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Voorstel burgerinitiatief 
Formulier voor het indienen van een burgerinitiatief 

 

Verzoek 
Ondergetekende verzoekt hierbij het volgende voorstel op de agenda van de 

gemeenteraad te plaatsen: 
 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Toelichting op het voorstel/onderwerp 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________ 

 

Indiener 

Naam:    _________________________________________________ 

Eerste voornaam en voorletters:  ___________________________________________ 

Geboortedatum:  _________________________________________________ 

Adres:    _________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________________ 

Handtekening:   

_________________________________________________ 
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Plaatsvervanger 

Naam:    _________________________________________________ 

Eerste voornaam en voorletters:  ___________________________________________ 

Geboortedatum:  _________________________________________________ 

Adres:    _________________________________________________ 

Postcode en woonplaats: _________________________________________________ 

Handtekening:   

_________________________________________________ 

 

Ondersteuners 

Het verzoek gaat vergezeld van een lijst met de namen, adressen, geboortedata, 
handtekeningen alsmede een kopie van een geldig legitimatiebewijs, van …. 

initiatiefgerechtigden die het verzoek ondersteunen. 

 

Toelichting voor de verzoeker 

Een burgerinitiatiefvoorstel geeft u de mogelijkheid om uw eigen voorstel op de agenda 

van de gemeenteraad te plaatsen. U vraagt daarmee van de gemeenteraad een uitspraak 
en/of een besluit over het voorstel. 
 

Waar gaat uw voorstel over? 
Uw voorstel moet gaan over het woon- en leefklimaat in de gemeente Veldhoven in de 
meest brede zin van het woord. Dat wil zeggen dat uw voorstel gaat over een 

activiteit/plan: 
a. gericht op het bevorderen van het algemeen belang (dus niet van iemands 

persoonlijke of zakelijke belang); 

b. met meerwaarde voor de Veldhovense gemeenschap (voor de hele gemeente of 
voor een 

c. bepaalde buurt of wijk); 

d. in de openbare ruimte (dus niet in de achtertuin of thuis op zolder); 
e. waarbij de gemeente Veldhoven op enig moment een rol speelt. 

 
Voorbeelden kunnen zijn het aanleggen van een fietspad, de inrichting van een plein, het 

vergroten van de verkeersveiligheid in een wijk, het oprichten van een nieuw 
wijkcentrum of winkelcentrum, verbeteren van culturele voorzieningen, et cetera. 

 

En waarover niet? 
Een burgerinitiatiefvoorstel houdt niet in: 

a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad; 

b. een vraag over het gemeentelijk beleid; 
c. een klacht over een gedraging van het gemeentebestuur; 
d. een bezwaar tegen een besluit van het gemeentebestuur; 
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e. onderwerpen die privé-belangen betreffen en daarmee niet in het belang zijn van 
een straat, buurt of wijk; 

f. voorstellen die eerder al door de raad zijn afgewezen en waarin zich geen nieuwe 

feiten 
g. hebben voorgedaan; 
h. een onderwerp waarover de raad een besluit heeft genomen in de twaalf maanden 

voorafgaand aan het tijdstip waarop het initiatiefvoorstel wordt ingediend. 
 

Door wie? 
Iedereen die kiesgerechtigd is voor de verkiezing van de gemeenteraad, en inwoners van 

de gemeente van zestien en zeventien jaar die vanaf hun achttiende jaar aan deze 
verkiezingen mogen deelnemen als ze dan nog in de gemeente wonen, kan een verzoek 
doen om een voorstel op de agenda van de raadsvergadering te plaatsen. Zij zijn 

initiatiefgerechtigd. 
 
Het zogenaamde burgerinitiatiefvoorstel moet worden ondersteund door ten minste 60 

initiatiefgerechtigden. Hiervoor is een formulier ‘Ondersteuningsverklaringen 
burgerinitiatiefvoorstel’ vastgesteld. 
Het op het indieningsformulier ‘Voorstel burgerinitiatief’ opgenomen voorstel staat in 

dezelfde bewoordingen ook vermeld op het formulier met ondersteuningsverklaringen. 
 

Meer weten? 
Alle spelregels voor het indienen van een burgerinitiatief, vindt u terug in de Verordening 
burgerinitiatief Veldhoven en de toelichting op deze verordening.  

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de griffie van de gemeente Veldhoven, tel. 
040 – 258 41 50. 
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Ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel 
 
Bevoegd tot ondersteuning van een burgerinitiatief zijn degenen die zelf een initiatief in 

mogen dienen en die bovendien in de gemeente Veldhoven wonen. 
 
Het voorstel van het burgerinitiatief dat wordt ondersteund, staat hieronder vermeld in 

dezelfde woorden als op het verzoek tot indiening van het initiatiefvoorstel. Als er meer 
dan één vel nodig is voor gegevens van ondersteuners van het burgerinitiatief herhaalt u 
boven aan elk vel het voorstel in dezelfde woorden. 

 
Ondergetekenden verklaren hierbij het verzoek tot het plaatsen van het volgende 
voorstel op de agenda van de gemeenteraad te ondersteunen: 

_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________  

 
_______________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________ 

  
Nr. Naam, eerste voornaam 

en voorletters 

Adres, postcode 

en woonplaats 

Geboorte 

datum 

Handtekening* 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Enz.     

* Denkt u er bij ondertekening aan een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe te voegen? 


