Burgerinitiatief
Heeft u als inwoner of maatschappelijke organisatie van de gemeente Alphen-Chaam, plannen of
ideeën waarvan u denkt: hier moet de gemeente iets mee doen? Dan kunt u gebruik maken van de
regeling 'Burgerinitiatief'. U moet dan minstens 25 inwoners van de gemeente bereid vinden uw plan
of idee te steunen. U dient het plan in bij de burgemeester of de griffier van Alphen-Chaam. Voldoet
uw plan aan de voorwaarden dan nodigt de gemeenteraad u uit om uw voorstel aan hen voor te
leggen.
Uw idee laten horen
De gemeenteraad beslist over veel zaken in uw directe omgeving. Denk aan straatverlichting,
groenvoorzieningen, pleintjes, straten, verkeersmaatregelen, openbare voorzieningen als
sportvelden enzovoorts. Misschien heeft u goede ideeën die u aan de raad wilt voorleggen. De raad
heeft besloten dat deze mogelijkheid er moet zijn voor groepen burgers of maatschappelijke
organisaties.
Hoe dient u uw idee in?
Als initiatiefnemer moet u inwoner, wijkvereniging, school of bijvoorbeeld zorginstelling van de
gemeente Alphen-Chaam zijn. Op het formulier 'verzoek burgerinitiatief' noteert u het idee of plan
dat u aan de raad wilt voorleggen. Vervolgens heeft u minimaal 25 handtekeningen nodig van
inwoners van onze gemeente die het voorstel ondersteunen.
Het formulier en de handtekeningen stuurt u schriftelijk naar:
Gemeente Alphen-Chaam
T.a.v. de burgemeester/griffier
Postbus 3
5130 AA ALPHEN
of via e-mail griffier@alphen-chaam.nl

De eisen op een rijtje:
 de initiatiefnemer is inwoner van de gemeente Alphen-Chaam of belanghebbende;
 minimaal 25 handtekeningen van inwoners van de gemeente Alphen-Chaam;
 de raad heeft bevoegdheden over het onderwerp;
 de raad heeft niet binnen drie jaar voorafgaand aan het verzoek het onderwerp al een keer
behandeld;
 het verzoek wordt ingediend op het formulier ‘verzoek burgerinitiatief’.
Op de raadsagenda
Als het voorstel voldoet aan de eisen dan plaatst de griffier het op de raadsagenda. De
initiatiefnemer wordt uitgenodigd voor deze raadsvergadering om het voorstel toe te lichten.
Meer informatie?
Neem contact op met griffier.
M.J.A. (Michel) Luijben, 013 - 508 66 80 , griffier@alphen-chaam.nl

