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 In actie met burgers! Nieuwsbrief nummer 3, mei 2009 
 

  In actie met burgers! op het VNG-Jaarcongres  

 

Komt u naar het VNG-Jaarcongres op 9 en 10 juni? Dan 
nodigen wij u van harte uit voor een kijkje in onze keuken in 
onze stand (no. 239 e.v.). Tevens organiseert In actie met 
burgers! de inhoudelijke excursie ‘Participatietalent ontmoet 
burgertalent’. Lees meer>>>  

   
  Bericht van de commissie In actie met burgers!  

 

 
De wethouder en burgerparticipatie. 
Balanceren tussen algemeen en individueel 
belang 
"Als wethouder heb je een duidelijke rol in het participatieproces." Aan het 
woord is Erwin Jansma, wethouder in Leusden en secretaris van de 
wethoudersvereniging. Lees meer >>> 

 

   

  Burgemeester, de eerste burger  

 
De burgemeester neemt in het lokaal bestuur een bijzondere positie in. Hij is de 
spil, brug en verbinder bij uitstek. Dat geldt niet alleen intern voor wat betreft de 
verhoudingen tussen raad en college, maar ook extern in de relatie burger-
bestuur. Lees meer >>> 

 

   
  Experiment: een kijkje in de keuken  

 

 

Spel: Kiezen voor Zuidplas 
De gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel fuseert 
met de gemeenten Moordrecht en Zevenhuizen-
Moerkapelle. Op 18 november 2009 worden voor 
de nieuwe gemeente Zuidplas verkiezingen 
gehouden. Om burgers actief te betrekken bij de 
verkiezingen ontwikkelde Nieuwerkerk aan den 
IJssel het spel: Kiezen voor Zuidplas. Lees meer 
>>> 

 

   
  Proeftuin uitgelicht  

 

 

Communicatief beleid is beter 
beleid 
Beleid maken is bij uitstek communiceren. Toch wordt 
er door gemeenten nog heel veel beleid gemaakt 
zonder dat er goed wordt nagedacht over 
communicatie vanaf het begin van het beleidsproces. 

Lees meer >>> 

 

   

  Raadscommunicatie uit de coulissen  

 
Een aantal jaar geleden was het nog een zeldzaamheid. Maar tegenwoordig 
hebben veel gemeenteraden bij de griffie een ‘eigen’ communicatieadviseur die 
de raad helpt meer zichtbaarder en toegankelijk te worden. Lees meer >>> 

 
   

  Publicaties  

 

 

“De aanpak van interactief beleid” 
tien jaar na dato 
In de derde herziene uitgave van ‘De aanpak van interactief 
beleid’ roept Igno Pröpper projectleiders, beleidsmedewerkers 
en communicatieadviseurs op mee te doen aan een lerende 
gemeenschap. Lees meer >>> 

‘Is interactief beleid nu een instrument of is 
het democratisch?’ 
Burgerparticipatie blijkt niet altijd iets te maken met democratie, zo blijkt.  
Hoewel interactief beleid in steeds meer gemeenten en beleidsprocessen 
ingeburgerd raakt, vaak door een lokale nota of visie op burgerparticipatie of 
interactief beleid valt het op dat niet altijd duidelijk is welke status interactief 
beleid precies heeft: Is het een nieuw beleidsinstrument of liggen er werkelijk 
democratische overwegingen aan ten grondslag? Lees meer >>> 

 

   

  ‘Burgerinitiatieven? Een wereld te winnen!’  

 

 

 
 
GEZOCHT 

Lokale bestuurders met hart voor 
burgerparticipatie 

  

 

 
POLL  

Uit de vorige poll bleek dat u graag 
naar een bijeenkomst komt die gaat 
over ‘verwachtingenmanagement van 
burgers’. 
In actie met burgers! organiseert hier 
in september een bijeenkomst over.  

Stem weer mee in onze poll over de 
rol van de gemeenteraad 

  

 

INSTRUMENTEN 

 
 

  

  

  

  

 
Inspiratiebox Zwolle: Beginspraak. 
Samen kleur geven aan de stad  

  

  
Instrument: het CLEAR-model 

  

 

AGENDA 

4/25 juni en 4/25 sept. 'Help! Een 
burgerinitiatief' 

11 juni Symposium 'Burgers, 
sleutel van de samenleving' 

14/15 mei en 18/19 juni Masterclass 
City Stories - Dortmund (met 
IAMB! korting) 
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In de samenleving ontstaan veel maatschappelijke initiatieven. De rijksoverheid 
vindt dit erg waardevol, omdat deze initiatieven een belangrijke bijdrage kunnen 
leveren aan een betere samenleving. Lees meer >>> 

 
    

  

 

COLOFON 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 
In actie met burgers! (IAMB) 

Op de website 
www.inactiemetburgers.nl kunt u de 
proeftuinen en experimenten van In 
actie met burgers! volgen. 

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor 
iedereen die is geïnteresseerd in 
burgerparticipatie. Stuur deze mail 
vooral door naar collega’s en relaties 
waarvan u denkt dat zij er hun 
voordeel mee kunnen doen. 

Heeft u een tip voor de redactie? Laat 
het ons weten via het 
contactformulier 
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