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Onderwerp Instellen van de ‘Rien Luijkx Klare Taal Bokaal’   
Datum 9 november 2021 

Ingediend door D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, PvdA, BPV, LL 

Naar aanleiding van Raadsbehandeling Programmabegroting 2022 

Programma 2.1.0. Programmaplan – Bestuur en ondersteuning - Hoofdkader 

 
 
De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,  

 

kennis genomen hebbend van: 

 de Programmabegroting 2022, 

 de opgave die het college zich onder paragraaf 2.1.0 stelt om als het gaat om 

communicatie ‘in alle gevallen rekening te houden met inwoners die niet over digitale 
technieken beschikken en laaggeletterde inwoners’, 

 

overwegende dat: 

 elke inwoner van Veldhoven in staat moet zijn om de communicatie met de 

gemeente en andere officiële instanties te begrijpen; 

 overheidscommunicatie en communicatie door andere officiële instanties door veel 

inwoners echter wordt ervaren als moeilijk te doorgronden; 

 de gemeente Veldhoven in de begroting 2022 aangeeft zich bewust te zijn van de 

problemen die grote groepen mensen hebben met het begrijpen van informatie 

afkomstig van de gemeente; 

 op grond daarvan aankondigt acties te ontplooien om de toegankelijkheid en 

leesbaarheid van informatie te vergroten; 

 er tegelijkertijd begrip is voor het feit dat het voor ambtenaren en beleidsmakers 

binnen andere officiële instanties niet altijd eenvoudig is om beleidstaal om te 

vormen tot ‘klare taal’, die iedereen begrijpt; 

 onze gemeenteraad in de persoon van BPV-raadslid Rien Luijkx een grote 

voorvechter voor klare taal binnen de gelederen had; 

 Rien Luijkx als raadslid geen kans voorbij liet gaan om ambtenaren, beleidsmakers 

van andere officiële instanties, college en raad te wijzen op het belang van gebruik 

van taalniveau B1, dat door de meeste inwoners van Veldhoven goed begrepen kan 

worden;  

 hij deze aansporingen altijd op positieve wijze deed;  

 Rien Luijkx ons helaas dit jaar op veel te jonge leeftijd ontvallen is; 

 De raad hem willen eren, door de belangrijke zaak waar hij voor stond, te weten 

heldere communicatie in begrijpelijke taal; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

verzoekt het college: 

 Om over te gaan tot de invoering van de 'Rien Luijkx Klare Taal Bokaal' een 

aanmoedigingsprijs voor Veldhovense beleidsmakers, belangengroepen, inwoners, 

raadsleden, bestuurders en organisaties; 

 binnen afzienbare tijd een commissie in het leven te roepen die de verdere 

uitwerking van deze prijs ter hand neemt; 

 en alles in het werk te stellen om de bokaal in 2022 voor het eerst uit te kunnen 

reiken; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

 
 
 

 
 

Stemming 26 stemmen – UNANIEM AANGENOMEN 

Voor 26 stemmen (D66, VVD, GBV, Senioren Veldhoven, VSA, CDA, 

PvdA, Burgerpartij Veldhoven, Lokaal Liberaal) 

Tegen 0 stemmen 

 
 

 

 

 

 

 


	De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 9 november 2021,
	kennis genomen hebbend van:

