KENNISDAG PARTICIPATIE GEMEENTEN 2017

Geachte Wethouder, beleidsmedewerker, wijkregisseur, burgercoach en anderszins betrokken
functionarissen,
Graag nodigen we u uit voor de

KENNISDAG PARTICIPATIE GEMEENTEN
“Burgerparticipatie – Wat heb je eraan?
donderdag 1 juni 2017, van 9.30-14.30 uur
Sportcentrum de Bengele, De Bengele 8, 6031 TZ Nederweert
Een dag waarin we u meenemen in het ondersteunen, begeleiden, beleid maken en beleid voeren,
regelen en beheren van burgerinitiatieven. Ervaringen horen, delen en opdoen.
Samen met Harold van der Haar en Dirk Jan Pereboom van Gemeente Nederweert heeft
Speeltuinwerk Limburg een interessant programma samengesteld, waarbij inspirerende voorbeelden
aan bod komen. Een mooie kans om met elkaar in discussie te gaan over de kansen en knelpunten
van burgerparticipatie.
Gastgemeente Nederweert stelt haar Gemeentehuis beschikbaar voor deze kennisdag. De Gemeente
heeft een warm hart voor helder participatiebeleid en is tegelijk ook groot voorstander van leren
door kennis te delen.

Het programma zal er die dag als volgt uit zien:
9.15 uur
9.30 uur
9.45 uur
10.00 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.20 uur
11.35 uur
12.10 uur
13.00 uur
13.30 uur
13.50 uur
14.05 uur

Ontvangst met koffie, thee en vlaai
Welkom door Speeltuinwerk Limburg (SpeL)
SpeL en burgerparticipatie
Welkomstwoord namens Gemeente Nederweert door Wethouder Geraats
Voorstelronde
Burgerparticipatie in Gemeente Maasgouw – Wendy Rietra. Presentatie van
een praktijkvoorbeeld en de afwegingen op juridisch vlak.
Vragen en discussie
Burgerparticipatie in Gemeente Nederweert door Tanja van Duuren.
Presentatie van praktijkvoorbeeld “de Samentuin”.
Vragen en discussie. Aansluitend maken we een wandeling naar “de
Samentuin”.
Lunch
Burgerparticipatie in Gemeente Venlo – Roland Sijbers. Presentatie van een
praktijkvoorbeeld “Burgerinitiatief Gruttostraat”.
Vragen en discussie
Presentatie Project Speelplekontwikkeling
Reflectie en afronding

KENNISDAG PARTICIPATIE GEMEENTEN 2017

Graag ontvangen we uw opgave vóór 18 mei per email
(info@speeltuinwerklimburg.nl) met daarin per
deelnemer:
Naam, functie, gemeente, telefoonnummer en
emailadres.
(We wijzen u erop dat het aantal deelnemers beperkt is.
Een tijdige opgave mag in uw voordeel zijn. Uw deelname
zal door een mailbevestiging door ons definitief worden
gemaakt.)

Speeltuinwerk Limburg biedt u deze dag aan als service aan uw gemeente. Dat betekent dat geen
kosten voor uw deelname in rekening zullen worden gebracht.
Echter, we wijzen u er graag op, dat voor uw deelname aan onze zijde wel kosten worden gemaakt.
We vragen u dan ook om omzichtig om te gaan met uw opgave en ook werkelijk aanwezig te zijn die
dag. Bij vragen kunt u terecht bij Speeltuinwerk Limburg via info@speeltuinwerklimburg.nl of
telefonisch 0475-310233.
We zien uw opgave graag tegemoet en kijken uit naar een interactieve Kennisdag op 1 juni!
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatie
Speeltuinwerk Limburg en Gemeente Nederweert

De Kennisdag Participatie wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van:

