DRIELUIK
Noordelijke Dag van de Lokale Democratie
Bouwen aan de democratie

UITNODIGING
Datum:
Tijd:
Locatie:
Genodigden:
Sprekers:

Vrijdag 16 november 2018
09.30 uur tot 13.30 uur
Provinciehuis Groningen, Statenzaal (Sint Jansstraat 4, 9712 JN, Groningen)
Inwoners, raadsleden en raadsgriffiers, burgemeesters en wethouders, professionals,
beleidsmakers van gemeenten en andere geïnteresseerden
Remieg Aerts, Joop Hofman en Marije van den Berg

Op de Noordelijke Dag van de Lokale Democratie organiseren de gemeente Groningen, de
Provincie Groningen en CMO STAMM drie lezingen met het thema ‘Bouwen aan de democratie’.
Heb je altijd al meer willen weten over de ontstaansgeschiedenis van onze democratie en de
nieuwe vormen van democratie die aansluiten bij ontwikkelingen in onze samenleving? Meld je
dan aan voor dit drieluik en laat je inspireren door prof. Remieg Aerts (hoogleraar UvA en auteur
van de biografie ‘Thorbecke wil het’), Joop Hofman (participatie-expert bij Rode Wouw) en Marije
van den Berg (adviseur bij Democratie in Uitvoering).
Regie en beslissen
Het recht hebben om mee te doen, mee te denken, mee te beslissen. Dát is de essentie van
democratie. Nederland is bij uitstek een democratisch land. Maar ook een democratie met de nodige
uitdagingen. Mensen willen steeds meer zelf de regie nemen over hun eigen leefomgeving. En steeds
meer mensen keren de politiek en het bestuur de rug toe. Hoe werken we aan een vitale lokale
democratie in het Noorden? Dat is de opgave voor de komende jaren. Met de drie lezingen willen we
een impuls geven aan het gesprek hierover.

Programma
09.30 uur
10.00 uur
10:10 uur
10:40 uur
11:10 uur
11:40 uur
12.10 uur
12.30 uur
12.40 uur
12:40 uur
13.30 uur

Inloop en ontvangst - Atrium
Opening door Commissaris van de Koning, René Paas
Lezing ‘Hoe bouwden we het Huis van de Democratie?’
Prof. Remieg Aerts, hoogleraar UvA en auteur van de biografie ‘Thorbecke wil het’.
Lezing ‘Hoe bouwen burgers aan de lokale democratie?’
Joop Hofman, participatie-expert bij Rode Wouw.
PAUZE - Atrium
Lezing ‘Hoe bouwen we voort op democratische waarden?’
Marije van den Berg, adviseur bij Democratie in Uitvoering.
Groepsgesprek met de drie sprekers en publiek
Stadsdichter Lilian Zielstra
Einde programma
Lunch - Atrium
Einde

Aanmelden
De toegang is gratis, aanmelden is wel nodig.
Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 13 november 2018.
Wil je deze uitnodiging verspreiden in je netwerk en/of plaatsen op je website?
Meer informatie:
Miekel van der Zande, Gemeente Groningen
miekel.van.der.zande@groningen.nl
www.gemeente.groningen.nl/week-van-de-democratie
06 515 957 86
Hermien Maarsingh, CMO STAMM
h.maarsingh@cmostamm.nl
www.cmostamm.nl
06 460 78 333

