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Leeswijzer
De handleiding is onderverdeeld in vier verschillende thema’s:

Infomeren en ontmoeten
Hier leest u meer over de verschillende manieren waarop u de gemeente 
kunt raadplegen of informeren.

Zelf organiseren
Wilt u graag samen met andere inwoners zaken organiseren en kunt u 
daar ondersteuning of advies van de gemeente bij gebruiken? Dan vindt u 
in dit thema handige informatie.

Reageren
In dit thema behandelen we o.a. de verschillende manieren waarop u kunt 
reageren op besluiten die de overheid neemt. 

Adviseren
Hier leest u meer over de verschillende raden die de gemeente over tal van 
zaken adviseren. 

Met deze handleiding willen we u, als inwoner van Maasdriel, bijstaan in het 
vinden van de weg binnen de gemeentelijke organisatie. De gemeente Maasdriel 
vindt het erg belangrijk om in contact te staan met onze inwoners en ook dat onze 
inwoners de weg naar de gemeente makkelijk weet te vinden. 

Het kan verschillende redenen hebben waarom u in contact wil komen met de 
gemeente. Misschien wilt u reageren op een besluit, of wilt u een zienswijze 
indienen. Het kan ook dat u mee wilt denken met de gemeente en advies wil 
uitbrengen. Of wilt u juist contact met één van de politieke partijen? 
Dan kan deze handleiding u misschien op weg helpen.

Heeft u na het lezen van de handleiding nog vragen? Of kunt u een onderwerp waar 
u meer over wilt weten niet vinden? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan 
op werkdagen via ons algemene telefoonnummer 14 0418, of stuur een mail naar 
info@maasdriel.nl. U kunt ook kijken op www.maasdriel.nl. Rechts bovenin kunt u 
een zoekterm invoeren.

Samen zorgen we voor krachtige kernen in Maasdriel, waar goed leven, wonen en 
werken centraal staat!

 

Doe, praat en beslis mee!
Een handleiding over uw invloed in de gemeente Maasdriel
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Tijd

Werkwijze & spelregels
Nadat u zich heeft aangemeld bij de griffie 
kunt u komen inspreken bij de vergadering. 
Bij het inspreken kunt u uw mening over een 
geagendeerd onderwerp kenbaar maken en 
volgt er geen discussie over uw inbreng. 
De voorzitter van de vergadering nodigt u bij het 
inspreken uit om uw bijdrage voor te dragen of 
bij een informatieronde plaats te nemen aan de 
vergadertafel. Na afloop neemt u weer plaats 
op de publieke tribune. Commissieleden gaan 
vervolgens in gesprek over het geagendeerde 
onderwerp, waarvan uw bijdrage onderdeel is.

Contact gemeente
Meld u vooraf aan bij de griffie via 
griffier@maasdriel.nl of bel van maandag 
t/m donderdag tijdens kantooruren met 
0418 63 84 10. 

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Bent u geinteresseerd in een 
onderwerp op de agenda van een 
commissievergadering en wilt u 
hierover inspreken of deelnemen aan 
de informatieronde? Dan kunt u zich  
hiervoor aanmelden bij de griffier. 

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u uw mening kenbaar wilt 
maken of een inhoudelijke bijdrage 
wilt leveren aan geagendeerde 
onderwerpen in een van de 
commissievergaderingen.
 

 

Inspreken
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Uw inspreektijd bedraagt 
maximaal 5 minuten. De lengte 
van het bespreken van een 
agendapunt door de commissie 
verschilt.

Wilt u informatie delen die niet 
op de agenda staat? Dan kunt u 
ook een brief naar de raad sturen. 
Dit doet u via een e-mail aan de 
griffier via griffier@maasdriel.nl

Online kijken?
U kunt de raads- en commissievergaderingen live online bekijken. Ook wordt er 
een videoverslag van de openbare vergaderingen gemaakt. De live uitzending en de  
videoverslagen vindt u op maasdriel.raadsinformatie.nl

Vergaderschema en stukken bekijken?
Op maasdriel.raadsinformatie.nl kunt u ook het vergaderschema en de bijbehorende 
stukken van raads- en commissievergaderingen terugvinden. 

