
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.

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.

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

•  Commissie Maatschappij en 
Financiën, woensdag 8 september

•  Commissie Ruimte en Infrastructuur, 
donderdag 9 september

•  Fractieberaden, maandag  
13 september

•  Raadsvergadering, donderdag  
16 september

Programma 11 september
9.30 uur  feestelijke opening gemeentehuis door burgemeester Lies Spruit
10.00 uur  openstelling tentoonstelling ‘politiek vroeger en nu’ 
10.15 uur  start eerste rondleiding door gemeentehuis 
11.00-12.00 uur  lezing Herman Pleij in raadzaal
12.00 uur  tweede rondleiding door gemeentehuis
13.15 uur  derde rondleiding door gemeentehuis
14.00-17.00 uur  programma Politiek Actief en speeddaten met politici in raadzaal

Open Monumentendag

Lisse viert lokale democratie met 
open gemeentehuis 
De gemeente Lisse opent op zaterdag 
11 september in het kader van Open 
Monumentendag, om 9.30 uur de deuren 
voor het publiek. In het huis van de 
democratie kunt u een kijkje nemen 
achter de schermen van de Lissese 
politiek en onder leiding van gastvrouw 
Patricia Wouda kennismaken met lokale 

politici. De dag wordt feestelijk omlijst 
met een tentoonstelling, rondleidingen 
en een bijdrage van literatuurhistoricus 
Herman Pleij.

Wat is er te doen in het gemeentehuis
In de publiekshal kunt u tussen  10.00 
en 16.00 uur de tentoonstelling over ‘de 
Lissese politiek vroeger en nu’ bezoeken. 
Deze wordt geopend in aanwezigheid van 
de auteur van de kronieken van Lisse, 
Arie in ‘t Veld. Daarnaast geeft emeritus 
hoogleraar Herman Pleij in de raadzaal 
tussen 11.00 en 12.00 uur een lezing over het 
belang van de lokale politiek en de Lissese 
dorpspolitiek. Hij reflecteert en spiegelt op 
humoristische en enthousiaste wijze trends 
en ontwikkelingen in het politieke landschap.

U kunt verder deelnemen aan rondleidingen 

(start 10.15 uur, 12.00 uur en 13.15 uur) 
door het gemeentehuis. En wie graag 
meer wil weten over wat het raadswerk en 
wethouderschap inhoudt en hoe de lokale 
politiek werkt, kan tussen 14.00 en 17.00 
uur in de raadzaal deelnemen aan de sessie 
Politiek Actief en speeddaten met politici. 
Kortom genoeg te doen. 

Aanmelden voor lezing en rondleiding
Voor de lezing van Herman 
Pleij, de rondleiding en het 
kennismakingsprogramma Politiek Actief/
speeddaten vragen wij u zich vooraf aan te 
melden. Dat kan bij griffie@lisse.nl.

Hou bij uw bezoek rekening met de geldende 
coronamaatregelen, zoals het houden van 
1,5 meter afstand. 


