subsidies, 
dan neemt TMF het voortouw om ons 
gezamenlijk daarover te informeren.’ 

Ze zijn enthousiast en gedreven; de delegatie van het sportplatform van 
het sportakkoord van Landgraaf. In de kantine van Park Ter Waerden zitten 
Mariëlle Houben (voorzitter Only Friends Limburg), Mark Vonken (bestuurder 
handbalvereniging BDC ’90), Berry Rutjens (voorzitter Beheerstichting Park Ter 
Waerden) en Dave Prikken (combinatiefunctionaris verenigingen The MoveFactory). 
Ze hebben elkaar gevonden in hun enthousiasme om iets te betekenen voor 
de sportverenigingen in Landgraaf. En niet alleen voor de verenigingen, 
voor iedereen die wil sporten en bewegen in Landgraaf.
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Een verrijking van het aanbod
Het is een bijzonder viertal, dat elkaar 
gevonden heeft in de verbinding. Berry is 
aangesloten vanuit zijn rol als beheerder. 

 ‘Het sportplatform brengt  
 verenigingen bij elkaar.  
 Die verbinding is belangrijk  
 om iets voor elkaar te krijgen.  
 Om een initiatief te starten.’ 

En dat initiatief is in dit geval de aanschaf 
van twee MultiBall beweegwanden. 

De gemeente Landgraaf vroeg aan 
TMF om digitale sportmogelijkheden te 
onderzoeken. Dave: ‘Ik ben aan de slag 
gegaan en zo kwamen we op het idee voor 
de MultiBall beweegwand. De initiatieven 
vanuit het sportplatform moeten namelijk 
voor alle deelnemers iets toevoegen.’ 
De MultiBall beweegwand is een 

‘slimme sportmuur’. Met sensoren 
en bewegingsregistraties kun je 
spellen spelen, maar ook complexe 
trainingsmodules uitvoeren voor  
allerlei sporten. 

Mariëlle: ‘Only Friends Limburg is 
een sportclub voor iedereen met een 
beperking. Met de digitale mogelijkheden 
van de MultiBall beweegwand krijgen 
zij meer mogelijkheden. Het was heel 
bijzonder dat alle leden van het platform 
unaniem akkoord gingen met de aanschaf 
van de beweegwanden. Het is overigens 
uniek dat in Landgraaf twee MultiBall 
wanden komen. Een in Park Ter Waerden 
en een in Sporthal Strijthagen.’

Toekomstmuziek
Mariëlle en Mark noemen het onderlinge  
vertrouwen en de energie die voortkomt  
uit de samenwerking van het sportplatform  
als een belangrijke reden van het succes. 

‘Dat we zelf in de lead zijn om besluiten te 
nemen, zorgt voor veerkracht. We voelen 
ons gewaardeerd en hopen dan ook zo 
door te kunnen gaan in de toekomst.’ 

Wethouder Freed Janssen (sport en 
bewegen) kan niet wachten totdat de 
MultiBall beweegwanden in gebruik zijn 
genomen. ‘Het is een verrijking van het 
aanbod op sportgebied in Landgraaf.  
Een mooi initiatief dat de verbinding 
tussen alle aanbieders van sport en 
bewegen in onze gemeente symboliseert.’   

Iedereen krijgt de kans om te sporten en bewegen. Maar niet alle sporten zijn voor 
iedereen even toegankelijk. U zit bijvoorbeeld in een rolstoel of u kunt niet goed zien. 
Dan is sporten in de praktijk niet altijd even gemakkelijk. De gemeenten Landgraaf, 
Heerlen, Brunssum, Voerendaal en Kerkrade werken daarom samen met Iedereen  
Kan Sporten (IKS). IKS neemt belemmeringen weg en zorgt ervoor dat iedereen  
de mogelijkheid heeft om te kunnen sporten en bewegen. 

