In deze Topletter:
Sfeer lm Burgertop Limburg
Topper in het vak - Theo Labrujere
De Nieuwe Omgevingsvisie - Hoe kunnen burgers participeren?
Burgerparticipatie en het kiezen van de juiste doelstellingen

Sfeer lm Burgertop Limburg - Stemmen van Limburgers
(Klik op het plaatje hieronder om de lm te starten)

Op 20 juni 2019 presenteerden burgertoppanelleden hun bevindingen rondom het project
Burgertop Limburg.

Topper in het vak - Theo Labrujere
In deze editie is het woord aan Theo Labrujere, oprichter van
StakeholdersFirst.

StakeholdersFirst heeft als doel om zowel bedrijven als organisaties te
helpen bij de inrichting en uitvoering van hun stakeholdercommunicatie. De organisatie maakt gebruik van webtools en social
media marketing om de zichtbaarheid van onder andere overheden te
monitoren.

LEES MEER...

De nieuwe omgevingsvisie - Hoe kunnen burgers
participeren?

Er is veel om te doen geweest om de

Wederom zal burgerparticipatie binnen

nieuwe nationale omgevingsvisie.

de gemeentes van Nederland de
medezeggenschap van de burgerij

De vraag is nu hoe gemeentes burgers

inroepen om zo tot homogene besluiten

mee laten participeren om deze

te kunnen komen - die zowel voor de

nationale omgevingsvisie vorm te geven.

overheid als de inwoners acceptabel en
werkzaam zijn.

Binnen de nieuwe omgevingsvisie liggen
een aantal kerntaken waarnaar gekeken
dient te worden, die van belang zijn bij

Maar verandert er iets door de nieuwe

het creëren van de toekomstvisie van de

nationale omgevingsvisie?

gemeentes.

LEES MEER...

Burgerparticipatie en het kiezen van de juiste
doelstellingen

Binnen een beleidsplan is het kiezen van

Burgerparticipatie kan plaatsvinden op

de juiste doelstellingen van belang.

grote en kleine schaal.

Als burgerparticipatie onderdeel van het

Maar wat zijn nu de redenen om te

beleidsplan is, dan kunnen ook hiervoor

kiezen voor burgerparticipatie?

doelen in stelling worden gebracht.

LEES MEER...

Heeft u goede voorbeelden rondom burgerparticipatie-projecten bij u in de gemeente? Laat het
ons weten. Dan besteden we daar graag aandacht aan in de Topletter.

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.
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