Tips & trucs

Informeren & 
ontmoeten



Tijd

Werkwijze & spelregels
U kunt uw informatieverzoek het beste schriftelijk 
indienen, bijvoorbeeld via info@maasdriel.nl.

Houd bij het indienen van een informatieverzoek 
rekening met de volgende criteria:
• Geef aan dat het om een informatieverzoek gaat.
• Geef duidelijk het onderwerp aan. Maak dit   
	 	 specifiek.
• Noem concrete titels van documenten waarin de  
  informatie die u zoekt zich bevindt. Dat maakt het  
  voor zowel u als de gemeente makkelijker. 
• De informatie die u wilt ontvangen moet al ergens  
  zijn vastgelegd. De manier waarop maakt niet uit.  
  Het kan dus gaan om documenten, geluidsbanden,  
  foto’s of video’s. 
• Het gaat om informatie die in bezit is van de   
  gemeente Maasdriel. 
• Het gaat om informatie over de voorbereiding of 
  de uitvoering van wetgeving en beleid door de   
  gemeente.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
U heeft recht op informatie over 
hoe de gemeente handelt en op 
de informatie die de gemeente 
van u heeft. Zoekt u algemene 
informatie over het hoe en waarom 
van besluitvorming? Of wilt u weten 
welke informatie de gemeente van u 
heeft? Dan kunt u dit opvragen bij de 
gemeente.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u inzicht wilt in het handelen 
van de gemeente.

 

Informatie opvragen
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Uiterlijk binnen 4 weken nadat wij 
uw reactie hebben ontvangen krijgt
u van ons een beslissing 
op uw verzoek.

Veel informatie staat op maasdriel.nl 
en maasdriel.raadsinformatie.nl. 
U kunt eerst kijken of u de stukken 
die u zoekt daar kunt vinden.

Belangrijk om te weten
Op alle informatie die betrekking heeft op uzelf kunt u altijd aanspraak maken bij de 
gemeente.

Tips & trucs

Informeren & 
ontmoeten



Tijd

Werkwijze & spelregels
Afhankelijk van de politieke partij.

Websites politieke partijen in Maasdriel
SSM    samensterkmaasdriel.nl
CDA    cda.nl/gelderland/maasdriel
VVD    bommelerwaard.vvd.nl
Groenlinks/PvdA pvdagroenlinks-bommelerwaard.nl
D66    bommelerwaard.d66.nl

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Veel initiatieven komen op de agenda 
dankzij de inzet van politieke partijen. 
Wilt u een probleem of een initiatief 
onder de aadacht brengen? Dan 
kunt u contact opnemen met  een 
of meer politieke partijen uit de 
gemeenteraad van Maasdriel. Vaak 
zijn de vergaderingen van de politieke 
partijen ook te bezoeken voor mensen 
die geen lid zijn van die partijen. 

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u  geïnteresseerd bent in de 
politiek in uw eigen gemeente. 
 

 

Contact politieke partijen
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Afhankelijk van aanbod en eigen 
tijdsinvestering.

Kijk voor informatie op de 
websites van de politieke partijen 
in Maasdriel.

Tips & trucs

Informeren & 
ontmoeten



Tijd

Werkwijze & spelregels
De accountmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor 
ondernemers binnen de gemeente. Zij helpen graag 
met vragen over onder andere vestigen, vergunningen, 
personeel, uitbreiden en financieringen.

Contact gemeente
Heeft u vragen? Mail dan naar info@maasdriel.nl met in het 
onderwerp ‘Ondernemersloket’. Of bel met ons algemene 
telefoonnummer 14 0418.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
De gemeente wil dat ondernemers 
kunnen doen waar ze goed in zijn: 
ondernemen. Daarbij wil de gemeente 
hen ondersteunen en faciliteren. 
Een goede dienstverlening richting 
ondernemers is daarbij van groot 
belang. De gemeente heeft hier 
twee accountmanagers bedrijven 
voor aangesteld die samen het 
Ondernemersloket vormen.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u een ondernemer bent en een 
vraag heeft voor de gemeente.
 

Ondernemersloket
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Afhankelijk van de vraag.

Voor meer informatie kijkt u op 
maasdriel.nl. Daar kunt u de 
zoekterm ondernemersloket 
ingeven. 

Tips & trucs

Informeren & 
ontmoeten



Werkwijze & spelregels

Sociaal Domein
U kunt vragen of aanmeldingen indienen bij het 
gebiedsteam, team bijzondere bijstand, team 
schuldhulpverlening of Stichting Welzijn Bommelerwaard.

Bijzondere Bijstand
U kunt bijzondere bijstand aanvragen als u door bijzondere 
omstandigheden extra kosten moet maken die u niet kunt 
betalen en ook niet vergoed krijgt via een andere regeling. 
De consulenten bijzondere bijstand zijn bereikbaar via 
bb@maasdriel.nl en 0418 63 88 88.

Schuldhulpverlening
Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf 
niet meer uit komt? De gemeente kan hier bij helpen. 
De consulenten schuldhulpverlening zijn bereikbaar via  
shv@maasdriel.nl en 0418 63 88 88.

Gebiedsteam 
Voor problemen en vragen met betrekking tot jeugd, 
maatschappelijk werk, begeleiding, dagbesteding en 
hulpmiddelen kunt u bij het gebiedsteam terecht. 
Het gebiedsteam is bereikbaar via 0418 63 88 88. 

Stichting Welzijn Bommelerwaard
Hier kunt u terecht als u vragen heeft met betrekking tot 
sociale initiatieven, eenzaamheid, vrijwilligers(werk), 
dementie, de buurtsportcoach en de mantelzorgconsulent.

Wat is het?
Het uitvoeren van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning en 
de Jeugdwet.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u problemen of beperkingen 
ondervindt kan er samen met u 
gekeken worden of u dit zelf of met 
uw omgeving kunt oplossen. Lukt 
dit niet dan kijken we samen naar 
passende (tijdelijke) ondersteuning. 
Daarnaast geven we voorlichting en 
zetten we, waar mogelijk samen met 
inwoners, algemene voorzieningen 
op. Bijvoorbeeld een groep voor 
ouders van kinderen met autisme.
 

Sociaal Domein
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Kijk voor meer informatie 
maasdriel.nl of op 
welzijnbommelerwaard.nl.

Tips & trucs

Informeren & 
ontmoeten



Tijd

Werkwijze & spelregels
Heeft u een goed idee voor het verbeteren van 
de Maasdrielse samenleving? Kijk dan voor de 
werkwijze en spelregels op maasdriel.nl. Zoek 
op Goed idee, doe er iets mee!

Contact gemeente 
Neem contact op via ons algemene 
telefoonnummer 14 0418 of stuur een mail naar 
subsidie@maasdriel.nl met het onderwerp 
‘Goed idee, doe er iets mee!’.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Goed idee, doe er iets mee! 
is een subsidieregeling. Met 
deze subsidieregeling willen we 
inwonersinitiatieven stimuleren die de 
kwaliteit van wonen en leven in onze 
gemeente versterken. Het gaat om 
kleine en grote initiatieven die impact 
hebben op het dorp en het prettig 
leven en wonen versterken. Initiatieven 
zijn nieuwe activiteiten die een 
maatschappelijke meerwaarde hebben 
voor onze samenleving.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u een goed idee heeft dat betrekking 
heeft op de leefbaarheid van de dorpen 
in Maasdriel en u dit idee wilt uitvoeren. 

 

Goed idee, doe er iets mee!
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Afhankelijk van het initiatief.

Kijk voor andere initiatieven op 
www.maasdriel.nl en zoek op 
inwonersinitiatieven.

