Agenda
Et er oer ha/Et’ r ower hewwe/Et er oer habbe
Datum:
Plaats:
Tijd:
Voorzitter:

29 mei 2018
Publiekshal
19.30 uur
J. B. Wassink

1 Agendapunt:

Welkom

2 Agendapunt:

Bedrijfsmatige opslag in voormalige schuur Kinnum
Initiatiefnemers presenteren het plan om een vervallen schuur
in Kinnum in traditionele stijl te verbouwen tot bedrijfsmatig te
verhuren opslagloodsen. Dit vereist een wijziging van het
bestemmingsplan.

Korte inhoud:

3 Agendapunt:

Sluiting

Wilt u meepraten over een onderwerp, meldt u zich dan vooraf aan bij de griffie.
De griffie is bereikbaar op: 0562-446244 of via grifts@terschelling.nl.

2

De regels van Et er oer ha / Et ‘r ower hewwe / Et er
oer habbe.
Om de gesprekken goed te laten verlopen, gelden 5 regels:

1. U bent uitgenodigd
De raad wil met Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe/ et er oer habbe op een meer informele
manier met u in gesprek gaan. Hebt u een opvatting over een agendapunt? Neem dan deel
aan Et er oer ha/ we motte et even over hevve / et er oer habbe. In de uitnodiging, op de
website of in de krant staat waar Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe plaatsvindt.
U kunt plaatsnemen in de zaal. Bij de start van het gesprek vraagt de voorzitter of er
aanwezigen zijn die mee willen praten en nodigt hen uit.

2. U praat mee
Afhankelijk van het onderwerp stellen raadsleden vragen aan u of vragen u om uw mening.
De voorzitter leidt het gesprek en geeft u het woord. U blijft gedurende het hele gesprek aan
tafel zitten om mee te praten.

3. Het oordeel komt in de raad
De raadsleden gaan niet met u, of collegeleden in discussie. Raadsleden verzamelen
informatie om tot een oordeel te kunnen komen. Het oordeel over het onderwerp en het
debat tussen de raadsfracties vindt plaats in de commissie- en raadsvergadering.

4. Houd het kort!
Voor alle deelnemers aan het gesprek geldt: houd het kort. Een bondige bijdrage werkt beter
dan een lang verhaal.

5. De voorzitter is de baas
Om ervoor te zorgen dat iedereen aan bod komt en het gesprek plezierig verloopt, heeft de
voorzitter de regie. Dit betekent dat de voorzitter kan bepalen dat een vraag of opmerking
niet in Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe thuishoort.
Het houdt ook in dat alle deelnemers aan het gesprek het woord vragen aan de voorzitter.

