Feest van de Democratie
Bewonersconferentie voor actieve bewoners uit Groningen, Haren en Ten Boer
Dinsdag 20 november 2018
16:00 - 21:30 uur
Congrescentrum Hanze Plaza, Protonstraat 16 Groningen

Feest van de Democratie
Op dinsdag 20 november staan vanaf 16 uur de deuren van Hanze Plaza wagenwijd voor je open en
maken we samen het ‘Feest van de Democratie’. Je kunt je uiterlijk tot maandag 19-11 aanmelden door
een mail te sturen naar secretariaatcs@groningen.nl. Hieronder vind je het programma en de workshops.
Je kunt klikken op de links voor meer info. Heb je vragen over het programma? Bel Liesbeth van de
Wetering 06 50215753.
Wat gaan we doen?
In Groningen, Haren en Ten Boer zijn veel bewonersorganisaties en bewoners actief om hun buurt, wijk of
dorp beter, fijner en leefbaarder te maken. Wat werkt, wat niet? Waar loop je tegen aan? Wat heb je
nodig? Luisteren en leren, elkaar een stem geven, dat gaan we doen tijdens deze Bewonersconferentie
Feest van de Democratie.
Praktisch
We zorgen voor eten en drinken. Mocht je speciale dieetwensen hebben, wil je dat dan per omgaande
doorgeven aan secretariaatcs@groningen.nl ? Op vegetariërs is gerekend.
Je kunt gratis parkeren bij Hanze Plaza. Ook is Hanze Plaza goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Hier de routebeschrijving.

Hoe ziet het Programma eruit?
16.00 uur
16.30 uur
16.35 uur
16.45 uur
		
		
17.15 uur
18.15 uur
19.15 uur
20.15 uur
20.30 uur
21.00 uur
21.15 uur
21.45 uur

Ontvangst - met omlijsting door De Wijk de Wereld en wandelgangenprogramma
Welkom door gespreksleider Carla Veldhuis
Opening door wethouder Roeland van der Schaaf
Talkshow met wethouder Roeland van der Schaaf en een aantal actieve bewoners:
Jaap de Graaf (Bewonersorganisatie Oosterpark), Daan Wiersma (Golvend Lewenborg),
Ina de Vries (Wijkdeal de Wijert).
Eerste ronde workshops
Borrel & eten en rondgang langs het wandelgangenprogramma
Tweede ronde workshops
Korte pauze en verplaatsen naar plenaire zaal
Spreker Joop Hofman (Rode Wouw): Hoe maak je samen het feest van de democratie?
Optreden van ‘De Wijk de Wereld’
Slotbeschouwing door burgemeester Peter den Oudsten
Einde programma, hapje & drankje

Bij binnenkomst kun je kiezen uit twee van de volgende workshops (vol = vol):
1.
1 Wijkdeal in Uitvoering:
nieuwe democratie, nieuwe
uitdagingen - door kopgroep
Wijkdeal de Wijert

1.
2 Right to Challenge - door Kris- 1.
3 Pionieren met de Coöperatietel Jeuring/LSA voor bewonerve Wijkraad Oosterparkwijk:
sinitiatief, Arno de Vries/Goeide eerste ervaringen & lessen
eBuurt en Haaije Koenders/
– met Frank Brander/gemeenWijkbedrijf Selwerd
te Groningen, leden van de
Coöperatieve Wijkraad &
Bewonersorganisatie Oosterpark

1.
1.
4 Golvend Lewenborg: ‘Mag
5 De rol van ontmoetingsplek- 1.
6 Wat brengt de omgevingswet
het ook leuk zijn?’ – met Daan
ken en buurthuizen bij partici& Democreatie – door Marte
Wiers/Golvend Lewenborg
patie - door Jouke de Jong/
Kappert/Inspiratiegids PartiBBOG, Mark Aalders/MFC de
cipatie - Programma Aan de
Wijert-Helpman, Berber Keislag met de Omgevingswet
del & Maartje Peters/De Rieshoek Noordlaren, Lee Smale/
Sonde2000-Tuinpad o.l.v. Ale
Woudstra.
1.
1.
7 Van klassieke participatie naar 1.
8 Actieve dorpen. Lessen van
9 Hoe draagt een burgertop
samen stad, wijk en gemeenhet dorpsgericht werken in
bij aan een Goeie Buurt?
schap maken – door Frans
Ten Boer – door gebiedsteam
– door Kris Holwerda/GoeiSoeterbroek/Ruimtemaker
Ten Boer e.a.
eBuurt, Harry Bos, Gerard
Vonk & Aletta van den Berg/
G100-Oranjewijk
We hebben een wandelgangenprogramma waar je kennis kunt maken met:
• De Wijk de Wereld met de brievenbus uit Selwerd
• De Burgeracademie
• De Wijk-VVV / Periferie uit Selwerd
• Groningen werkt aan Digitale Democratie: maak kennis met het nieuwe online platform voor participatie
• De rol van buurtcentra anno 2018: Manifest Wijkaccommodaties BBOG
• Burgerinitiatieven Groningen
• Hoe werkt Wijkdeal de Wijert?
• Inkijkje in Cocreatie Paddepoel
• De Wensenmuur: geef hier je boodschap aan een volgend college van B&W of je onderwerp voor de
volgende conferentie mee
Meebouwgroep
Kortom: een vol en bruisend programma, dat door veel actieve bewoners uit Groningen, Haren en
Ten Boer wordt gevuld. In het voorjaar van 2019 zal er een vervolg worden georganiseerd waar we
dieper op een aantal thema’s ingaan. Je kunt je aanmelden voor de meebouwgroep en samen dat
vervolg vormgeven.

l

Meer over de Week van de Democratie

Van 14 t/m 21 november wordt in Groningen, Haren en Ten Boer de Week van de Democratie gehouden.
In het stadhuis, in de wijken, in de dorpen. Een verkiezingsfestival in de aanloop naar de verkiezingsdag
op 21 november. Maar zeker ook een week die laat zien dat democratie veel meer is dan 1 keer in de 4
jaar een hokje rood kleuren. Dat je als inwoner van Groningen, Haren en Ten Boer ook op andere
manieren actief en betrokken kunt zijn. Centrale thema’s: ‘Kunnen we praten?’ en ‘Geef elkaar een stem’.
Een week vol met activiteiten en evenementen over de verkiezingen en de lokale democratie.
Kijk hier voor het hele programma.

geef elkaar een stem

