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Burgers van Heerenveen maken een nieuw plan voor hun
centrum
De nieuwste G1000 gaat plaats vinden in Heerenveen en gaat over de
ontwikkeling van plannen voor het centrum. De nieuwe raad wil dat doen
samen met burgers uit de hele gemeenschap. Dus niet alleen met
centrumbewoners of ondernemers. Lees meer

Praktijkdag Burgerparticipatie en G1000
We krijgen veel vragen over het succes van een G1000. ‘Hoe komt het dat
jullie zoveel deelnemers hebben? Hoe ziet jullie communicatieplan eruit? Hoe
werkt loting? Hoe bereik je de mensen die nooit meedoen?’ Tijd om de
ervaringen en inzichten van de afgelopen 5 jaar te delen op een praktijkdag
Burgerparticipatie en de G1000. Lees meer

We houden de werkdag in november 2 keer: op vrijdag 9 november en op

een zaterdag, 10 november. De kosten bedragen € 145,- p.p. voor
professionals en € 60,- voor burgers. Via onderstaande knop kun je je
aanmelden. Wacht niet te lang, want we hebben maar een beperkt aantal
plaatsen!

Inschrijven praktijkdag

Het Burgerbesluit, de impact van een learning community
en de Ierse Burgerraad – G1000University

10 september was onze jaarlijkse G1000University, een bijeenkomst van
voor en door ons netwerk van geïnteresseerden in en betrokkenen bij de
G1000. Dit jaar stonden de eerste ervaringen met het Burgerbesluit centraal.
Vooraf was al duidelijk dat er wat te vieren was: de ambitie om de politieke
agenda en besluitvorming rechtstreeks te beïnvloeden met een G1000 is
vorig jaar meer dan waar gemaakt. lees meer

Burgerbegroting met behulp van een G1000 – Burgerbesluit
Cuijk

165 burgers kwamen donderdagavond 20 september om 19.30u. bijeen in
het Merletcollege van Cuijk voor het eerste Burgerberaad Openbare Ruimte
Cuijk. Een G1000-setting, met als onderwerp de openbare ruimte, de
inrichting van de gemeente en het beheer. Met als doel invulling van het
onderdeel Openbare Ruimte in de Burgerbegroting. Vorig jaar had Cuijk
geëxperimenteerd met een Burgerbegroting. lees meer

Het Burgerberaad, een ‘eenvoudige’ G1000!

Het Burgerberaad is een nieuwe variant van de G1000, waarbij we de
techniek thuislaten en de werkvormen hetzelfde zijn. De informele
benadering van de organisatie maakt een Burgerraad eenvoudiger en dus
goedkoper. lees meer

All Hands On – The Quiet Heroes of Radical Democracy

Tijdens de G1000University hadden wij Patrick Chalmers te gast, voormalig
journalist van The Guardian en drijvende kracht achter All Hands On, een
project om wereldwijd de leidende initiatieven op het gebied van nieuwe
democratie in beeld te brengen. Als tweede gaat hij een verslag maken van
de G1000Heerenveen. Lees meer
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