
Mail dan de volgende gegevens naar fractielid  

Liesbeth van Utrecht (l.van.utrecht@zwijndrecht.nl) of naar  

Reinier van Hartingsveldt (r.van.hartingsveldt@zwijndrecht.nl)  

 

 Je naam, e-mailadres en telefoonnummer 

 Onderwerp(en) waarop je wilt meelezen 

 Indien van toepassing kort je achtergrond/ervaring met dit 

      onderwerp 

 

Wij zullen dan contact met je opnemen om kennis te maken  

en af te stemmen hoe je rol er uit kan zien. 

Wil je graag een (meer) actieve rol als lid van de 

ChristenUnie of SGP? Lijkt het je leuk om een inhoudelijke 

bijdrage te leveren aan de gemeentepolitiek? Heb je 

expertise, ervaring en/of affiniteit met een specifiek 

onderwerp? Laat het weten! We zijn namelijk op zoek naar   

Fractieleden krijgen veel informatie te 

verwerken, met als doel om een mening 

of een besluit te kunnen vormen. Als 

meelezers lees je structureel, of af en 

toe mee op een aantal onderwerpen en 

voorzie je de fractie van feedback daar-

over. Denk maar aan: 

 

 Hoe moeten we dit stuk  

         interpreteren? 

 Wat vinden we hier als  

         ChristenUnie-SGP van? 

 Wat willen/kunnen we  

         hiermee bereiken? 

Werkwijze 

 

De stukken zijn bijna altijd openbaar 

in te zien via de website van de ge-

meente Zwijndrecht (link). Om de twee 

weken komen er nieuwe onderwerpen 

aan bod, met uitzondering van de 

schoolvakanties. Natuurlijk valt er niet 

over elk onderwerp wat te melden. Je 

kan de fractie ook proactief tippen, als 

zich iets in de gemeente voordoet. 

 

Ter inspiratie kan je de lijst met onder-

werpen van de afgelopen periode (zie 

website gemeente Zwijndrecht) raad-

plegen om een beeld te krijgen van de 

onderwerpen die aan bod komen. De 

manier van samenwerken hangt af van 

hoe de verschillende fractieleden wer-

ken, maar vooral ook van wat jij han-

dig vindt. Denk maar aan het bijwonen 

van een fractievergadering, mailcon-

tact, een app-groep of telefonisch bij-

praten. 

 

JA, DAT WIL IK! 

Heb je interesse om als mee-

lezer een bijdrage te  

leveren?  

Reageer dan naar  

Liesbeth van Utrecht  

of naar  

Reinier van Hartingsveldt  


