
Inzoomen op Lisse: samen op weg naar 
de omgevingsvisie!
Eerder heeft u als inwoners actief 
meegedacht over de Toekomstvisie 
Lisse@2030. Komend jaar werken we deze 
ideeën uit. We gaan dus verder inzoomen 
op Lisse. Samen bepalen we hoe en op 
welke plaats we ruimte bieden voor de 
wensen van inwoners, ondernemers en 
organisaties. Op bijgaande poster ziet u 
over welke onderwerpen we spreken. Wat 
we hebben gekozen, leggen we vast in een 
omgevingsvisie. 

Meedenken
De omgevingsvisie is belangrijk voor de 
toekomst van Lisse. De gemeenteraad wil 

dan ook dat u als inwoner goed gehoord 
wordt en de kans krijgt om mee te denken. 
Het inzoomen op Lisse doen we in drie fases. 
In fase 1 halen we bij u op wat er speelt in uw 
omgeving en wat u belangrijk vindt. We zorgen 
ervoor dat we alle goede informatie hebben 
om mee van start te gaan. Nog voor de 
zomer gaan we in fase 2 met alle verzamelde 
informatie keuzes maken. Met elkaar bepalen 
we wat we willen voor Lisse. In het najaar is 
fase 3. We leggen dan ons toekomstbeeld vast 
in de genoemde omgevingsvisie. 

Fase 1: Wat vindt u belangrijk?
Vanaf 30 januari starten we de eerste fase. 

Geeft u ook uw mening? Wij hopen u op één 
van onderstaande plekken te ontmoeten:

• Donderdag 30 januari, van 12.30 tot 
16.00 uur, winkelcentrum Poelmarkt

• Zaterdag 1 februari, van 10.00 tot 
12.30 uur, sportpark Ter Specke 
(parkeerterrein bij FC Lisse)

• Zaterdag 1 februari, van 13.30 tot 16.00 
uur, Dorpshart Lisse (in het Blokhuis)

• Donderdag 6 februari, van 17.00 tot 21.00 
uur, ’t Poelhuys

Lees meer op Lisse.nl/inzoomen.

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/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.

Bent u onze Gast van de raad?
De gemeenteraad wil graag 
haar inwoners leren kennen en 
organiseert daarvoor ‘Gast van 
de raad’. Voorafgaand aan de 
commissievergadering ontvangt 
u de agenda en de bijbehorende 
stukken. U wordt op de avond van 
de commissievergadering om 19.15 
uur ontvangen door burgemeester, 
de griffier en een raadslid. Zij geven 
uitleg over wat het gemeentebestuur 
doet en de raadsagenda van 
die avond. Na afloop kunt u met 
raadsleden napraten. Aanmelden via 
14 0252 of griffie@lisse.nl.

Kees Schrama (Nieuw Lisse): 
“Verwacht het CDA – net 
zoals wij – dat de kosten van 
het afval systeem voor de 
inwoners zal gaan toenemen 
nu er is besloten om de inworpen gratis 
te gaan maken en er minder afval 
gescheiden zal gaan worden? Dit kan 
zich vertalen in een hogere aanslag 
volgend jaar, mede omdat in omliggende 
gemeenten ook diftar zal worden 
ingevoerd? En als u het niet met ons eens 
bent, waarom dan niet?” 

Antwoord van Frank Mélotte 
(CDA):
“Het is een misverstand dat de 
kosten van de afvalinzameling 
hoger worden door het 
afschaffen van het betalen per inworp 
(diftar). De kosten worden hoger als 
er slecht wordt gescheiden, en als de 
gemeente afval moet laten weghalen dat 
naast de container wordt gegooid.
Het is dus van belang dat de totale kosten 
zo laag mogelijk blijven. Dat kan volgens 
mijn partij alleen als je een systeem 
hanteert dat in eerste instantie uitgaat 
van verantwoordelijke inwoners. Inwoners 
die inmiddels gewend zijn om thuis afval 
te scheiden, omdat het goed is.
Diftar zoals we dat in Lisse kenden, heeft 

volgens het CDA veel slechte bijwerkingen 
gehad. Daar willen wij van af.

Wij willen de belemmering voor goede 
afvalinzameling weghalen voor díe 
inwoners die het restafval liever bij het 
plastic gooiden dan dat ze voor hun inworp 
betaalden. Het CDA wil dat Lissers ervan 
bewust worden dat restafval meenemen 
naar werk of familie niét milieubewust is. 
Wij willen goede afvalscheiding.

We roepen alle Lissers dan ook op om door te 
gaan met goede afvalscheiding, om het milieu, 
om hun portemonnee en om de portemonnee 
van de andere Lissers. Als college roepen we 
op om onze inwoners daarbij te ondersteunen 
met veel en goede informatie.”

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.

Agenda
• Gemeenteraad, donderdag  

30 januari




