Topletter Augustus 2018
Praktijkvoorbeelden over burgerparticipatie

Beste <<Voornaam>>
<<Achternaam>>,
Hierbij ontvangt u als relatie van Toponderzoek, de Topletter.
Eens per twee maanden ontvangt u artikelen over
burgerparticipatie met praktijkvoorbeelden over het betrekken
van burgers. In deze editie aandacht voor de Burgertop
Limburg 2018, online tools voor burgerparticipatie, een
onderzoek van het Ambtenarenpanel en een burgerpeiling in
Weert.
Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd�
Top!

Burgertop Limburg in drie
voetbalstadions
De provinciale burgertop waarbij zeshonderd inwoners kunnen
meepraten over de toekomst van Limburg vindt plaats in de
voetbalstadions van VVV-Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna
Sittard. "De voetbalclubs in Venlo, Kerkrade en ....
Lees hier verder over de burgertop

Hoe kies ik als gemeente een
burgerparticipatie-tool?
Online tools bieden nieuwe mogelijkheden om
burgerparticipatie vorm te geven. Maar hoe weet je welke tool
het beste bij de doelstellingen van je gemeente past? In de
Keuzewijzer e-tools vind je verschillende vormen van online
burgerbetrokkenheid die in de praktijk gebruikt worden.
Movisie presenteert een actueel overzicht van de bestaande etools, hun toepassingsmogelijkheden en de ervaringen van
gemeenten die deze al gebruiken.

Is deze Topletter niet goed
leesbaar
Klik dan hier voor de webversie

Nieuwe technologische mogelijkheden kunnen de participatie
van inwoners � het meedenken, meebeslissen en meedoen in
beleid en uitvoering - wezenlijk veranderen. De Keuzewijzer
ondersteunt je bij het maken van afgewogen keuzes over de
manier waarop je digitale burgerparticipatie vormgeeft. Zodat
ook in jouw gemeente het online betrekken van inwoners bij
maatschappelijke vragen, initiatieven, beleid en besluitvorming
een duidelijke meerwaarde krijgt.
Download hier de keuzewijzer e-tools burgerparticipatie

Wat is een TIP-burgerpanel?

Ambtenarenpanel raadpleegt over
digitale dienstverlening
De overheid werkt hard aan haar digitale dienstverlening. Met
als doel een compacte en effici�nte overheid die dicht bij de
samenleving staat en die door optimale samenwerking als
��n overheid wordt ervaren. Helaas wordt niet overal
evenveel vooruitgang geboekt. En weten lang niet alle
ambtenaren wat bijvoorbeeld de Wet digitale overheid of de
Digitale Agenda 2020 is...
Download hier de resultaten van het onderzoek

Grote opkomst burgerpeiling
Weert-Zuid
Meer dan 1000 wijkbewoners namen deel aan de burgerpeiling
over de leefbaarheid in Weert-Zuid. De belangrijkste
vraag/stelling uit het onderzoek ging over de
buurtaccommodatie. Maar liefst 84% gaf aan het (zeer) eens te

zijn met de stelling: "Voor mijn wijk is het van belang dat er een
grote accommodatie is in de wijk met een maatschappelijke en
sociaal-culturele functie". De resultaten werden 27 juni
aangeboden aan wethouder Tessa Geelen.

Lees hier de resultaten van het onderzoek

Contact
Heeft u vragen, suggesties of
opmerkingen?
Wij horen het graag van u!
enquete@toponderzoek.com
Neem ook een kijkje op onze
website.
www.toponderzoek.nl

Onderzoeksbureau Toponderzoek
Communicatiehuis
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
T. 085 - 4860100
Overheidsdatabase Overheid in Nederland:
www.OverheidinNederland.nl

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
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