Tips & trucs

Zelf organiseren



Tijd

Werkwijze & spelregels
Elke WhatsApp buurtpreventie groep 
heeft een regievoerder nodig. Dit is 
de beheerder van de groep (max. 50 
deelnemers). De beheerder van de 
groep voegt mensen toe, verspreidt de 
spelregels, houdt de groep op de hoogte 
van ontwikkelingen en zorgt ervoor dat 
de spelregels worden nageleefd. Voor 
een uitgebreide lijst van spelregels kunt 
u kijken op de website van de WhatsApp 
buurtpreventie wabp.nl/nl/node/5

Contact gemeente 
U kunt contact opnemen met de 
coördinator van de buurtpreventieteams 
via ons algemene telefoonnummer 
14 0418 of info@maasdriel.nl met in het 
onderwerp ‘WhatsApp buurtpreventie’. 

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Met een WhatsApp 
buurtpreventiegroep kunt u samen 
met buurtbewoners uw buurt veiliger 
maken door elkaar te attenderen op 
onveilige of verdachte situaties. U 
levert hierdoor samen een bijdrage 
aan de veiligheid van uw buurt. 

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u een bijdrage wilt leveren 
aan het bevorderen en verbeteren van 
de veiligheid van uw buurt. 

 

 

WhatsApp buurtpreventie
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Afhankelijk van uw rol. Als 
regievoerder bent u meer tijd kwijt 
dan als deelnemer.

Kijk op wabp.nl voor meer 
informatie.

Tips & trucs

Zelf organiseren



Tijd

Werkwijze
U kunt het formulier voor het indienen 
van een inwonersinitiatief online vinden. 
De regels en het in te vullen formulier 
vindt u op maasdriel.nl met zoekterm 
meepraten. 

Na het invullen kunt u het formulier 
opsturen naar het postadres van de 
gemeente:
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Contact gemeente 
Voor vragen kunt u contact met 
ons opnemen via ons algemene 
telefoonnummer 14 0418 of stuur een 
mail naar info@maasdriel.nl met het 
onderwerp ‘Inwonersinitiatief’.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Wanneer u als inwoner een 
onderwerp op de agenda van de raad 
wilt plaatsen kan dat doormiddel 
van een inwonersinitiatief. Hiervoor 
moet u de handtekening van 
tenminste 50 van uw mede-inwoners 
verzamelen. Wanner uw initiatief is 
aangenomen door de raad ontvangt 
u een uitnodiging om deze te komen 
toelichten.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u een onderwerp dat 
nog niet op de agenda staat wilt 
bespreken in de raad. Dit kan 
betrekking hebben op verschillende 
onderwerpen. U kunt via het 
inwonersinitiatief geen klacht of 
bezwaar indienen, of een onderwerp 
agenderen dat al op de agenda stond. 

 

 

Inwonersinitiatief
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U moet uw initiatief twee weken 
voor de raadsvergadering indienen. 
Wordt het initiatief goedgekeurd? 
Dan mag u het in de eerstvolgende 
raadsvergadering komen 
toelichten.

Zorg dat uw initiatief concreet, 
haalbaar en breed ondersteund is.

U heeft de handtekeningen van 
tenminste 50 mede-inwoners 
nodig om uw inwonersinitiatief te 
agenderen.

Tips & trucs

Zelf organiseren



Probeer uw melding zo duidelijk 
en compleet mogelijk door te 
geven. Denk bijvoorbeeld aan 
de straat en tegenover welk 
huisnummer. Dan kunnen wij er 
meteen mee aan de slag!

Werkwijze & spelregels
U kunt uw melding telefonisch 
doorgeven via ons algemene 
telefoonnummer 14 0418.

U kunt ook een melding doen 
via maasdriel.nl. Kies op de 
beginpagina voor ‘Melding doen’ en 
klik vervolgens op de link ‘Melding 
leefomgeving’.

Wat is het?
Is er iets kapot bij u in de buurt? 
Of wilt u een andere melding 
doen? Dan kunt u dat aan ons 
doorgeven. 

Wanneer maakt u er gebruik 
van?
Als u een melding wilt doen 
zodat de gemeente bijvoorbeeld 
een reparatie kan uitvoeren.

