
‘In de lokale politiek kun je echt iets bijdragen’

Maak kennis met de 
politiek in gemeente Lisse
Democratie leeft 
als mensen zich in 
willen zetten voor de 
maatschappij en mee 
willen praten over de 
toekomst. Dat geldt zowel 
landelijk als lokaal. Om 
Lissers bekend te maken 
met de gemeenteraad 
en wat het betekent om 
politiek actief te zijn in 
de gemeente, worden 
op 10 en 11 maart 2021 
twee avondbijeenkomsten 
georganiseerd voor 
mensen die zich 
interesseren in de politiek 
of die overwegen zelf 
iets in de politiek te 
gaan doen. Dit keer gebeurt dat vanwege 
corona online.

Ook in aanloop van de vorige 
gemeenteraadsverkiezingen werd de cursus 
Politiek Actief in Lisse georganiseerd. Dat 
bleek voor herhaling vatbaar. Jolanda 
Langeveld (wethouder, Nieuw Lisse) en 
Gabriella Eekhout-Saiu (raadslid, D66) 
behoorden tot de deelnemers. Op deze 
raadspagina vertellen ze over het werk 
in de gemeentepolitiek, de kansen iets 
bij te dragen en de inspanningen die 
hiertegenover staan.

Waarom zijn jullie actief geworden in de 
lokale politiek?
Langeveld: “In de politiek, en zeker de lokale 
politiek, kun je echt het verschil maken 
voor de mensen. De gemeente is bezig met 
zoveel onderwerpen, die direct belangrijk 
zijn voor de inwoners. Denk aan het sociale 
domein. Ik vind het een enorme eer en 
uitdaging om me daar dagelijks voor in te 
zetten.”

Eekhout-Saiu: “Ik was oorspronkelijk 

geïnteresseerd in de landelijke politiek. 
Gaandeweg begon ik meer te lezen over 
lokale onderwerpen en kreeg ik het gevoel 
dat ik op dat vlak een steentje bij wilde 
dragen.”

Waarom hebben jullie meegedaan aan de 
kennismakingsbijeenkomsten?
Langeveld: “Ik was al langer geïnteresseerd 
in politieke onderwerpen, had daar in mijn 
werk voor verschillende gemeentes ook veel 
mee te maken. Daarom was ik wel benieuwd 
of de politiek iets voor mij zou zijn. Mijn oog 
viel op de advertentie in de krant en toen 
ben ik gewoon maar eens gaan luisteren.”

Eekhout-Saiu: “De bijeenkomsten leken 
me een fijne manier om meer te weten 
te komen over de manier waarop de 
gemeenteraad werkt en of ik dat überhaupt 
zou kunnen doen. Of het te combineren zou 
zijn met mijn baan, bijvoorbeeld.”

Wat hebben jullie er precies opgestoken?
Eekhout-Saiu: “Ik vond het heel prettig 
om te horen met welke onderwerpen de 
gemeente precies bezig is. Tijdens de 
bijeenkomsten konden we ook gewoon heel 
praktische vragen stellen over het werk van 
een gemeenteraadslid. Dat maakte het echt 
concreet.” 

Langeveld: “Het mooie aan deze 
bijeenkomsten vond ik dat het heel 
laagdrempelig was. Het was meteen een 
heel fijn contact met mensen van de 
verschillende fracties en op een prettige 
manier kregen we informatie over de 
werkwijze van de gemeenteraad.”

Welke indruk kregen jullie van de Lissese 
politiek?
Langeveld: “Ik was meteen onder de indruk 
van de sfeer. Ik weet niet of het overal zo is, 
maar in Lisse gaan de gemeenteraadsleden 
heel open en constructief met elkaar om. En 

dat gebeurt vanuit de motivatie om goede 
dingen te bereiken voor de gemeente.”

Eekhout-Saiu: “De partijen verschillen van 
elkaar, dat was meteen wel duidelijk. Maar 
ik merkte ook dat ieder op zijn eigen manier 
en vanuit zijn eigen achtergrond bezig is om 
Lisse beter te maken. Er heerst geen sfeer 
waarin de partijen per se hun eigen punten 
willen maken. Er is bereidheid samen te 
werken en dat vind ik mooi.”

Dus de bijeenkomsten zijn een aanrader 
voor mensen die misschien politiek actief 
willen worden? 
Eekhout-Saiu: “Zeker. Het heeft me net het 
laatste duwtje gegeven om zelf politiek 
actief geworden. Zonder die bijeenkomsten 
had ik waarschijnlijk niet op de lijst gestaan.”

Langeveld: “De lokale politiek is een van de 
manieren om maatschappelijk actief te zijn. 
Er zijn er natuurlijk nog veel meer. Voor wie 
geïnteresseerd is in politiek in het algemeen 
of de toekomst van Lisse in het bijzonder, 
zijn deze bijeenkomsten heel nuttig. Het 
politieke werk kost tijd en is soms moeilijk, 
want je kunt het niet iedereen naar de zin 
maken. Maar het is heel mooi om dingen 
voor het dorp te bereiken.”

