Beste lezer,

Met trots presenteren we de eerste
voortgangsupdate van de Burgertop Limburg
2018.

In deze update:
- Save the date - 20 juni eindevent
- Voortgang van de afzonderlijke
Burgertoppanels

Speciale aandacht voor de uitnodigingen 'Raad
van Advies zoekt nieuw lid' en 'Meedenken
voor visiedocument'.

Tot slot ter inspiratie een toespraak van minister Ollongren en een toelichting waar de Provincie
Limburg zich mee bezighoudt.

Samen maken we de agenda van de Limburgers.

Veel leesplezier,
Organiserend Comité Burgertop Limburg

Volg ons op Facebook

Save the date - 20 juni eindevent

Wij zouden u erop willen attenderen
om de volgende bijeenkomst van de

Op 20 juni a.s. van 19.30-22.30
uur presenteren de burgertoppanels

Burgertop Limburg 2018 te noteren

hun ideeën en visies en bieden

in uw agenda. Het betreft de
bijeenkomst 'Stemmen van

adviessheets aan Provinciale Staten
aan, in de persoon van Gouverneur

Limburgers' op donderdag 20 juni

Bovens.

2019 in het provinciehuis te
Maastricht .

Voortgang van de afzonderlijke Burgertoppanels
De Burgertoppanelleden zijn samen met de ambtelijke ondersteuners volop bezig om
concrete ideeën te creëren. De trainees hebben per burgertoppanel omschreven hoe
zij de Burgertop Limburg ervaren en wat we op 20 juni tijdens het eindevent kunnen
verwachten.
Bent u benieuwd hoe ver een Burgertoppanel is? Klik dan op de kopjes hieronder.

Burgertoppanel Kwaliteit van Leven

Burgertoppanel Milieubewust Ondernemen

Burgertoppanel De Nieuwe Overheid

Burgertoppanel Digitale Sprong in de Toekomst

Burgertoppanel Veiligheid

Burgertoppanel Werkgelegenheid

Raad van Advies zoekt nieuw lid

De Raad van Advies Burgertop

U kunt solliciteren voor een positie

Limburg is in het leven geroepen

als burgerlid via

om de doelrealisatie van de

info@burgertoplimburg2018.nl (vóór

Burgertop Limburg te monitoren.

3 mei 2019). Vermeld daarbij uw
motivatie.

In de Raad van Advies zitten twee
Statenleden (zowel vanuit de coalitie
als oppositie) en twee burgerleden.

Het is een pré als u heeft
deelgenomen aan de Burgertop
Limburg op 26 november 2018,
aanwezig kunt zijn op 20 juni en
onbezoldigd advies wilt geven over
deze Burgertop Limburg.

Meedenken over visiedocument

Het is de inzet om de Burgertop
Limburg niet een eenmalige

Andere geïnteresseerden kunnen
zich ook aanmelden. Medio mei

verschijnsel te laten zijn. Om het
experiment langdurig te kunnen
borgen in o.a. de Limburgse politiek,

vinden deze avondsessies plaats.

is het van belang om een
visiedocument op te stellen.
Per burgertoppanel zoekt het
Organiserend Comité minimaal één

Meld u aan via
info@burgertoplimburg2018.nl (vóór
3 mei 2019).

persoon, die het interessant vindt
om twee maal deel te nemen aan
een strategische avondsessie
samen met andere
ervaringsdeskundigen.

Klik hier voor meer informatie

Toespraak minister Ollongren

Minister Ollongren (Minister van
Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties) heeft begin april
j.l. een toespraak gehouden.

In de burgertoppanels komt deze
balans waarschijnlijk terug in de
discussies. De inhoud van de
toespraak van minister Ollongren
kan u inspireren.

Tijdens deze toespraak is de
minister onder meer ingegaan op
het nieuwe manier van werken
binnen het openbaar bestuur. De
verschuiving in de spreuk van ‘je
gaat erover of niet’ naar ‘je kunt het
niet alleen’, en de betekenis hiervan

De toespraak geeft mogelijk een
kader waarmee we op 20 juni a.s.
de boodschappen uit de
burgertoppanels kunnen
presenteren.

voor provincies. Samen zullen we de
balans moeten vinden om meer naar
de maatschappelijke vraag te
luisteren én de inhoud leidend te
laten zijn.

Lees hier de volledige toespraak
van minister Ollongren.

Wat doet de provincie Limburg eigenlijk?

Er is weinig rechtstreeks contact
tussen de provincie en de burgers.

Niet alle taken van de provincie
staan vast. Op een aantal terreinen
heeft de provincie wel vaste taken:

Daarom wordt er door de provincie
veel aan voorlichting gedaan. Want
ook op het provinciale niveau van de
overheid hebben mensen
mogelijkheden om betrokken te zijn
bij het beleid en de uitvoering ervan.
Bijvoorbeeld door het organiseren

- Ruimtelijke ordening en
volksverhuizing
- Milieubeheer
- Samenleving en cultuur
- Waterstaat
- Economische en agrarische zaken

van een Burgertop Limburg.

- Toerisme en recreatie
- Openbaar vervoer
- Toezicht op gemeenten

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.