 

 

Melding doen

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Welke soort meldingen kunt u doen?
• vernielingen aan speeltuinen   • vernielingen aan openbaar groen
• losliggende tegels     • vernielde bushokjes
• graffiti        • zwerfvuil
• onverzorgd openbaar groen   • defecte straatverlichting
• hondenpoep, hondenpoepzakjes zijn op • volle vuilnisbakken of hondenpoepbakken
• gladheid       • problemen aan het riool
• eikenprocessierups in openbaar groen • scheve of kapotte paaltjes of verkeersborden
• overlast van ongedierte in de openbare  • kapot straatmeubilair      
  ruimte (ratten en muizen)

Tips & trucs

Reageren



Tijd

Werkwijze & spelregels
In de zienswijze moeten in ieder geval de 
volgende gegevens staan:
• de naam en het adres van de indiener of   
  indienende groep,
• de datum,
• een omschrijving van het besluit waartegen  
  de zienswijze is gericht,
• de gronden (= de argumenten) van de    
  zienswijze,
• in het geval dat de groep een vereniging of   
  stichting is, de statuten en een recent    
  uittreksel van de Kamer van Koophandel.

In de zienswijze noemt u alle gronden 
(argumenten) die u erbij wilt betrekken. 
U kunt argumenten wel wat uitwerken in de 
beroepsfase, of bewijzen toevoegen, maar 
nieuwe gronden inbrengen kan dan in principe 
niet. 

Let op! Heeft u geen zienswijze tegen het 
besluit ingediend? Dan kunt u geen beroep 
instellen tegen het uiteindelijke besluit.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Over veel ontwerpbesluiten 
van de gemeente kunt u - als u 
belanghebbende bent -  uw mening 
geven. U bent belanghebbende 
wanneer uw belang rechtstreeks bij een 
besluit is betrokken.

Het besluit waartegen u een zienswijze 
kunt indienen, ligt gedurende zes weken 
ter inzage op het gemeentehuis. De ter 
inzagelegging wordt digitaal bekend 
gemaakt op officielebekendmakingen.nl

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u als belanghebbende uw mening 
wilt geven over een ontwerpbesluit van 
de gemeente.

 

Zienswijze indienen
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U moet binnen 6 weken na 
de ter inzage legging van het 
ontwerpbesluit reageren. Doet u 
dat niet? Dan is uw zienswijze niet 
meer geldig. 

Informatie over ontwerpbesluiten 
kunt u vinden op 
officielebekendmakingen.nl en op 
ruimtelijkeplannen.nl.

Tips & trucs

Reageren



Tijd

Werkwijze & spelregels
U kunt uw bezwaar online indienen via https://
www.maasdriel.nl/inwoner-en-ondernemer/
contact/bezwaar-indienen

Doet u dit liever per post?  Dan moeten de 
volgende zaken in ieder geval in uw brief staan: 
• Uw naam en adres
• De datum
• Uw handtekening
• Een omschrijving van de beslissing waar u   
  het niet mee eens bent
• De reden van het bezwaar
U kunt uw bezwaarschrift sturen naar:
Gemeente Maasdriel
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven aan de 
balie van het gemeentehuis. Dan krijgt u 
meteen een ontvangstbevestiging.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Bent u het niet eens met een 
besluit van de gemeente waar u 
een rechtstreeks belang bij heeft? 
Dan kunt u bezwaar maken tegen 
het besluit. U moet bezwaar maken 
binnen 6 weken na de dag dat het 
besluit is bekend gemaakt. Bij 
welk bestuursorgaan u bezwaar 
kunt maken, staat in het besluit 
dat u heeft ontvangen. Meestal is 
dat het college, maar soms ook de 
burgemeester of de raad.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u als belanghebbende uw 
bezwaren wilt uiten tegen een besluit 
van de gemeente.