Gemeenteraad Lisse
De gemeenteraad bestaat uit 19 

leden verdeeld over 6 fracties. Het 

raadspresidium bestaat uit de 6 

fractievoorzitters, voorzitters van de 

commissies en de burgemeester. Elke 

maand vergadert het presidium over 

de concept-agenda’s voor de raad en 

de commissies. Het raadspresidium 

houdt zich ook bezig met procedures 

en het functioneren van de raad 

in algemene zin. Voordat de raad 

besluit, worden de onderwerpen eerst 

in de commissie Maatschappij en 

Financiën en de commissie Ruimte 

en Infrastructuur besproken. De 

raadscommissie neemt geen besluiten, 

maar adviseert de raad.

Zo kunt u raadsleden bereiken

De raad hoort graag wat er leeft in de 

gemeente. Heeft u vragen of wilt u iets 

onder de aandacht van een raadslid 

brengen? Dat kan. Op de website van 

de gemeente Lisse (www.lisse.nl/

bestuur-en-organisatie/gemeenteraad) 

staan de contactgegevens van 

de raadsleden. In de openbare 

fractievergaderingen, die meestal op 

de maandag voor de commissie- en 

raadsvergadering plaatsvinden, bent 

u van harte welkom en heeft u de 

mogelijkheid om in te spreken.

Inspreken in de raad of commissie

Wilt u iets kwijt over een onderwerp 

in de commissie dan kunt u bij het 

agendapunt ‘Burger aan het woord’ 

inspreken. In de raad kunt u alleen 

inspreken over onderwerpen die 

op de raadsagenda staan. Elke 

spreker krijgt maximaal 5 minuten, 

waarna de raads-/commissieleden 

de mogelijkheid krijgen om u vragen 

te stellen. Wilt u inspreken in de 

commissie of de raad, meldt u zich 

tenminste 2,5 uur voor het begin 

van de commissievergadering of de 

raadsvergadering aan bij de griffie via 

14 0252 of griffie@lisse.nl. Vermeld uw 

naam, adres en telefoonnummer en 

het onderwerp waarover u het woord 

wilt voeren.

Vraag van Tim Ravesteijn 
(D66): 
“In een wereld waarin de 
maatschappelijke discussie 
dreigt te verharden, hoe 
zorgen wij er als politiek voor dat we 
inwoners goed informeren over de 
besluiten die we nemen en 
waarom?”

Antwoord van Ben Lanser 
(CDA):
“Deze vraag bestaat uit twee 
deelvragen: enerzijds hoe om 
te gaan met verharding in 

maatschappelijke discussies en anderzijds 
het informeren over de gang van zaken op 
het gemeentehuis. 

Allereerst over de verharding: Gelukkig 
ervaar ik dit niet problematisch op 
gemeentelijk niveau. Lisse blijft een 
nuchter dorp waar boerenverstand de 
boventoon voert, ook in de gemeenteraad. 
Dat betekent niet dat er geen inhoudelijke 
discussies worden gevoerd. Denk hierbij 
aan de discussie rond het afvalbeleid. 
Maar vanuit mijn perspectief zijn deze 
discussies altijd met wederzijds respect. 

Dan de informatievoorziening: Ik snap dat 
niet iedereen een raadsvergadering van 
enkele uren gaat volgen. Daarvoor heeft u 

als inwoner immers gestemd op iemand die 
volgens u het beste uw belangen behartigt. 

Wel willen we daar verantwoording over 
afleggen. Zo heeft het CDA-Lisse, net zoals 
andere fracties, een nieuwsbrief en wordt 
veel geplaatst op Facebook of Instagram 
om de gemaakte keuzes uit te leggen en 
mensen te betrekken. Zo proberen we via 
verschillende kanalen te informeren wat 
er nu op het gemeentehuis gebeurt. 
Is dat dan genoeg? Dat horen wij graag 
van u als inwoners. We doen dit naar 
beste weten, maar staan altijd open voor 
verbetering. Mail/app/bel/schrijf/ ons. 
Onze contactgegevens staan op  
www.lisse.nl of zijn telefonisch 
opvraagbaar bij de gemeente Lisse.”

Van uw gemeenteraad
De raad van Lisse is er voor u. Als raadsleden verdiepen we ons in onderwerpen die spelen 
in onze gemeente, gaan we in gesprek met inwoners, met ondernemers en met elkaar en 
nemen besluiten. Op deze pagina leest u meer over het werk van de raad en lichten we 
zaken uit die op dit moment onze aandacht hebben.

Estafettevraag

Aanmelden voor de digitale 
nieuwsbrief?

U kunt deze nieuwsbrief ook digitaal 
ontvangen. Stuurt u dan een e-mail 
naar griffie@lisse.nl.

Gabriella 
Eekhout-Saiu

Jolanda 
Langeveld

Agenda
De vergaderingen vinden  
digitaal plaats. U kunt deze 
vergaderingen online volgen via  
https://lisse.raadsinformatie.nl/live. 

•	Gezamenlijke vergadering commissie 
Maatschappij en Financiën en 
commissie Ruimte en Infrastructuur, 
donderdag 21 januari

•	Fractieberaden, maandag 25 januari 
•	Raadsvergadering, donderdag 28 

januari

In maart 
starten we 
weer met 
de cursus 

Politiek Actief 

Data: 10 en 11 maart 2021
Tijd: 19.00 uur

Doet u ook mee?

Aanmelden en meer 
informatie: griffie@lisse.nl