Goed voor het zelfvertrouwen én voor de gezondheid
In Zuid-Limburg is Chantal Bos de regioconsulent en het aanspreekpunt van Iedereen 
Kan Sporten. Chantal: ‘Sporten en bewegen is leuk en heeft een positieve invloed op  
de gezondheid. Het is goed voor het zelfvertrouwen en de sociale contacten. Weet je  
nog niet weet welke sport of activiteit het beste past? IKS kan helpen met de juiste match.  
Heb je hulp nodig met het benaderen van de Wmo? Met het regelen van vervoer of  
heb je specifieke sporthulpmiddelen nodig? Voor alle vragen, kun je bij mij terecht!’ 

IKS heeft ook een app (Uniek Sporten). Daarin vindt u informatie en mogelijkheden  
om te sporten en bewegen voor mensen met een handicap. 

Chantal Bos: 06-513 26 763, chantal.bos@iedereenkansporten-zuidlimburg.nl 
Facebook: IKSZL. Website: iedereenkansporten-zuidlimburg.nl

Iedereen Kan Sporten

Promotiedagen 
Sportakkoord Landgraaf
• Vrijdag 24 maart, 16.00 - 18.00 uur, 
 Park Strijthagen. 
• Vrijdag 31 maart, 16.00 - 18.00 uur,  
 Park Ter Waerden. Op beide dagen  
 vanaf 16.45 uur demonstraties van  
 diverse verenigingen en van de MultiBall 
 beweegwand. themovefactory.nl

Een rolstoelgebruiker:
‘Sporten geeft mij in alle opzichten 
vrijheid. Mijn zelfvertrouwen is enorm 
gegroeid en ik heb minder hulp nodig. 
De rolstoeltraining was een aanvulling op 
mijn rolstoelrijden. Daardoor heb ik meer 
vertrouwen in mijn rolstoel gekregen en 
ben ik nu ook bij een sportvereniging.  
Ik kan het iedereen aanbevelen!’

Wist u/je dat Roda JC vanaf 
maart op maandag aansluit bij 

de voetbalactiviteit van JENS voor 

jongeren vanaf 13 jaar? Volg de 

jeugd- en jongerenwerkers van 

JENS op Facebook en Instagram 

voor meer info of stuur ze een DM.

Facebook Instagram 
Jens Josiemar Jens Josiemar

Facebook Instagram
Dennis Jens Dennis_Jens

De MultiBall 
beweegmuur; het 
symbool van verbinding

Wist u dat we in Landgraaf een 

gevarieerd sportaanbod hebben, 

waarvan het merendeel terug te 

vinden is op de website van Landgraaf 

Verbindt? landgraafverbindt.nl

SPORT EN BEWEGING

Mariëlle Houben, 
Berry Rutjens
Dave Prikken
en Mark Vonken



C49 M0 Y100 K 0 C85 M42 Y37 K23

Centering Zwangerschap: samen weet je meer!

Festival Duurzaam 
Landgraaf 
op 15 april

Centering Zwangerschap is een 
vorm van verloskundige zorg waarbij 
zwangeren een actieve rol hebben.  
Deze manier van zorg leidt tot een 
betere gezondheid voor moeder en kind. 
Zwangere vrouwen in Landgraaf  
kunnen ook gebruik maken van  
Centering Zwangerschap.  

Vrouwen die rond dezelfde tijd 
moet bevallen, komen samen in tien 
groepsbijeenkomsten. Tijdens deze 
bijeenkomsten vinden medische controles 
plaats. Tegelijkertijd ontvangen vrouwen 
alle informatie rondom zwangerschap, de 
bevalling en de eerste babytijd. Elke groep 
krijgt begeleiding van een verloskundige 
en een andere professional. Dat kan 
bijvoorbeeld een kraamverzorgende zijn 
of een jeugdverpleegkundige. 

eens een ‘gezondere’ keuze. Of het nu 
gaat om eten of om vrije tijd en bewegen. 
JOGG wil graag helpen bij het maken van 
gezonde keuzes. Dat doen we op plaatsen 
waar kinderen veel komen. Thuis, in de 
buurt, op school, bij sport, vrije tijd,  
werk en (online) media.’  

