NIEUWS DE
VA N

GEMEENTERAAD

05
02
20

Gemeenteraad buigt zich over actualisatie
U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen!
parkeerbeleid centrum Hardenberg
Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door

De evaluatie en actualisatie van het parkeren in het centrum van Hardenberg is afgerond. De gemeenteeen e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl
raad van Hardenberg bespreekt dinsdag 11 februari het raadsvoorstel met daarin een tweetal scenario’s.
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering begint om 19.15 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis.

Raadsvergadering
De op 8 oktober geplande

Op 11 februari vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint
om 19.00 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.

raadsvergadering en

1.		Opening en mededelingen

oriënterende ronde

2.		Actuele vragenronde
3.		Vaststelling agenda

komen beide te vervallen.

4.		Spreekrecht agendapunten
In 2019 is het parkeren in het centrum van Hardenberg eenvoudig moet zijn en dat de beschikbare parkeerplaatsen beter benut kunnen worden.
geëvalueerd. Inwoners, ondernemers, en organisaties
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van Hardenberg. Het eerste scenario is gratis parkeonderzoeken uitgevoerd naar het functioneren van
7.		Personeelshandboek gemeente Hardenberg 2020
ren door middel van een blauwe zone. Het tweede
het huidige parkeersysteem. Hiervoor zijn tellingen
scenario is betaald parkeren, waarbij parkeerders
uitgevoerd en enquêtes gehouden onder inwoners
8.		Lijst ingekomen stukken d.d. 11 februari 2020
beter verdeeld worden en parkeren op enkele specien bezoekers.
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10.		Sluiting
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voren gekomen dat een vorm van parkeerregulering
de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 naar
of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van
verwachting op 25 februari een besluit.
noodzakelijk is, dat het parkeren gemakkelijk en
de vergadering aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt live uitgezonden via internet. Als gebruik maakt van het spreekrecht

Volg ons ook via

U KUNT
INSPREKEN

Oriënterende ronde

weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als raadsvergaderingen - live worden uitgezonden op internet. De videoopnamen
Op 11 februari vindt er een oriënterende ronde plaats. De vergadering begint
van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder toegankelijk. U kunt de stukken die bij de
om 19.15 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis.
agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

U kunt de raadspagina ook digitaal ontvangen!

1.			Opening en mededelingen
Wilt u voortaan de raadspagina digitaal ontvangen? U kunt zich aanmelden door
2.		Vaststelling agenda
een e-mail te sturen naar raadspagina@hardenberg.nl
www.gemeenteraadhardenberg.nl
3.		Spreekrecht

MENINGSVORMEND
4.		Evaluatie en actualisatie parkeren centrum Hardenberg
5.		Beleidsplan minima 2020-2024 ‘een eerlijke kans voor iedereen’
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Facebook: Gemeentehardenberg
Twitter: @RaadHardenberg | #Raadhbg

6.		Rondvraag
7.		Sluiting

De gemeenteraad is ook benieuwd naar uw mening. Wilt u zelf iets kwijt over een onderwerp? Dat kan! U kunt inspreken tijdens een oriënterende ronde en een
raadsvergadering. Het onderwerp waarover u wilt inspreken tijdens de oriënterende ronde hoeft niet noodzakelijk op de agenda te staan. Tijdens de raadsvergadering kunt u alleen inspreken op onderwerpen die op de agenda staan. U moet zich dan van tevoren even aanmelden. Dit kan tot 15.00 uur op de dag van
de vergadering bij de raadsgriffie, telefoonnummer 0523 - 289 206 of 628 of u kunt een bericht sturen naar griffie@hardenberg.nl. U kunt dan aan het begin van

de vergadering aan de raadsleden vertellen (inspreken) hoe u over een bepaald onderwerp denkt. De vergadering wordt live uitgezonden via internet.
Als u gebruik maakt van het spreekrecht weest u zich er dan van bewust, dat openbare oriënterende rondes – net als raadsvergaderingen - live worden
uitgezonden op internet. De videoopnamen van de vergaderingen worden na afloop opgeslagen op de website van de gemeenteraad en zijn voor een ieder
toegankelijk. U kunt de stukken die bij de agenda horen vinden op www.gemeenteraadhardenberg.nl.

www.gemeenteraadhardenberg.nl

