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5 september is het weer zover: dan vindt voor het 5e jaar op rij de
G1000University plaats. Een bijeenkomst voor iedereen die met ons ervaringen
wil delen over deliberatie en vernieuwing van de democratie in Nederland. Met
dit jaar een speciaal lustrum-programma onder het motto: ‘Deliberatie: van
participatie naar zeggenschap!’ Onderaan deze nieuwsbrief lees je meer over
het programma. Dat is leuk! ik meld me direct aan

G1000Heerenveen afgerond!

Burgemeester Tjeerd van der Zwan neemt het ondertekende Burgerbesluit in ontvangst.
[Foto: FPh / Mustafa]

In Heerenveen besloot de nieuwe gemeenteraad om het in deze nieuwe
zittingsperiode eens helemaal anders te gaan doen: samen, op basis van een
raadsakkoord. In dat akkoord was ruimte ingeruimd voor besluitvorming door de
burgers. G1000.nu werd gevraagd om als partner van de gemeente dit proces
te begeleiden, met als onderwerp een toekomstbestendig centrum voor
Heerenveen. Op 9 februari kwamen 380 deelnemers uit de hele gemeente bij
elkaar om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Op 25 mei werd de G1000
afgerond met een Burgerbesluit Centrum Heerenveen. Lees meer

Ondertussen in Cuijck....
In de winter nieuwsbrief heb je kunnen lezen over het eerste Burgerberaad
Cuijk welke eind november 2018 is afgerond. Daarna is er een inspiratiegroep in
het leven geroepen, bestaande uit 17 leden. Zij zijn in maart bij elkaar gekomen.
Daarvoor en daarna hebben de verschillende themagroepen (Tweede
Leefruimte, Ecologie, Communicatie, Ontmoeten en Betrokkenheid) zelfstandig

informatie ingewonnen bij ‘experts’. Dat zijn niet alleen ambtenaren, maar ook
externe professionals die de themagroep vooruit kunnen helpen bij de verdere
concretisering van hun ideeën.

Voor nagenoeg elke themagroep geldt dat één of meerdere ideeën al zijn
uitgevoerd/opgepakt door de gemeente, bijvoorbeeld het inzaaien van
braakliggende terreinen, aanvullingen op gemeentelijke informatie die online te
vinden is of verlevendigen van de maaskade in Cuijk. De gemeenteraad wordt
regelmatig op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. De inspiratiegroep
komt in juli weer bij elkaar.

Voedselbesluit Noord-Brabant vastgesteld
Op zaterdag 15 juni is het Voedselbesluit Noord-Brabant vastgesteld en
overhandigd aan de gedeputeerde van de provincie en een aantal
partnerorganisatie, die zich hebben gecommitteerd om naar vermogen het
Voedselbesluit te steunen en uit te voeren.

De Voedsel1000 hebben wij begeleid op verzoek van de Provincie NoordBrabant en was in de eerste plaats gericht op alle werkers in het
voedselsysteem van Noord-Brabant: producenten, experts/adviseurs, politici,
ambtenaren, wetenschappers, studenten en burgers. De deelname stond voor
iedereen vrij en om die reden noemen we het geen G1000, alhoewel voor de
rest het format van de G1000 strikt gevolgd is. Met vergelijkbare resultaten: een
enorme energie om met het onderwerp aan de slag te gaan en een grote
betrokkenheid bij het resultaat: 37 deelnemers hebben zich aangemeld om in
samenspraak met de provincie en de partners ervoor te zorgen dat het
Voedselbesluit ook echt uitgevoerd wordt. Lees hier het verslag

G1000Gouda
In Gouda is een initiatiefgroep van burgers in gesprek met de gemeente over
het gezamenlijk organiseren van een G1000. De Stadsfilosoof, Dennis de
Gruijter, heeft hiervoor het initiatief genomen, samen met Gertie
Blaauwendraad. In mei hebben we voor hen een G1000-café verzorgd met 35
deelnemers. Dit leidde meteen tot uitbreiding van de initiatiefgroep tot 10
deelnemers. Er is al een website in de lucht en met de gemeente wordt
gesproken over hoe de gemeenteraad bij het initiatief te betrekken is. En welk
onderwerp op de agenda van deze G1000 komt. G1000.nu begeleidt de
initiatiefnemers bij de organisatie van de G1000.

Mocht je ook interesse hebben in het organiseren van een G1000 of een
G1000-café willen houden in jouw stad of dorp, dan kun je ons bellen:
0683995171, of mailen: harm@g1000.nu
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Graag nodigen we je bij deze van harte uit voor de G1000University 2019. Deze
speciale lustrum-editie heeft als thema ‘Deliberatie: van participatie naar
zeggenschap!’ . Meer informatie en aanmelden.

Herman Tjeenk Willink, voormalig vice-voorzitter van de Raad van State en
auteur van het boek ‘Groter denken, kleiner doen’ zal de aftrap voor het
programma geven. Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke-leerstoel zal in
een korte inleiding deliberatie in haar context plaatsen.

Naast de presentatie van ervaringen met een aantal Nederlandse projecten
hebben wij voor deze gelegenheid 3 buitenlandse gasten, die elk een
deliberatief project elders uit Europa zullen presenteren: Yves Matthieu uit Parijs
het ‘Grand Debat’ in Frankrijk, Yago Bermejo Abado uit Madrid de ‘Citizens
Assembly Madrid’ en Yves DeJaeghere de nieuwe ‘Burgerraad OstBelgien’.
Een ‘open space’ waarbij het gesprek gaat over de vraag hoe wij deliberatie in
Nederland een stap verder kunnen brengen vormt het hart van de dag en
afsluitend organiseren wij een panelgesprek met de zaal. Wij hopen daarvoor
Daan Roovers, de filosoof des Vaderlands te strikken, net als Marcel Boogers,
hoogleraar regionaal bestuur, Tjeerd van der Zwan, burgemeester van
Heerenveen en Wim Hillenaar, burgemeester van Cuijk.*

Details
De University vindt ook dit jaar weer plaats in de Witte Vlinder, Van Galenstraat

30 te Amersfoort. Het programma begint om 10.00uur duurt de gehele dag.
Aansluitend is er om 17.00 uur een feestelijke borrel om ons vijfjarig bestaan te
vieren. Om 18.30 uur ronden we de dag af.
De kosten van deelname bedragen € 100,- voor professionals en € 25,voor burgers en studenten. Dit is inclusief de lunch. Je kunt je hier
aanmelden. Let op: het aantal plaatsen is beperkt vanwege de locatie, dus
aanmelden is noodzakelijk!

*het programma is onder voorbehoud. Het definitieve programma zal begin
augustus bekend worden gemaakt.
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