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Programma G1000University 2018
Het programma voor de G1000University 2018 is bekend. Je vind de korte
versie hieronder. Wil je een uitgebreide versie zien, klik dan <hier>
Ken je iemand die geïnteresseerd is, stuur de uitnodiging dan gerust door! We
kijken er naar uit jullie 10 september te ontmoeten!

AANMELDEN
Hartelijke groet,
Harm van Dijk

Praktisch:
Wanneer: Maandagmiddag 10 september om 13.00u.
Locatie: Witte Vlinder te Amersfoort, Van Galenstraat 30.

Let op vaste deelnemers: de University is verplaatst!
Thema:

Burgerbesluit - de Praktijk.

Kosten: €45,- voor professionals, € 25,- voor geïnteresseerde
burgers.

Programma:
De details van de workshops vind je op onze website

12.00 Inloop met broodje
13.00 Opening
13.10 'When Citizens Assemble'
film van Patrick Chalmers over de Citizens Assembly in Ierland

13.30 1e Workshop-ronde:
1. G1000Borne
Als je de verkiezingsprogramma's mag geloven heeft de G1000Borne
een prachtige impact gehad op de lokale politiek. Maar is dat ook zo? Wat heeft
daar aan bijgedragen, en wat niet?
met:


Rob Welten, burgemeester Borne



Gertjan Rozendom, gemeentesecretaris Borne



Meliha Kesek, initiatiefnemer G1000Borne



Dick Slettenhaar, initiatiefnemer G1000Borne

2. G1000Enschede
De Gemeenteraad van Enschede heeft de uitkomsten van de G1000
over Vuurwerk enthousiast omarmd. Waren ze steeds zo enthousiast? Waarom
mocht de Slotbijeenkomst dan geen Burgerraad heten?

met:


Nicol Oude Luttikhuis, projectleider G1000Enschede ‘16/’17



?..........?, griffie Raad Enschede



Loes Schipper, deelnemer G1000



Franziska Eckardt, onderzoeker Universiteit Twente

3. The Citizens Assembly Ireland
Een onmogelijk probleem om als politici op te lossen: wijzigen van het
8e amendement. Elke beweging op dit punt was politieke zelfmoord. Wat doe
je dan: de burgers zelf aan het woord laten!
met:


Patrick Chalmers, journalist The Guardian en initiatiefnemer 'All Hands
On'



David Farrell, lead researcher en aanstichter van de Citizens Assembly
in Ierland

14.30 Theepauze
15.00 2e Workshopronde
4. G1000Steenwijkerland
'Hoe maken we Steenwijkerland energieneutraal?' was de vraag. Sinds 2015
was sprake van een groeiende politieke impasse. Zou een G1000 die kunnen
doorbreken?
En G1000.nu, kun je die wel behandelen als 'gewone' aannemer, of werkt
dat toch echt anders?
met:


Jerphaas Donner, begeleider Burgerforum en Burgerraad



Frans Resink, deelnemer G1000Steenwijkerland

5. G1000Heerenveen
Een raadsbreed gedragen thematisch akkoord is de basis voor deze
nieuwe G1000. 'Wat vinden wij belangrijk voor de ontwikkeling van ons
centrum?' is de vraag die aan de orde is. Daarmee staat deze G1000 in het
brandpunt van nog een bestuurlijke innovatie: de Omgevingswet. Hoe gaat dat
er uit
zien en wat zijn de overwegingen?
met:


Haaije Jorritsma, projectleider Centrumontwikkeling Heerenveen



Vertegenwoordiger Raad Heerenveen, naam volgt (?)

6. De G1000 als ‘learning community’
Gaat deliberatie nu over ratio, juiste argumenten en waardenvrije feiten, of
is het veel meer een 'fuzzy proces', waarbij interactie tussen
de deelnemers, verhalen en gezamenlijk leren de bouwstenen zijn voor
het succes?
met:


Franziska Eckard, promovenda Universiteit Twente



Marloes Vlind, onderzoeker Vrije Universiteit Amsterdam

16.15 Paneldiscussie met de zaal
met 3 panels:


Gebruikerspanel – vertegenwoordigers gemeentes met een G1000



Onderzoekspanel – kritische wetenschappers die ons vanaf het eerste
uur volgen



‘Jonge wetenschapperspanel’ – promovendi en studenten die zich in het
afgelopen jaar in de G1000 verdiept hebben

17.00 Drankje

18.00 Einde

Aanmelden
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