
 
 
Uitnodiging  
 
Vernieuwing lokale democratie: leren van elkaar 

 
De samenleving verandert. Hiermee is ook de verhouding tussen overheid en samenleving aan 
veranderingen onderhevig. Wat betekent dit in de praktijk? De provincie Gelderland en 
Leefbaarheidsalliantie Gelderland geven u graag kennis en inspiratie mee vanuit bestaande 
voorbeelden in Gelderland. 
 
Locatie: het Huis der Provincie, Markt 11, Arnhem 
Datum: donderdag 25 januari van 17.00 -20.30 uur  
Deelnemers: Gemeenteraadsleden, colleges van B&W en ambtenaren van de gemeenten in de 
Provincie Gelderland. Een aantal deelnemers van betrokken inwoners(initiatieven).  
 
Programma: 
16.45 uur  Inloop  
17.00 uur  Welkom door dagvoorzitter, Cor Klein Heerenbrink, Spectrum  

 Gedeputeerden Bea Schouten en Jan Markink over democratische vernieuwing  
  Otwin van Dijk, burgemeester van Oude IJsselstreek, over het ‘Right to Challenge’:  
  het recht van burgers om de overheid uit te dagen en zelf met voorstellen te komen  
  om dienstverlening beter te organiseren. Hij vertelt over dit samenspel tussen  
  burgers, overheid en instituties 
  Jornt van Zuylen, projectleider Democratic Challenge (VNG), over de urgentie van  
  experimenten 
 
17.55 uur  Pauze met een eenvoudig buffet 
18.30 uur  1e ronde praktijkvoorbeelden (4 deelsessies parallel) 
 
  2e ronde praktijkvoorbeelden (zelfde 4 deelsessies)  
20.15 uur  Afsluiting met een drankje 
 
Praktijkvoorbeelden 

1. Burgemeester Miranda de Vries, burgemeester van Geldermalsen, per 1 december 
burgemeester van Etten-Leur. Wat hebben haar ervaringen met het proces rondom 
de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum in de gemeente Geldermalsen voor 
invloed gehad op haar ideeën over burgerbetrokkenheid? Over vernieuwing van de 
lokale democratie? 

2. Kristie Lamers Projectleider van Rijk van Nijmegen 2025 en wethouder Sylvia 
Fleuren van Berg en Dal. Rijk van Nijmegen 2025 is een traject van, voor en door de 
regio. Zeven gemeenten uit de regio en de Rabobank hebben het initiatief genomen 
om de regio sociaaleconomisch te versterken onder de naam Rijk van Nijmegen 2025. 
Inwoners, overheid, onderwijs en bedrijfsleven werken in dit traject samen aan een 
krachtigere regio. Wat betekent dit in de relatie tussen de gemeente(n) en haar 
inwoners? In het kader van lokale democratische vernieuwing 

3. Wethouders Johannes Goossen en Sjef van Groningen van de gemeente Duiven. In 
Duiven heeft een interessant interactief proces plaatsgevonden met inwoners en 
maatschappelijke organisaties om te komen tot een stimuleringsbeleid (als 
vervanging van het “traditionele” subsidiestelsel). Inwoners en maatschappelijke 
organisaties spelen hierbij een actieve rol. Wat betekent dit voor de relatie tussen 
inwoners en de gemeentelijke organisatie? 



4. Aart Meiling en Ton Kunneman, Zuid Doet Samen (Apeldoorn) en Jan Smelik, 
initiatiefnemer Nederland Zorgt Voor Elkaar (en Austerlitz Zorgt). Actieve burgers 
nemen het heft in eigen hand en gaan activiteiten en ondersteuning organiseren voor 
hun buurt- of dorpsgenoten, om gezondheid, beter wonen en participatie door 
iedereen mogelijk te maken. Twee initiatiefnemers delen hun ervaring. Hoe brengen 
we deze beweging een stap verder? Dialoog om samen te kijken wat nodig is voor de 
volgende stappen. 

Aanmelden: 
U kunt zich via deze link Aanmeldformulier aanmelden voor de bijeenkomst. 
Graag tot dan! 
Met vriendelijke groet, 
Bea Schouten Jan Markink 
Gedeputeerde Leefbaarheid Gedeputeerde Sterk Bestuur  

 


