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Onderwerp: Uitnodiging | Slotbijeenkomst 'Jong Geleerd, Oud Gedaan', 24 juni in de Oude Zaal van
de Tweede Kamer
T.a.v. B & W

Uitnodiging voor slotbijeenkomst ‘Jong Geleerd, Oud
Gedaan’
De voors en tegens van verlaging van de kiesgerechtigde
leeftijd van 18 naar 16 jaar
Maandag 24 juni om 17.00 uur in de Oude Zaal van de Tweede
Kamer
Beste genodigde,
Zou de leeftijd waarop je mag stemmen verlaagd moeten worden naar 16 jaar?
Met veel jongeren heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur over deze vraag
gesproken. Ook organiseerden we een blog- en vlog wedstrijd hierover.
Maandag 24 juni is de slotbijeenkomst in de Oude Zaal van de Tweede Kamer.
Dan worden de winnaars van de wedstrijd bekend gemaakt en wordt het advies
‘Jong Geleerd, Oud Gedaan’ dat de Raad voor het Openbaar Bestuur over deze
vraag opstelde, aangeboden aan het jongste lid van de Tweede Kamer Rens
Raemakers.
Je bent van harte uitgenodigd om erbij te zijn!

Programma


Professor Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam
presenteert het advies



Het advies ‘Jong geleerd, oud gedaan’ wordt aangeboden aan het jongste
lid van de Tweede Kamer Rens Raemakers (D66)



De slotfilm over het adviestraject gaat in première



De jury maakt de prijswinnaars van de blog- en vlogwedstrijd bekend



Bas Banning presenteert namens ProDemos een vergelijking tussen de
uitslag van de Scholierenverkiezing en de echte verkiezing.



David Muntslag van ProDemos begeleidt de bijeenkomst.

Praktische informatie

Datum: Maandag 24 juni
Tijd: 17.00 – 18.30 uur
Locatie: Oude Zaal van de Tweede Kamer, op het Binnenhof in Den Haag

Aanmelden
Deelname is gratis, en kan door een e-mail te sturen naar:

info@raadopenbaarbestuur.nl
Meer weten

Kijk voor meer informatie over het adviestraject en de blog- en vlogwedstrijd de
website van de ROB.

Graag tot 24 juni in de Oude Zaal van de Tweede Kamer!

Met hartelijke groet,
Rien Fraanje
Secretaris-directeur van de Raad voor het Openbaar Bestuur
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