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Beste Sophie van der Lugt

We wensen je hele fijne feestdagen en een 2019 vol mooie
gesprekken!
Namens G1000.nu

Harm, Jerphaas, Mirjam en Lubbertus

G1000.nu en Gemeente Heerenveen samen verder als partners
Maandagavond 15 oktober stemde de Gemeenteraad van Heerenveen in met
de voorwaarden die G1000.nu stelt aan samenwerking en gaf zij opdracht aan
het college van B&W om namens haar de partnerovereenkomst met G1000.nu
te ondertekenen.

Daarmee was het partnerschap van G1000.nu en de

Gemeente Heerenveen een feit. En is de weg vrij om gezamenlijk de
organisatie van de G1000 op te pakken. Lees meer

Voedsel1000 Noord-Brabant: 'hoe maken we het
voedselsysteem toekomstbestendig?'
19 februari 2019 gaat in ’s Hertogenbosch de Voedsel1000 Noord-Brabant van
start met naar verwachting 720 deelnemers. Mei 2019 wordt de Voedsel1000
afgesloten met het Voedselbesluit Noord-Brabant. ’Hoe maken we het
voedselsysteem in Brabant toekomstbestendig?’ is de vraag die daarbij centraal
staat. Lees meer

Zullen we de burger dan maar zelf laten kiezen?

In oktober hief Wouter Bos, niet de eerste de beste, de handen in de lucht en
beschreef in een artikel in de Volkskrant de onmacht en impasse waarin het
zorgsysteem en de zorg professionals, inclusief hijzelf zich bevinden. Zou de
burger

hier

iets

kunnen

betekenen?

Lees

meer

1e Burgerberaad Cuijk een groot succes!

23 en 24 november vond de Eindconferentie van het Burgerberaad Openbare
Ruimte Cuijk plaats. Zo’n 40 burgers en enkele ambtenaren rondden het traject
waarmee zij in september begonnen, gezamenlijk af met allerlei ideeën en
observaties over de openbare ruimte van Cuijk. Lees meer

Code Oranje: 'je kunt erop stemmen, is het dan een partij,
of toch niet?'

Moet je nu binnen het systeem
veranderingen bewerkstelligen of het hele systeem veranderen? Dat is de vraag
waar Code Oranje zich voor gesteld ziet. Het huidige democratische bestel is
aan vernieuwing toe, daar is men het over eens. Lees meer

Job Cohen neemt na 4 jaar afscheid
van ’zijn’ Thorbecke-leerstoel!
30 november sprak Job Cohen ter gelegenheid van zijn afscheid als bijzonder
hoogleraar van de Thorbecke-leerstoel voor lokaal en regionaal bestuur. 4 jaar
geleden, bij zijn aanstelling, sprak hij zich al onomwonden uit over de potentie
van de G1000. Lees meer

Boekbespreking: Citizens assemblies,
guide to a democracy that works
Je ziet het wel vaker: In een land waar op nationaal niveau de democratische
waarden onder druk staan blijkt lokaal nog heel veel mogelijk. Zo ook in Polen.
Daar viert het nationalisme onder de PiS hoogtij en bezorgt de Poolse regering
de Europese Unie kopzorgen met hun beleid om meer greep te krijgen op
rechtelijke macht, onderwijs en media. Lees meer
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