Ook adviseert en stimuleert JOGG 
bestaande programma’s en projecten.  
En kijkt mee naar een ‘gezonde inrichting’ 
op plekken waar veel jeugdigen zijn.  

 ‘Zo verzorgen wij voor  
 jongerenwerkers bijvoorbeeld  
 workshops gezonde  
 pizza’s bakken,’ licht Brigitte toe.  

Bewustmaking
Om haar doel te bereiken, probeert 
JOGG partijen zoals sportverenigingen, 
scholen, kinderopvang, jongerenwerk of 
speeltuinen bewust te maken van de rol 
die zij kunnen vervullen. ‘We stimuleren 
deze partijen om een gezondere levensstijl 

Beter voorbereid
Vrouwen die meededen aan Centering 
Zwangerschap geven aan meer steun te 
hebben ervaren. Ook zeggen ze zich beter 
voorbereid te voelen op het moederschap 
en zich meer betrokken te voelen bij de 
zorg. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat 
Centering Zwangerschap in vergelijking 
met individuele zorg leidt tot betere 
zwangerschapsuitkomsten. Zo hebben 
vrouwen minder pijnmedicatie nodig bij de 
bevalling en geven ze vaker borstvoeding. 

Centering-deelnemers stoppen bovendien 
vaker met roken en hebben minder vaak 
een hoge bloeddruk in de zwangerschap. 
Ook hebben ze een gezondere levensstijl 
en mentale gezondheid. 

 ‘Geef mij maar de groep!’ 
zeggen de meeste ouders achteraf. 

 ‘Want ik krijg veel meer  
 informatie, ik kan ervaringen  
 delen met andere zwangeren  
 en ik leer andere ouders in  
 de buurt kennen.’

Gemindezake GEZONDHEID

aantrekkelijker te maken voor de jeugd. 
Daarbij adviseren en ondersteunen we 
hen met het nemen van acties en  
de stappen in de juiste richting.’ 

Ook meedoen?
Wilt u als vereniging, organisatie of 
instelling óók werken aan een gezondere 
leefomgeving voor de kinderen van 
Landgraaf? Neem dan gerust contact  
op met Brigitte Ramakers. U kunt  
hiervoor bellen met 046 - 4770590  
(The MoveFactory) of een e-mail sturen 
naar b.ramakers@themovefactory.nl.  

Zaterdag 15 april vindt het Festival 
Duurzaam Landgraaf plaats. Het thema 
duurzaamheid staat centraal. Er zijn 
standjes, activiteiten voor jong en oud, 
workshops en presentaties. 

Inwoners, ondernemers en de gemeente 
geven informatie en laten een groot aantal 
duurzame voorbeelden zien. Bijvoorbeeld 
op het gebied van water, energie, kleding, 
afval, consuminderen, vervoer, natuur en 
voeding. Festival Duurzaam Landgraaf is 
een gezellig en laagdrempelig festival waar 
u energie van krijgt en waar u bij moet zijn! 
De toegang is gratis.

Het festival vindt plaats tussen 11.00 en 
17.00 uur in en rondom het Burgerhoes 
(Sweelinckplein 1). 

SAVE THE DATE

Ook deelnemen?
Bent u zwanger en wilt u ook meedoen 
aan Centering Zwangerschap? Vraag uw 
verloskundige naar de mogelijkheden! 
Verloskundigenpraktijk Puur, Verloskun-
digenpraktijk Natuurlijk bij Jeanny en 
Verloskundigenpraktijk ’t Bolleke bieden 
deze vorm van zorg al aan. Een aantal 
andere verloskundigenpraktijken uit 
de buurt staat ook in de startblokken 
om te beginnen.

Centering Zwangerschap maakt deel 
uit van Kansrijke Start en Trendbreuk 
Zuid-Limburg. Kijk voor meer informatie 
op trendbreukzuidlimburg.nl of 
op centeringzorg.nl 

Dennis van Balkom, jongerenwerker van Jongerenhome 
De Brandenberg samen met JOGG-regisseur Brigitte Ramakers  

Zie facebook.com/duurzaamlandgraaf en  
instagram.com/festival.duurzaam.landgraaf

 Twee tips van JOGG-regisseur  
 Brigitte Ramakers: 
 • Zorg dat er altijd een gezonde keuze  
  aanwezig is: water, groente en fruit. 
 • Zorg voor voldoende beweging  
  en bezigheid op een dag. Ook als  
  het regent kun je binnen bewegen.   
  Bouw bijvoorbeeld eerst samen met  
  het kind een tent en ga daarna  
  samen in de tent een filmpje kijken.

Wist u dat dat we in Landgraaf drie 

Gezonde Basisscholen van de Toekomst 

hebben? En dat we ook scholen in 

Landgraaf hebben die zich bezighouden 

met een aantrekkelijk tussenschools 

aanbod dat zich richt op sport, cultuur 

en gezondheid?

Wist u dat Wijkcentrum An d’r Koel, 
in Schaesberg, het eerste gezonde 

wijkcentrum van Limburg is?

Wist u dat we samen met de 

16 Zuid-Limburgse gemeenten 

werken aan het verkleinen van de 

gezondheidsachterstanden in de 

regio? Er is speciale aandacht voor 

ouders en kinderen die extra steun 

of zorg nodig hebben. Verder ligt 

de nadruk op het ontwikkelen en 

hebben van een gezonde leefstijl.

JOGG: 
GezondeJeugd, 
Gezonde Toekomst 

Stel je eens voor dat we met zijn allen 
in 2040 lekker in ons vel zitten. Dat we 
gezond eten, voldoende bewegen en 
goed slapen. Zo’n gezonde toekomst, 
dat wil toch iedereen? Brigitte Ramakers, 
JOGG-regisseur bij de gemeente 
Landgraaf, in elk geval wel. Zij zet  
zich in voor een gezondere levensstijl  
voor de jeugd van Landgraaf. 

JOGG is een beweging die als motto 
heeft ‘Samen maken we gezond gewoon.’ 
‘We bouwen aan een lokaal, landelijk 
en internationaal netwerk om samen de 
leefomgeving van kinderen en jongeren 
gezonder te maken,’ legt de JOGG-
regisseur uit.  

Goede keuzes maken
Een gezonde toekomst begint met 
een gezonde jeugd. ‘Met kinderen en 
jongeren die opgroeien in een gezonde 
omgeving. Maar die omgeving is nu 
helemaal niet zo gezond. Kijk naar alle 
verlokkingen. Vaak is het moeilijk om de 
goede keuzes te maken. En soms is er niet 



Festival Duurzaam 
Landgraaf 
op 15 april

ColofonGemeente Landgraaf
• Telefoon 14 045
• landgraaf.nl
• gemeente@landgraaf.nl
• Postbus 31000 

6370 AA Landgraaf
       

Receptie Burgerhoes
Sweelinckplein 1
Openingstijden:
• 08.30 - 17.00 uur
• do 08.30 - 19.00 uur

Klant Contact Centrum
Sweelinckplein 1 (Burgerhoes)
Openingstijden op afspraak:
• 08.30 - 17.00 uur en 
• do 08.30 - 19.00 uur
• Balie ISD BOL:
 op afspraak via 045-525 37 47,  

er is geen vrije inloop. 

Vormgeving en druk 
Hamers | Alles voor een sterk merk

Fotografie   
Gemeente Landgraaf
en Jean Franssen

Tekst en redactie 
Gemeente Landgraaf

Deze krant is een uitgave van gemeente 
Landgraaf. Niets uit deze uitgave mag geheel 
of gedeeltelijk verveelvoudigd, verspreid of 
op enigerlei wijze openbaar gemaakt worden, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de gemeente. Aan publicaties in deze krant 
kunnen geen rechten worden ontleend.

