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Lokale democratie in beweging: Hoe actief betrek jij jouw inwoners?
Tijdens de conferentie ‘Lokale democratie in beweging’ op 6 februari maak je in verschillende
workshops kennis met ervaringen van Gelderse gemeenten. Hoe gaan zij om met verandering en
beweging binnen de lokale democratie? Ben je ook benieuwd? Laat je inspireren en inspireer
anderen met jouw ervaringen en ideeën. Kom ook in beweging!
Lees meer

Agenda Gelderland Academie

17 januari 2020
28 januari 2020
30 januari 2020
3 februari 2020
4 februari 2020
6 februari 2020
19 februari
2020
9 maart 2020

Dag van de Gelderse griffiers: Het goede gesprek | Arnhem
Klimaatakkoord: minicongres Duurzame opwek | Arnhem
Werken in de bestuurlijke driehoek | Gelderland
Grip op samenwerking (regio Nijmegen) | Groesbeek
Bestuurlijke themabijeenkomst Klimaatadaptatie & water |
Harderwijk
Conferentie Lokale democratie in beweging | Arnhem
Bijeenkomst voor Statenleden | Arnhem
Themabijeenkomst ondermijning Tweestromenland | Gelderland

‘Je gaat er nog steeds over!’
Maandag 18 november organiseerde de
Gelderland Academie in samenwerking met de
griffierskring Rivierenland de tweede avond in de
reeks Grip op Samenwerking ‘Je gaat er wel
over’. De raadsleden gingen met elkaar in
gesprek over o.a. raadsrapporteurs, de methode
Duisenberg en het synchroniseren van
vergaderingen.
Lees meer

Wil jij beter samenwerken in een netwerk?
Woensdag 6 november stonden we op de Dag
van Gelderland met de workshop ‘Samenwerken
in netwerken’. Door de grote interesse in dit
onderwerp tijdens de Dag en het enthousiasme
van de deelnemers bieden we samen met
Kenniscentrum Publieke Zaak (HAN) een module
aan voor netwerken.
Lees meer

CO2: van ambitie naar concrete actie
Op de dag van de duurzaamheid, donderdag 10
oktober, vond het eerste minicongres rond het
Klimaatakkoord plaats met als thema CO2. De
aanwezigen deelden kennis en ervaringen over
certificering, beprijzing, compensatie en wat de
voorbeeldrol van de overheid zou moeten zijn. Er
waren levendige discussies en goede
gesprekken.
Dinsdag 28 januari is het volgende minicongres
over Duurzame opwek.
Lees meer

Klimaatadaptatie zorgt voor betere
leefomgeving
Op 27 september spraken ongeveer 15
wethouders en raadsleden uit het Rivierengebied
over het veranderende klimaat. De bijeenkomst
leverde veel positieve energie op. Wat opviel was
de integraliteit van diverse beleidsterreinen met
het klimaat en ook de kansen die er liggen rond
klimaatadaptatie.
Lees meer

Bijeenkomsten samenwerkingspartners

Democratie in Actie

19 december
2019

Regionale Democratie in Actie-dag: Inclusieve democratie |
IJsselstein

Wie zijn we?
De Gelderland Academie staat voor leren, ontwikkelen en ontmoeten. Met de Academie bouw je aan
kennis en netwerk binnen de eigen regio; kosteloos en in de buurt. We zorgen voor goede kwaliteit en
interessante sprekers. Zo helpen we je met je dagelijks werk. Wil je weten wat we doen? Kijk op onze
website of mail naar info@gelderlandacademie.nl.

De Gelderland Academie is een initiatief van de Provincie Gelderland en de VNG Gelderland.

Je ontvangt deze nieuwsbrief, omdat je je daarvoor aangemeld hebt op onze website en/of omdat je hebt
deelgenomen aan één van onze activiteiten.
Afmelden kan via deze link.

