
Programma’s, kandidatenlijsten en belangrijke debatten

Gemeenteraadsverkiezingen 
komen in zicht
Over een jaar, op 16 maart 2022, vinden 
de volgende gemeenteraadsverkiezingen 
plaats. Dat vraagt veel voorbereiding 
van de politieke partijen. Er moeten 
kandidaten worden gevonden voor de 
lijsten, partijprogramma’s moeten worden 
geschreven en, niet te vergeten, er staan 
ook nog een aantal belangrijke debatten 
gepland voor de raadsleden. 

Op deze raadspagina vertellen de zes 
fractievoorzitters van de partijen in de 
gemeenteraad over de verwachtingen 
voor het komend jaar. Hoewel er politieke 
verschillen zijn, is hun oproep gelijk: alle 
partijen staan open voor Lissers met 
politieke interesse. Om mee te praten over de 
onderwerpen of als kandidaat voor de lijst. 

Frank Mélotte (CDA): 
“Laten zien dat 
politiek leuk is”
“Politiek heeft niet 
altijd een goed imago. 
Maar het is gewoon 
leuk. Zeker in Lisse 
waar weliswaar stevig, 
maar nooit op de man 
wordt gedebatteerd. 
Dat beeld willen we zeker komend jaar 
uitstralen. Alle partijen zijn op zoek naar 
nieuwe, gemotiveerde kandidaten. Dat geldt 
ook voor ons. We voeren al gesprekken met 
mogelijke kandidaten. In april of mei zullen 
we onze ambities voor de toekomst gaan 
bepalen en krijgt het programma vorm.

Maar misschien nog wel belangrijker: het 
werk gaat gewoon door. Als raad moeten 
we doen waarvoor we zijn aangesteld. Dat 
betekent belangrijke beslissingen nemen 
over onderwerpen die van belang zijn voor 
Lissers. Wonen, energie en de toekomst van 
het dorpshart staan hoog op de agenda.”

Rob Veldhoven 
(Nieuw Lisse): “Het 
gesprek aangaan over 
de onderwerpen”
“Wij zijn eigenlijk 
altijd bezig om 
onze standpunten 
te toetsen en ons 
programma op te 
stellen. Dat doen 
we op veel verschillende manieren. We 
praten voortdurend met de Lissers over de 
toekomst van de gemeente en dan vooral 
de energietransitie. Ik roep iedereen op om 
mee te praten. De energietransitie zal een 
enorme impact hebben. De kosten worden 
hoog. Terwijl de gemeente, zoals vele andere 
ook, krap bij kas zit.

Inhoudelijk springt dit onderwerp er wat mij 
betreft, samen met lopende zaken als het 
woonbeleid, echt wel uit. Juist omdat het 
zo belangrijk is, willen we bij de uitvoering 

van het energiebeleid dicht op de inwoners 
zitten. Iedereen moet mee kunnen praten, 
dat is volgens mij de beste manier om de 
politiek dit jaar te laten zien en nieuwe 
aanwas voor de partijen te vinden.”

Bas van Riel (D66): 
“Nu anticiperen 
op gevolgen 
coronacrisis”
“In de aanloop naar 
de verkiezingen zal 
onze partij natuurlijk 
kandidaten zoeken 
en een programma 
opstellen. Als fractie 
zijn we daarin ondersteunend aan het 
partijbestuur. Wij richten ons vooral op de 
zaken die politiek spelen.

En dan denk ik met name aan de gevolgen 
van de coronacrisis voor de gemeente. 
Wat staat ons te wachten? Hoe helpen we 
ons dorpshart en de ondernemers door 
de crisis? Ik denk dat we als gemeente in 
gesprek moeten met de ondernemers in het 
dorpshart. Misschien is het ook tijd om de 
detailhandelvisie te updaten. Ook moeten 
we ons buigen over onderwerpen als de 
jeugdzorg, waar de gemeente zoals bekend 
te weinig geld voor krijgt van het Rijk, 
en de energietransitie die lokaal gestalte 
moet krijgen. Het komend jaar wordt echt 
belangrijk voor de toekomst van Lisse.”