GemindezakeVERKIEZINGEN

Coronaproof 
stemmen in drie 
stembureaus

Prokkelduo’s helpen mee 
op verkiezingsdag

Stempas kwijt of beschadigd?

Maak gebruik 
van uw 
stemrecht! 

• Uw identiteitsbewijs: dat kan een  
 (buitenlands) paspoort, identiteitskaart,  
 rijbewijs of verblijfsdocument zijn.  
 Dit identiteitsbewijs mag niet langer  
 dan vijf jaar verlopen zijn.

Op wie kunt u stemmen?
Op de website van de provincie Limburg 
(limburg.nl) en Waterschap Limburg 
(waterschaplimburg.nl) vindt u  
informatie over de politieke partijen  
en kandidaten die meedoen aan  
de verkiezingen. Vóór de verkiezingen 
ontvangt u thuis de kandidatenlijsten.

Ook dit jaar maakt de gemeente Landgraaf op de verkiezingsdag dankbaar gebruik 
van twee prokkelduo’s. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand 
mét en iemand zónder een verstandelijke beperking. Sámen iets doen, dat is waar 
het bij prokkelen om draait. Op 15 maart zijn er twee prokkelduo’s aanwezig in het 
stembureau in het Burgerhoes. 

Burgemeester Richard de Boer is groot voorstander van het actief betrekken van mensen 
met een verstandelijke beperking bij het democratisch proces.  ‘Het merendeel van het 
werk op stembureaus gebeurt dankzij vrijwilligers. Hoe mooi is het dan dat daarbij ook 
prokkelduo’s actief zijn. Ook mensen met een verstandelijke beperking willen en kunnen 
van betekenis zijn in onze samenleving. Het inzetten van deze duo’s draagt bij aan een 
samenleving waarin iedereen kan meedoen. En dat dragen wij als gemeente een warm 
hart toe,’ aldus de burgemeester. 

Bent u uw stempas kwijtgeraakt of is deze beschadigd? 
Vervelend, maar ook dán kunt u gaan stemmen. Neem 
in dat geval wel contact op met de gemeente en vraag 
op tijd een nieuwe stempas aan. Dat kunt u schriftelijk 
doen tot vrijdag 10 maart. Ook aan de balie van het 
Burgerhoes kunt u een nieuwe stempas aanvragen.  
U heeft hier de tijd voor tot dinsdag 14 maart 12.00 uur. 

De meeste mensen mogen op woensdag 
15 maart twee keer stemmen: voor 
de Provinciale Staten én voor de 
waterschapsverkiezingen. Een aantal 
mensen ontvangt alleen een stempas 
voor de waterschapsverkiezingen. Meer 
over stemmen en kiesrecht kunt u lezen 
op onze speciale verkiezingswebsite: 
verkiezingen.landgraaf.nl.  

Elke stem telt
Burgemeester Richard de Boer nodigt 
u van harte uit om op 15 maart naar de 
stembus te gaan. ‘Laat uw stem niet 
verloren gaan, want elke stem telt. Door 
nú een stem uit te brengen, beslist u mee 
over belangrijke keuzes voor de toekomst. 
Maak daarom gebruik van uw stemrecht!’

#ElkeStemTelt

Wist u dat de gemeente Landgraaf een 

website heeft waarop u alle informatie 

over de verkiezingen kunt lezen? Op 

verkiezingen.landgraaf.nl vindt u veel 

achtergrondinfo over het kiesrecht. U 

vindt ook een lijst met alle stemlokalen 

met locatieaanduiding op de website. 

Bent u op zoek naar informatie over 

zaken als stempassen, het geven van 

een volmacht of coronaproof stemmen? 

