
Contact met de burger 

Doelgroepen 

Natuurlijk hoort men tijdens de verkiezingen van het CDA als politieke partij. Dat kan 

landelijk zijn, maar ook op gemeentelijk en provinciaal gebied. Tussentijds heeft de 

afdeling contact met verschillende groepen in de gemeenschap, zodat de mening van de 

belangengroepen worden gehoord en van invloed zijn op de gemeentelijke 

besluitvorming.  

De fractie en het bestuur hebben o.a. overleg met:  

- ondernemersverenigingen in de gemeente,  

- schoolbesturen  

- verenigingen  

- ouderenbonden  

- wijkraden  

Thema-avonden 

Het CDA organiseert thema-avonden om de meningsvorming over verschillende 

onderwerpen te bevorderen. De afgelopen jaren zijn er diverse onderwerpen aan de orde 

geweest: over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, de milieu- wetgeving en de 

gevolgen voor het landschapsbeheer, over de plannen van de herinrichting van het 

centrum van Eerbeek., over de invulling van de bebouwing van de landelijke gemeenten.  

Op de thema-avonden worden leden van de 2e Kamer, leden van de Provinciale Staten 

uitgenodigd.  

Inloopspreekuur 

Eén keer per maand organiseert de gemeenteraadsfractie van het CDA een 

inloopspreekuur op locatie. In maart 2002 werd de Wet dualisering gemeentebestuur van 

kracht. Eén van de doel-stellingen van deze nieuwe wet is om de burgers meer te 

betrekken bij de politiek. Om deze nieuwe uitdaging ook daadwerkelijk vorm te geven, 

bezoeken de gemeenteraadsleden van het CDA een keer in de maand één van de kernen 

van de gemeente Brummen. Iedereen die graag met de fractieleden van gedachten wil 

wisselen, of een probleem aan de orde wil stellen, is van harte welkom. Concrete vragen 

zullen wij meteen beantwoorden, of zo nodig doorspelen aan de gemeentelijke 

organisatie.  

Wij streven ernaar u in elk geval binnen een week een schriftelijke reactie te geven.  

Ons inloopspreekuur vindt plaats tussen 19.00 en 20.00 uur in Brummen, Eerbeek, Hall, 

Leuvenheim, Empe of Oeken. Voor de juiste data verwijzen wij naar de agenda op onze 

site.  

Klankbordgroepen 

Om de leden van het CDA actief te betrekken bij het politieke debat worden minstens 

twee keer per jaar onze klankbordgroepen uitgenodigd voor een inhoudelijke discussie 

over actuele onderwerpen.  

Hierbij spelen de raadsleden een regisserende rol. De klankbordgroepen zijn een 

belangrijk instrument voor de CDA gemeenteraadsleden om de kaderstellende taak goed 

te kunnen uitvoeren.  

We hebben drie verschillende klankbordgroepen: Samenlevingszaken, Openbare 

Ruimte en Algemeen Bestuur. Voor de data van samenkomst verwijzen we naar de 

agenda op onze site. 

 

 

 



 