 

Bezwaar indienen

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

De gemeente maakt gebruik 
van een onafhankelijke 
adviescommissie. Deze 
bezwaarschriftencommissie geeft 
een advies aan het bestuursorgaan 
over de manier van afhandeling van 
het bezwaar. Het bestuursorgaan 
beslist daarna over het bezwaar. De 
wet bepaalt dat binnen 12 weken 
na afloop van de bezwaartermijn 
een beslissing op bezwaar 
genomen moet worden.

Reageer binnen de wettelijke 
termijn van zes weken.

Tips & trucs

Reageren



Adviseren

De burgemeester en de wethouders 
vormen samen het college van 
burgemeester en wethouders, 
kortweg het college. Het college is het 
dagelijks bestuur van de gemeente. 
De burgemeester is voorzitter van het 
college.

Het college zorgt voor de uitvoering 
van landelijke wetten en regelingen en 
voor de voorbereiding en uitvoering 
van besluiten. De gemeentesecretaris 
is geen lid van het college, maar is 
wel bij de vergadering aanwezig. Zij 
organiseert voor en adviseert aan 
college(leden).

Vergaderingen
Het college vergadert iedere week op 
dinsdag. Er worden dan voorstellen 
besproken die worden voorbereid door 
de ambtenaren van de gemeente. Deze 
vergaderingen zijn niet openbaar, de 
besluitenlijsten wel.

Contact met collegeleden
U kunt de collegeleden spreken 
over onderwerpen die tot hun taken 
behoren, nadat er eerst contact 
is geweest met een behandelend 
ambtenaar. Voor een gesprek kunt 
u een afspraak maken via het 
bestuurssecretariaat, neem daarvoor 
contact op met de gemeente.

College van b&w

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Bestuursakkoord
Wilt u het Bestuursakkoord van het college lezen? U vindt het op maasdriel.nl 
onder het tabblad Bestuur & Organisatie.

Henny van Kooten
Burgemeester van Maasdriel

Erik van Hoften
Wethouder Beheer Openbare 
Ruimte, Duurzaamheid, 
Maatschappelijk vastgoed

Jan Hein de Vreede 
Wethouder Financiën, 
Economische Zaken, 
Grondzaken, Verkeer & 
Vervoer, Recreatie & Toerisme

Peter de Vries
Wethouder Ruimtelijke 
Ordening, Bouwen & Wonen, 
Natuur & Landschap

Anita Sørensen
Wethouder Zorg & Welzijn, 
Werk & Inkomen, Cultuur en 
Onderwijs

Geeske Wildeman
Gemeentesecretaris/
Directeur
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Adviseren

Werkwijze
Dorsraden stimuleren, activeren en faciliteren inwoners 
bij acties die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid 
van de kern. Elke dorpsraad bepaalt zelf op welke 
thema’s en onderwerpen zij zich focussen. 
Meerdere dorpsraden maken een jaarplan met daarin de 
belangrijkste thema’s waar ze op willen inzetten. 

Contact dorpsraden
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van de 
dorpsraden via 06 15 19 71 96 of via info@maasdriel.nl

Websites dorpsraden
Alem
dorpalem.nl/dorpsraad
Heerewaarden 
facebook.com/dorpsraadheerewaarden
Hurwenen
dorpsraadhurwenen.nl
Rossum
rossumsdorpsbelang.nl
Velddriel
dorpsraadvelddriel.nl
Well/Wellseind
dorpwell.nl

Wat heeft u nodig?Wat is het?
De gemeente Maasdriel kent in 6 
kernen vertegenwoordiging in de 
vorm van een dorpsraad. Zij houden 
zich bezig met de leefbaarheid in 
de kernen. De volgende dorpsraden 
zijn momenteel actief bezig met hun 
leefomgeving:
• Dorpsraad Alem
• Dorpsraad Heerewaarden
• Dorpsraad Hurwenen
• Dorpsraad Rossum
• Dorpsraad Velddriel
• Dorpsraad Well/Wellseind

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u zich betrokken voelt bij de 
leefbaarheid binnen uw dorp en daar 
actief over mee wilt denken.

