
Digipanel geeft inwoners de kans om mee te praten

Levendig Lisse is barometer van 
meningen onder inwoners
Levendig Lisse is het digipanel voor 
inwoners van de gemeente Lisse. De 
gemeente hecht veel waarde aan de 
mening van de inwoners. Daarom is een 
panel opgezet waarin de inwoners mee 
kunnen denken. Op deze raadspagina 
vertellen John de Bruin (raadslid Nieuw 
Lisse) en Martijn Tibboel (raadslid 
VVD) over de digitale manier van 
burgerparticipatie.

Op dit moment heeft Levendig Lisse circa 
400 deelnemers. Het panel is geopend voor 
alle Lissers boven de 14 jaar. Ongeveer zes 
keer per jaar doen deze Lissers mee aan 
een onderzoek via een digitale vragenlijst. 
De vragen gaan over onderwerpen die 
spelen binnen de gemeente. Inmiddels 
zijn er al twee onderzoeken gestart, 
over de onderwerpen ‘Woonvisie’ en 
‘Omgevingsvisie’. Binnenkort start ook 
een onderzoek over ‘werken op afspraak’. 
Als het onderzoek is afgerond,  worden de 
resultaten op de website  
www.levendiglisse.nl gepubliceerd.

Waarom is burgerparticipatie zo’n 
belangrijk onderwerp?
Tibboel: “Er wordt inderdaad veel gepraat 
over het betrekken van mensen bij de 
gemeente en de gemeentepolitiek. 
Daar worden verschillende middelen 
voor ingezet, van inspreekavonden tot 
meepraatsessies en nu dus een digitaal 
panel. De uitkomsten van deze vormen van 
participatie zijn natuurlijk nuttige input voor 
de gemeenteraad”.

De Bruin: “Burgerparticipatie is voor mijn 
partij een heel belangrijk onderwerp. Wij 
vinden het superbelangrijk dat de inwoners 
de kans krijgen om mee te praten. In 
vergelijking met andere gemeenten zijn we in 
Lisse ook goed op weg met de verschillende 
participatietrajecten. Het traject rond 
Meerzicht is bijvoorbeeld uitgedraaid op een 
goede wisselwerking tussen inwoners en 
politiek en ook bij de Omgevingsvisie worden 
de Lissers actief betrokken”.

Is een digipanel een geschikte manier om 
inwoners te betrekken bij de politiek?
De Bruin: “Het digipanel is wat mij betreft 
een interessant experiment. We moeten het 
even de tijd geven en afwachten hoe erop 
gereageerd wordt. Het aantal deelnemers 
klinkt goed. Bij een panel is het natuurlijk 
wel belangrijk dat het representatief 
gebeurt. Ik denk dat we er goed aan doen 
om het digipanel breed onder de aandacht 

van de mensen te brengen”. 
Tibboel: “Voor mij geldt dat dit initiatief niet 
per se had gehoeven. Maar nu het er is, zijn 
we natuurlijk heel benieuwd naar de reactie 
van de Lissers. Circa 400 deelnemers vind 
ik in elk geval een heel aardig begin. Bij 
een instrument als dit vind ik het in elk 
geval belangrijk dat de deelnemers goed 
geïnformeerd worden over het doel van 
zo’n panel. Ik zou niet willen dat deelnemers 
teleurgesteld zijn als de gemeenteraad 
toch een beslissing neemt die afwijkt 
van hun voorkeur. Dat kan natuurlijk wel 
gebeuren, want de raad is gekozen om goed 
geïnformeerd beslissingen te nemen en alle 
belangen in Lisse af te wegen”.

Hoe gaat de gemeenteraad om met de 
resultaten van het digipanel?
Tibboel: “We zijn er zoals gezegd erg 
nieuwsgierig naar. De gemeenteraad heeft 
– als het goed is – zelf ook wel in beeld wat 
er leeft onder de Lissers, maar een digitaal 
panel kan een nuttige aanvulling zijn”.
De Bruin: “Binnen onze fractie leeft de 
uitkomst van het panel zeker.  Als raad 
heb je de plicht om op basis van de feiten 
beslissingen te nemen en tegelijkertijd wil 
je een afspiegeling van de samenleving 
zijn. Zo komen we tot resultaten die zo 
breed mogelijk gedragen worden onder de 
Lissers.” 

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 nodigt 
u daarom graag uit als ‘Gast van 
de raad’. Voorafgaand aan de 
raadsvergadering ontvangt u 
de agenda en de bijbehorende 
stukken. U wordt op de avond van 
de raadsvergadering 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.

Vraag van Frank Mélotte 
(CDA)
“Vindt D66 het wenselijk dat 
het gebruik van producten die 
schadelijk zijn voor het milieu, 
de volksgezondheid en met name de 
gezondheid van jongeren (zoals vuurwerk 
en lachgas) verboden worden? Dit zou 
bij voorkeur landelijk, maar anders zo 
veel mogelijk op gemeenteniveau kunnen 
gebeuren.” 

Antwoord van Bas van Riel 
(D66):
“Wij vinden dit bij uitstek 
onderwerpen die op landelijk 
niveau geregeld moeten 
worden. Het lijkt me niet praktisch 
uitvoerbaar om in Lisse andere regels te 
laten gelden dan in Teylingen of Hillegom.

Voor de voorbeelden uit de vraag, vuurwerk 
en lachgas, geldt dat de landelijke politiek aan 
maatregelen werkt. Een verbod op lachgas 
is aangekondigd en D66 maakt zich landelijk 
al langer sterk voor een verbod op gevaarlijk 
vuurwerk. Als die regels worden afgekondigd, 

is het vervolgens aan de gemeente om ze op 
plaatselijk niveau te handhaven. 

Voor wat betreft de omgang met de drugs 
sluit ik me aan bij de recente oproep van 
landelijke D66 politici om het beleid van 
de afgelopen decennia nu eens goed te 
onderzoeken. Wat hebben alle verboden 
opgeleverd? Is de samenleving daar 
gezonder en veiliger van geworden? Ik 
denk dat een afgewogen oordeel over 
het drugsbeleid en haar gevolgen – en de 
moed daar de juiste lessen uit te trekken 
– ook op gemeentelijk niveau van groot 
voordeel zou zijn.”

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
• Gezamenlijke vergadering 

commissie Maatschappij 
en Financiën en Ruimte en 
Infrastructuur, woensdag 12 februari 

• Fractieberaden, maandag 17 februari
• Raadsvergadering, donderdag  

20 februari

Geef je 
mening!
Meld je aan voor 

het digipanel

levendiglisse.nl
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