
Vragen en antwoorden over de ideeënmarkt 

 

Wat is het doel van de ideeënmarkt?  

De ideeënmarkt is bedoeld om de deelname van de inwoners van Heerlen aan de politiek te 

vergroten en om de kennis en invloed van de inwoners beter te benutten. 

 

Wie mag ideeën indienen? 

De ideeënmarkt is primair gericht op u, inwoner van Heerlen, met een goed idee.  

Organisaties/ondernemingen met een winstoogmerk kunnen geen gebruik maken van de mogelijk-

heid om een idee te presenteren tijdens de ideeënmarkt, tenzij zij een idee presenteren dat valt 

buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten en direct ten goede komt aan de Heerlense samenleving 

Ideële organisaties (non-profit) zijn welkom, waarbij het wel de bedoeling is dat de ideeën direct 

ten goede komen aan de Heerlense samenleving. 

 

Wat kan ik verwachten van de ideeënmarkt? 

U krijgt een marktkraam/tafel om uw idee toe te lichten. Raadsleden bezoeken uw kraam. Ze gaan 

met u in gesprek om te zien u of uw idee interessant is. 

 

Hoe kan ik ideeën indienen? 

Wij vragen u om via het aanmeldformulier op de website uw idee goed weer te geven. Dit formulier 

kunt u tot en met 15 maart 2019 toesturen naar het mailadres idee@heerlen.nl of per post naar 

Gemeente Heerlen, afd. Griffie, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. 

 

Waar wordt de ideeënmarkt gehouden? 

De ideeënmarkt wordt gehouden in de hal van het Stadhuis of overloop bij de raadszaal.  

 

Hoe laat kan ik terecht op de ideeënmarkt? 

De ideeënmarkt begint om 19.00 uur, maar u kunt al vanaf 18.00 uur terecht om uw marktkraam in 

te richten.  

 

Heb ik een eigen marktkraam? 

Ja. We proberen voor iedereen een eigen marktkraam of eigen tafel te regelen. Het kan zijn dat er 

voor één idee meerdere aanmeldingen komen, dan kijken we in hoeverre we de indieners bij elkaar 

kunnen zetten. Uiteraard gaat dit in overleg met de indieners. Er is in totaliteit plaats voor ongeveer 

15 ideeën. 

 

Heb ik een vooraf toegewezen plek? 

Ja. Op basis van de aanmeldingen maken we een indeling.  

 

Ik heb stroom nodig! 

Geen probleem. Als u dat vooraf aangeeft, kunnen wij ervoor zorgen dat u een kraam krijgt dichtbij 

een stopcontact.  

 

Hoe mag ik mijn marktkraam inrichten? 

U mag uw kraam of tafel aankleden zoals u dat wenst. Heeft u specifieke wensen of weet u niet of 

iets wel of niet mag? Neem dan even contact op met de griffie (griffie@heerlen.nl). 
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Moet ik de raadsleden zelf opzoeken en hoe herken ik ze? 

Nee: de raadsleden gaan zelf “shoppen” langs de kramen en zullen u aanspreken als uw onderwerp 

hun belangstelling heeft. De raadsleden zijn herkenbaar door middel van een badge.  

 

Moet ik de volle avond aanwezig zijn? 

Dat is wel verstandig. De raadsleden lopen af en aan en kunnen langskomen wanneer ze willen 

in die 2½ uur. Het zou jammer zijn als u elkaar misloopt. Het staat u uiteraard vrij om te gaan 

wanneer u wilt. 

 

Welke fracties zijn er ook alweer? 

Er zijn elf politieke partijen vertegenwoordigd in de raad van Heerlen. In totaal zijn er 37 

raadsleden. Daarnaast zijn er ook nog commissieleden die niet in de gemeenteraad zitten 

en aan wie u ook uw idee kunt presenteren. Op www.heerlen.nl vindt u een overzicht van alle fracties 

en raadsleden. Het college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van de gemeente, 

wordt ook uitgenodigd voor de ideeënmarkt.  

 

En hoe ziet het leven na de ideeënmarkt eruit? 

Uw idee zal na afloop door de fractievoorzitters van de politieke partijen worden teruggekoppeld in 

het presidium (het overleg van de voorzitter van de raad (burgemeester) en de fractievoorzitters) 

alwaar wordt aangegeven op welke wijze uw idee al dan niet een (politiek) vervolg zal krijgen. U 

wordt op de hoogte gesteld van de uitkomsten hiervan.  

 

Mag ik foto’s maken? 

Ja. Foto- en video-opnamen zijn toegestaan. Let er vanwege de privacy wel op dat mensen niet 

herkenbaar zijn afgebeeld, als u aan hen geen toestemming heeft gevraagd! 

 

Loopt er pers rond en mag ik ze te woord staan? 

Er kan pers aanwezig zijn, de ideeënmarkt is immers een openbare bijeenkomst.  

Sta ze gerust te woord als u dat wordt gevraagd, maar als u dit liever niet wil, dan kunt u dat 

uiteraard ook aangeven.  

 

Heb ik toegang tot internet en kan ik bijvoorbeeld twitteren? 

Ja. In het gemeentehuis is wifi. En berichten verspreiden via sociale media over deze avond is 

uiteraard geen probleem. 

 

Als ik ter plekke vragen heb, wie kan ik dan benaderen? 

U kunt met al uw vragen terecht bij één van de medewerkers van de griffie. Of het nu gaat om 

vragen, klachten, opmerkingen of ideeën voor een volgende keer: schroom niet! Wilt u achteraf nog 

opmerkingen maken of heeft u nog vragen? Stuur ons dan een mailtje via griffie@heerlen.nl  

 

Nog een tip? 

1. Geef op het aanmeldformulier duidelijk aan waarom u met het gekozen onderwerp naar de 

ideeënmarkt komt. De raadsleden krijgen vooraf een overzicht toegestuurd van de deelnemers en de 

onderwerpen (korte omschrijving en motivatie). 

2. Zorg ervoor dat u iemand meeneemt om u te helpen. Mocht uw idee populair blijken bij de 

raadsleden, dan is het vervelend als u niet voor iedereen tijd heeft. 
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