Ook deze informatie kunt u lezen op 

verkiezingen.landgraaf.nl 

Op dit moment is er geen noodzaak  
tot het nemen van coronamaatregelen.  
Toch kunnen kiezers die dat wensen in  
elke wijk van onze gemeente coronaproof 
stemmen. Er zijn drie stemlokalen zo 
ruim ingericht dat het mogelijk is om 1,5 
meter afstand te houden. De stemlokalen 
hebben een aparte in- en uitgang.  
Ook staan er kuchschermen op de tafels 
tussen de stembureauleden en de kiezers. 
De stembureaus waar u coronaproof  
kunt stemmen zijn:

Op woensdag 15 maart zijn de 
verkiezingen voor de Provinciale 
Staten en de algemeen besturen van 
de waterschappen. Door te stemmen 
bepaalt u mee wie de komende 4 jaar 
over de plannen van de provincie en het 
waterschap beslissen.

Wanneer kunt u stemmen?
U kunt stemmen op woensdag 15 maart 
van 7.30-21.00 uur.

Wat heeft u nodig om te stemmen?
• Uw stempas(sen): deze ontvangt u  
 uiterlijk woensdag 1 maart.

Provinciale Staten- en 
waterschapsverkiezingen 
op 15 maart

Wist u dat u ook weer kunt 
stemmen in wijkzorgcentrum 
Heereveld? Op deze locatie 

(Kloosterstraat 25) hebben wij 
voor de verkiezingen van dit 

jaar een stembureau ingericht. 
Let wel op: het stembureau in 
wijkzorgcentrum Heereveld 

heeft een beperkte openingstijd, 
namelijk van 10.00 tot 15.00 uur. 
Houd hier dus rekening mee. 

Wist u dat u kunt stemmen in elk stembureau? Op uw stempas 

ziet u géén vermelding meer van een stembureau. We hebben 

hiervoor gekozen omdat het op de stempas vermelde stembureau 

niet altijd het dichtst bij u in de buurt was. Dit was voor sommige 

mensen verwarrend. U kunt dus stemmen in elk stembureau in de 

gemeente Landgraaf. Een overzicht van alle stembureaus vindt u 

op de achterkant van de brief die u samen met uw stempas(sen) 

thuis ontvangt. Dit overzicht kunt u ook vinden op de website 

verkiezingen.landgraaf.nl en op de kandidatenlijst.

Burgerhoes 
(Nieuwenhagen)

MFC An d’r Put
(Ubach over Worms)

Wijkcentrum 
An de Koel (Schaesberg)



De gemeenteraad hoort graag wat u bezighoudt. 
Heeft u ideeën, vragen, wensen of zorgen die gaan 
over Landgraaf? Of wilt u iets anders bij de raadsleden 
onder de aandacht brengen? Praat dan met de raad! 
U kunt dit doen op verschillende manieren.

Bent u nieuwsgierig naar wie er voor u in de raad zit? Vraagt u zich af wat raadsleden doen? 
Of heeft u altijd al willen weten hoe de gemeenteraad werkt? Meld uzelf dan aan als ‘gast van de raad’ 
en krijg antwoorden op deze en andere vragen. 

U kunt tijdens de vergaderingen van de gemeenteraad altijd plaatsnemen op de publieke tribune, 
maar als gast van de raad krijgt u als het ware een VIP-behandeling. 

Wat kunt u verwachten? 
Voor de vergadering begint, wordt u ontvangen door een aantal raadsleden en de medewerkers van de griffie.  
U krijgt informatie over de gemeenteraad en over de te bespreken onderwerpen van die avond. Ook komt 
u meer te weten over het raadswerk en de manier waarop gemeentelijke besluiten tot stand komen. 

Vergadering
Om 19.00 uur begint de raadsvergadering. Er is dan een plaats voor u gereserveerd op de publieke tribune. 
Na afloop van de vergadering is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje 
na te praten met de raadsleden. 

Wilt u gast van de raad worden? Neem dan contact op met de griffie:
Telefoon: 14 045
E-mail: griffier@landgraaf.nl

De gemeenteraad heeft sinds kort zijn eigen 
socialmediakanalen. Volg de activiteiten 
van de raad via Instagram en Facebook. 

