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Artikel 1 - Topletter
Beste <<Voornaam>> <<Achternaam>>,
Betrek burgers bij het maken van beleid. Lees meer over
'digitale betrokkenheid burgers', 'opkomst burgerpanels in
Nederland', 'Burgertop Limburg' en '1e TIP-burgerpanel in
Overijssel'.
De Topletter verschijnt maandelijks en gaat over
burgerparticipatie.
Toponderzoek wenst u veel leesplezier en zoals altijd…
Top!

Start volgende fase Burgertop
Limburg: burgerpanels werken
eerste oplossingsrichtingen uit
Ruim honderd inwoners van Limburg gaan de komende
maanden in Burgerpanels de eerste oplossingsrichtingen voor
zes thema’s verder uitwerken. Deze thema’s en
oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een enquête onder
ruim 4.500 Limburgers en de Burgertop Limburg, die eind vorig
jaar werd georganiseerd. Vandaag nam de heer Bovens, de
gouverneur van Limburg, de eerste oplossingsrichtingen in
ontvangst uit handen van Statenlid Aleida Berghorst, voorzitter
Raad van Toezicht Burgertop Limburg. Daarnaast werd het
initiatiefvoorstel voor het vervolg van de Burgertop Limburg dat
de Raad van Toezicht deed richting Provinciale Staten met
brede steun ontvangen.

Burgertop Limburg

Lees verder

Digitale burgerbetrokkenheid in
Nederland
Een proeftuin digitale democratie brengt actieve burgers,
bestuurders en ambtenaren van gemeenten en het Ministerie
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor
twee jaar in een experiment bij elkaar. Provincies en
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De helft van alle gemeenten in
Nederland heeft een burgerpanel
De helft van de Nederlandse gemeenten heeft een
burgerpanel (inwonerspanel). Het betreft in totaal 191
gemeenten, die een inwonerspanel hebben.
Het aantal gemeenten met een burgerpanel is stijgend. In 2016
had 1 op de 3 gemeenten een burgerpanel, in 2017 4 op de 10
gemeenten een burgerpanel en nu heeft 1 op de 2 gemeenten
een burgerpanel (2018).

Digitale
betrokkenheid

Steeds meer gemeenten willen op een interactieve manier
burgers betrekken bij de besluitvorming. Beleid maakt een
gemeente namelijk niet alleen. Beleid maak je samen.
Lees verder

Veel concrete oplossingen en
ideeën tijdens eerste Burgertop
Limburg
De Burgertop Limburg vond gelijktijdig (van 16.00 – 20.00 uur)
plaats op drie locaties in Limburg: de voetbalstadions van VVV
Venlo, Roda JC Kerkrade en Fortuna Sittard. Bij de afsluiting
van de bijeenkomst werd de opbrengst van de dag besproken
met de initiatiefneemster van de burgertop Statenlid Aleida
Berghorst, gouverneur Theo Bovens en boegbeeld Nathan
Rutjes.

Burgertop Limburg

Lees verder

1e TIP-burgerpanel in Overijssel
Via TipSalland kunnen alle bewoners van de gemeente Raalte
en Olst-Wijhe hun mening geven over actuele onderwerpen die
Salland bezig houden.

TipSalland

Klik hier voor de eerste onderzoeksresultaten

Raad aan Toponderzoek
Normaal vragen wij om raad bij burgers. Voor onze eerste
Topletter zouden we deze keer ook graag van u raad willen
ontvangen. Heeft u onderwerpsuggesties, tips voor het design
of iets anders dan kunt u dat altijd aangeven via onze mail:
enquete@toponderzoek.com
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Heeft u vragen, suggesties of

Communicatiehuis

opmerkingen?

Expeditiestraat 12
5961 PX Horst

Wij horen het graag van u!
enquete@toponderzoek.com

T. 085 - 4860100

Neem ook een kijkje op onze
website.

Overheidsdatabase Overheid in Nederland:
www.OverheidinNederland.nl

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