
Aanmelden? 
Stuur een e-mail naar: 

D-Loket@VNG.nl
Past deze datum  

niet in uw agenda?  
Klik hier voor een  
overzicht van alle  
ontwerpsessies.

Graag nodigen we u uit voor een gesprek over democratische uitdagingen in uw gemeente.  

Op basis van 6 regionale gesprekken in juni 2018 willen we samen inhoud en vorm geven aan  

nieuwe programma’s rond lokale democratie en bestuur. Het initiatief van deze programma’s  

ligt bij de VNG, het Ministerie van BZK, de beroeps- en belangen verenigingen van raadsleden,  

burgemeesters, wethouders, gemeentesecretarissen en griffiers en andere partners.

Wat staat er in uw nieuwe college
programma over versterking van de lokale 
democratie? Over het lokaal democratisch 
samenspel tussen inwoners/bedrijven, 
college, ambtenaren en gemeenteraad? 
Over dit samenspel bij de transitie naar 
gasvrije wijken, veiligheid op straat, sociale 
cohesie in de wijk of de Omgevingswet? 

We willen graag met u in gesprek over  
de democratische ambities van het  
nieuwe college. 
Dit najaar starten we met nieuwe 
democratieprogramma’s. Deze programma’s 
willen we vormgeven (ontwerpen) samen 
met de gemeenten. Daarom organiseren  
we deze ontwerpsessies. 

Programma
 09:00 - 09:30  inloop 
 09:30 - 09:45  opening 
 09:45 - 10:45   lokale democratische 

uitdaging 
 10:45 - 11:00   pauze en terugkoppeling 
 11:00 - 12:00   thematische verdieping 
 12:00 - 12:30   slot en formulering 

 projecten 
 12:30 - 13:30  broodje en napraten 

Democratie  
in Actie
Tijdens de ontwerpsessie 
kan u zich aanmelden 
voor het nieuwe 4-jarige 
ondersteuningsproject 
Democratie in Actie. Dit 
is een project voor, door 
en met gemeenten. De 
uitgangspunten van  
Democratie in Actie zijn:

1  een netwerkaanpak, 
waar- bij het eigenaar-
schap bij gemeenten ligt.

2  lokaal maatwerk, 
ondersteuning van lokale 
leerprocessen.
3  een project voor alle 

Nederlandse gemeenten.
4  de democratische  

uitdagingen binnen 
maatschappelijke op-
gaven staan centraal.
Meer lezen? Kijk op  
lokale-democratie.nl/ 
democratie-actie
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