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Kom op 16 november 2018 naar de Dag van 
de Lokale Democratie in Amersfoort en 
ontmoet daar ruim 750 lokale bestuur-
ders, ambtenaren, raadsleden, inwoners 
en professionals. Het wordt een bruisende 
dag vol inspiratie, kennis, hand vatten en 
praktijkvoorbeelden voor een sterke lokale 
democratie. 1

FESTIVAL
In de Prodentfabriek kun je ter 
plaatse kiezen uit verschil
lende workshops, lezingen, 

presentaties en debatten. Zo kun 
je ervaren hoe veelzijdig lokale  
democratie is en hoe die kan hel
pen om grote maatschappe lijke 
vraagstukken op te lossen. 
Ook onderzoeken we de rol van taal 
in de democratie. In Nederland 
spreken we weliswaar dezelfde  
taal, maar verstaan we wel hetzelf
de onder wat we zeggen? En hoe 
kan taal helpen kloven te overbrug

gen tussen overheid en publiek? 
Van bubbeltaal, dreigende taal, 
spinning en framing, tot woorden 
van dialoog en verbinding. Met tips 
voor overtuigende pleidooien en 
het voeren van lastige gesprekken.

In de ‘Democratische winkel’ op het 
festivalterrein vind je de nieuwste 
en beste producten waarmee je 
kunt werken aan een sterkere loka
le democratie. De indeling van de 
festivalsessies wordt vanaf begin 
november in een blokkenschema op 
de website gepubliceerd. 
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DAG VAN DE LOKALE 
DEMOCRATIE IS EEN 
INITIATIEF VAN...

DIRECT INSCHRIJVEN

PROGRAMMA
De dag start in de Prodentfabriek in Amersfoort.  

Het programma bestaat uit twee onderdelen:
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BEZOEK AAN LOKALE DEMOCRATIE  
IN DE PRAKTIJK
Daarnaast bieden we sessies aan op locaties buiten het festival
terrein, oftewel waar het écht gebeurt. Daar kun je de lokale  

democratie in de praktijk ervaren. Hoe je inwoners zeggenschap geeft,  
hoe je op een andere manier kunt vergaderen of hoe je omgaat met het 
streven het gasgebruik terug te dringen in huishoudens. De locaties 
bevinden zich in en rondom Amersfoort. We bezoeken de locaties groeps
gewijs te voet, per fiets of met de bus.

Klik hier voor het programma
Vooraf aan de DvdLD kun je een voorkeur opgeven voor een 
praktijklocatie. Welke festivalsessies je bezoekt, bepaal je  
op de dag zelf.

De Dag van de Lokale Democratie is ook de  
start van het nieuwe vierjarige programma  
Democratie in Actie (DiA). Tijdens de dag 
kun je kennismaken met verschillende 
DiA-projecten van, voor en door gemeen-
ten. Daarbij komen thema’s aan bod zoals: 
de representatieve en participatieve  
democratie, weerbaarheid van het open-
baar bestuur, initiatief van inwoners  
en democratie van de toekomst.

MEER INFORMATIE

https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/locatie/
https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/inschrijven/
https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/programma/
https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/
https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/