Dorpsraden

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

De dorpsraden vergaderen een keer 
per maand 2 tot 3 uur.

Kijk voor meer informatie over de 
dorpsraden op de websites die u 
op deze pagina vindt.

Tips & trucs



Tijd

Adviseren

Werkwijze & spelregels
De Participatieraad praat over het gemeentelijk beleid 
en de uitvoering. Hierbij geeft de raad de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies en overlegt met andere 
belanghebbende organisaties en overlegorganen over 
bestaand en toekomstig beleid. Het gaat daarbij om 
voorzieningen met betrekking tot gezondheidszorg en 
jeugdzorg en om voorzieningen om aan het werk te 
komen of maatschappelijk actief te zijn. 

De Participatieraad signaleert knelpunten en relevante 
ontwikkelingen.

Ondersteuning wordt vanuit de gemeente geregeld, 
inclusief een vrijwilligersvergoeding. 

Contact Participatieraad
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van 
de Participatieraad via ons algemene telefoonnummer 
14 0418 of via info@maasdriel.nl met in het onderwerp 
‘Participatieraad Maasdriel‘.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Participatieraad Maasdriel bestaat 
uit 7 leden. Iedere 4 jaar wordt er 
opnieuw geworven. 
De Participatieraad fungeert als 
centraal aanspreekpunt voor het 
college voor de vorming, uitvoering 
en evaluatie van het gemeentelijke 
beleid ten aanzien van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo), Jeugdwet en Participatiewet.

Wanneer maakt u er gebruik van?
Als u wilt meepraten over de 
toegankelijkheid, beschikbaarheid 
en kwaliteit van voorzieningen 
en regelingen in Maasdriel, zodat 
inwoners kunnen blijven meedoen in 
de samenleving. 

Participatieraad 
Maasdriel

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Er zijn jaarlijks tenminste 4 
bijeenkomsten. Leden worden 
aangesteld voor een periode van 
4 jaar.

Maakt u zelf gebruik van de 
voorzieningen waarover de 
Participatieraad adviseert en heeft 
u daar vragen over? Neem dan 
contact op met de Participatieraad.

Tips & trucs
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Adviseren

Contact 
Wilt u meer informatie over de cliëntenraad 
leerlingenvervoer? De cliëntenraad is bereikbaar via 
leerlingenvervoerbommelerwaard@gmail.com.
Of bekijk de website van de cliëntenraad 
leerlingenvervoerbommelerwaard.nl.

Contact cliëntenraad
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van 
de cliëntenraad leerlingenvervoer via ons algemene 
telefoonnummer 14 0418 of via info@maasdriel.nl met 
in het onderwerp ‘Cliëntenraad leerlingenvervoer‘.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
De cliëntenraad leerlingenvervoer 
is samengesteld uit ouders of 
verzorgers van leerlingen die in de 
gemeente Maasdriel en Zaltbommel 
wonen en die gebruik maken van 
het leerlingenvervoer. Het gaat 
vaak om vervoer naar scholen 
voor Speciaal Onderwijs (SO) en 
Speciaal Basis Onderwijs (SBO). Zij 
adviseren, gevraagd en ongevraagd, 
de gemeentebestuurders over 
bijvoorbeeld reistijden, sociaal 
veilig vervoer en vaardigheid van de 
chauffeurs.  

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u zich wilt inzetten voor de 
leerlingen in het leerlingenvervoer. De 
cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers 
(ouders/ verzorgers) en behartigt de 
collectieve belangen van de leerlingen 
die vervoerd worden.
De cliëntenraad leerlingenvervoer is 
daarnaast ook vraagbaak voor ouders 
en verzorgers van jongeren die gebruik 
maken van het leerlingenvervoer. 