Wim Slootbeek 
(VVD): “Werken 
permanent aan 
programma en 
ledenwerving”
“Om ons 
partijprogramma te 
schrijven, zoeken 
we contacten 
met inwoners en 
ondernemers. Maar dat doen we niet alleen 
dit jaar, dat doen we eigenlijk permanent. 
Als politieke partij moet je altijd willen 
weten wat er speelt in de samenleving en 
waar precies behoefte aan is.

Gelukkig hebben we een brede groep van 
mensen, die zich actief inzetten voor de 
partij. Tegelijkertijd zijn nieuwe mensen altijd 

welkom om mee te praten. De komende 
tijd zullen er interessante debatten genoeg 
gevoerd worden. Om de grote onderwerpen 
kunnen we als gemeenteraad echt niet heen. 
Ik denk dan vooral aan de omgevingsvisie 
en de energietransitie. Deze onderwerpen 
moeten we dit jaar afronden, want er gelden 
deadlines. Ze raken ook aan de thema’s die 
voor de gemeente extreem belangrijk zijn: 
wonen, duurzaamheid en bereikbaarheid.”

Vincent Scheurwater 
(SGP/CU): “Mensen 
werven is een 
uitdaging”
“Omdat wij met twee 
partijen samen de 
verkiezingen in gaan, 
zijn de voorbereidingen 
op dit moment vooral 
in handen van de twee 
partijbesturen. Die moeten zich buigen over 
programma en kandidaten. Mensen werven, 
bijvoorbeeld voor de campagne, is best een 
uitdaging, want je hebt kandidaten nodig die 
echt wel bereid zijn om er tijd en energie in 
te steken. Zeker ook omdat de politiek een 
ervaringsvak is. Je hebt tijd nodig om het in 
de vingers te krijgen.

Mijn fractie zal zich vooral richten op 
de omgevingsvisie die op de agenda 
staat. Het is extreem belangrijk dat alle 
belanghebbenden de ruimte krijgen om mee 
te praten, want dit gaat iedereen aan. Dit 
proces moeten we als gemeente echt goed 
regelen en de input heel breed ophalen. Ik 
hoop ook dat er nog voor de verkiezingen 
concrete stappen worden gezet binnen het 
accommodatiebeleid. Dat speelt al langer en 
moeten we echt niet meer doorschuiven.” 

Guus Mesman 
(PvdA): “Oor te 
luister leggen”
“De laatste maanden 
van deze raadsperiode 
blijf ik me inzetten 
voor duurzaamheid, 
cultuur, (jeugd)
zorg, armoedebeleid 
en veiligheid. Deze 
onderwerpen zijn natuurlijk speerpunten 
voor mijn partij. Maar ook de twee voorstellen 
die we zelf hebben ingediend, over het 
Knarrenhof en de tiny houses, blijf ik natuurlijk 
met meer dan gemiddelde interesse volgen. Ik 
hoop dat daar nog stappen in worden gezet.

Bij de PvdA ontstaat een vacature, omdat ik 
na bijna 32 jaar in de gemeenteraad ermee 
zal stoppen. Het is tijd voor andere mensen. 
Gelukkig zijn die er zeker al binnen de 
partij. We zullen ook zeker nog activiteiten 
organiseren om in contact te komen met 
geïnteresseerde Lissers. Voor we ons 
programma opstellen, willen we natuurlijk 
ons oor bij de samenleving te luister leggen.”

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.

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.

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

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

Financiën, dinsdag 16 maart
•	Commissie Ruimte en Infrastructuur, 

donderdag 18 maart
•	Fractieberaden, maandag 22 maart  -  

voor het bijwonen kunt u contact 
opnemen met de fractievoorzitters

•	Raadsvergadering, donderdag 25 
maart

Stem op 17 maart 
voor de Tweede 

Kamerverkiezingen