  Instagram
  @gemeenteraad_landgraaf

  Facebook
  Gemeenteraad Landgraaf

Praat met de raad

Word gast van de gemeenteraad

Volg de 
gemeenteraad
nu ook online!

GEMEENTE
RAAD

U kunt een raadslid altijd een mailtje sturen. 
Op landgraaf.bestuurlijkeinformatie.nl vindt u 
onder het kopje ‘wie-is-wie’ een overzicht van alle 
gemeenteraadsleden en hun contactgegevens. Wist u 
dat veel fracties en raadsleden ook actief zijn op social 
media? Stuur ze een DM of tag ze in uw bericht.

Wilt u de raad bijpraten over een onderwerp? Heeft  
u een idee of plan dat u wilt presenteren? Of wilt u de 
raadsleden iets laten zien waar u trots op bent? Nodig 
de raad dan uit voor uw bijeenkomst, een evenement  
of een raadsbezoek. U kunt uw uitnodiging sturen naar 
griffier@landgraaf.nl. Liever telefonisch contact?  
Bel dan naar 14 045. 

• U mag zelf het onderwerp kiezen, maar dit moet wel 
 een thema zijn waar de gemeenteraad over gaat.
• Minimaal 50 kiesgerechtigde Landgraafse inwoners  
 steunen het initiatief; u verzamelt hun handtekeningen.
• Het gaat niet om een melding, klacht, bezwaar of  
 een onderwerp dat onlangs in de raad besproken is.
• Het initiatief is op een geldige manier ingediend,  
 via het daarvoor bestemde formulier dat verkrijgbaar  
 is via de griffie (e-mail: griffier@landgraaf.nl /  
 telefoon: 14 045).

De griffie zal u tijdens de hele procedure adviseren  
en begeleiden. 

De gemeenteraad wordt ondersteund door 
verschillende raadscommissies. Elke raadscommissie 
is gespecialiseerd in een aantal onderwerpen. 
Een commissie adviseert de gemeenteraad over
te nemen besluiten. 

Inwoners kunnen in een commissievergadering het 
woord voeren over onderwerpen die op de agenda 
staan. Als u van uw spreekrecht gebruik wilt maken, 
moet u dit 48 uur voor de start van de vergadering 
aangeven bij de griffier via griffier@landgraaf.nl. 
Vermeld bij een inspreekverzoek altijd uw naam, 
adres, telefoonnummer en het onderwerp waarover 
u wilt inspreken. 

U krijgt maximaal 5 minuten spreektijd. Deelnemers aan 
de vergadering mogen u daarna korte vragen stellen. 
Deze vragen zijn bedoeld om meer duidelijkheid te 
krijgen over uw visie en het onderwerp. Het is niet 
de bedoeling dat er een discussie ontstaat tussen de 
inspreker en deelnemers. De commissievoorzitter of 
een commissielid kan een voorstel doen over de manier 
van de behandeling van de inbreng van de inspreker. 

1. Zoek contact met een raadslid

4. Nodig de raad uit om langs te komen

3. Spreek in tijdens 
  een commissievergaderingWilt u iets kwijt aan alle raadsleden? Neem dan 

contact op met de griffie. Stuur een e-mail naar 
griffier@landgraaf.nl. Schrijft u liever een brief?  
Dat kan natuurlijk ook. Stuur uw brief t.a.v. de 
gemeenteraad naar: Postbus 31000, 6370 AA Landgraaf.

2. Benader de raad als geheel

Als u een onderwerp of voorstel op de agenda van de 
gemeenteraad wilt zetten, kunt u een burgerinitiatief 
indienen. Dit kan bijvoorbeeld gaan over een idee of 
een probleem dat speelt in uw wijk. De raad zal het 
onderwerp dan gaan bespreken. Er zijn een aantal 
spelregels waar u zich aan moet houden als u een 
burgerinitiatief indient, onder andere:

5. Dien een burgerinitiatief in