Cliëntenraad

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

De cliëntenraad leerlingenvervoer 
vergadert maximaal vier keer per 
jaar.

leerlingenvervoer Bommelerwaard
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Adviseren

Werkwijze & spelregels
De Cliëntenraad komt ongeveer vier keer per jaar bij 
elkaar. De raad praat over het gemeentelijk beleid 
en de uitvoering. Hierbij geeft de raad de gemeente 
gevraagd en ongevraagd advies op het gebied van 
jeugd, Wmo, schuldhulpverlening, minimabeleid en de 
participatiewet en vertegenwoordigt het de cliënten die 
gebruik maken van deze voorzieningen.  

Ondersteuning wordt vanuit de gemeente geregeld, 
inclusief een vrijwilligersvergoeding. 

Contact Cliëntenraad
U kunt contact opnemen met de contactpersoon van 
de Cliëntenraad via ons algemene telefoonnummer 
14 0418 of via info@maasdriel.nl met in het 
onderwerp ‘Cliëntenraad Bommelerwaard’.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Cliëntenraad Bommelerwaard bestaat 
uit 5 tot 9 leden en wordt iedere 
4 jaar opnieuw geworven. 
Een lid fungeert als centraal 
aanspreekpunt van het college voor de 
vorming, uitvoering en evaluatie van het 
gemeentelijke beleid ten aanzien van het 
sociaal domein (de terreinen jeugd, Wmo, 
schuldhulpverlening, minimabeleid en 
participatiewet). 

Wanneer maakt u er gebruik van?
Wanneer u gebruik maakt van 
gemeenschappelijke voorzieningen 
op het gebied van minimabeleid, 
schuldhulpverlening, Wmo en/of 
jeugdhulp en met de gemeente wilt 
meedenken over het verbeteren van deze 
voorzieningen. U vertegenwoordigt hierbij 
ook uw mede-cliënten. 

Cliëntenraad 
Bommelerwaard

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Er zijn jaarlijks tenminste 4 
bijeenkomsten. Daarnaast legt 
ieder lid van de Cliëntenraad 
contact met de doelgroep. Leden 
worden aangesteld voor een 
periode van 4 jaar.

Maakt u zelf gebruik van de 
voorzieningen waarover de 
Cliëntenraad adviseert en heeft 
u daar vragen over? Neem dan 
contact op met de Cliëntenraad.

Tips & trucs
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Werkwijze & spelregels
De Raad van Inspiratie & Advies  wordt in haar 
voorbereiding ambtelijk ondersteund door het 
programmateam van Krachtige Kernen.

De RIA adviseert het college gevraagd en 
ongevraagd en vergadert een keer per 6 weken.

Contact RIA
U kunt contact opnemen met de contactpersoon 
van de Raad van Inspiratie en Advies via ons 
algemene telefoonnummer 14 0418 of via 
info@maasdriel.nl met in het onderwerp ‘Raad 
van Inspiratie en Advies’.

Wat heeft u nodig?Wat is het?
Het college van burgemeester en 
wethouders heeft het initiatief 
genomen tot het oprichten van een 
Raad van Inspiratie & Advies (RIA), 
gekoppeld aan het programma 
Krachtige Kernen. De RIA geeft 
gevraagd en ongevraagd advies over 
het programma Krachtige Kernen; 
over ontwikkeling van leefbaarheid 
en participatie.

Wat doet de RIA?
De Raad van Inspiratie & Advies 
is gekoppeld aan het programma 
Krachtige Kernen en denkt mee over 
de leefbaarheid in de kernen. 

 

Raad van Inspiratie & Advies

Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Openingstijden: Maandag t/m Woensdag  9.00 - 16:30
Donderdag   9.00 - 19:30
Vrijdag   9.00 - 12:30

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Bel: 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Een aantal uren per vergadering. 

Op maasdriel.nl vindt u door 
middel van de zoekfunctie meer 
informatie over de Raad van 
Inspiratie & Advies.

Tips & trucs



 



Bezoekadres
Kerkstraat 45
5331 CB Kerkdriel

Postadres
Postbus 10.000
5330 GA Kerkdriel

Contact
Bel 14 0418
info@maasdriel.nl
www.maasdriel.nl

Deze versie is van april 2019. 
Kijk voor de meest actuele versie 
op www.maasdriel.nl
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