GEEF ELKAAR EEN STEM
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
Voor bewonersorganisaties en actieve bewoners in dorpen en wijken.
In Groningen, Haren en Ten Boer zijn veel bewonersorganisaties en bewoners actief om hun buurt, wijk
of dorp beter, fijner en leefbaarder te maken. Hoe gaat dat nu in de praktijk in de Coöperatieve Wijkraad
Oosterpark? Welke tips hebben de bewoners van Wijkdeal De Wijert? Hoe loopt het in een klein dorp? 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 de Bewonersconferentie Feest van de Democratie op 20 november.
We vinden het fijn als je er bij bent.

Aanmelden
Deelname is gratis, inschrijven is nodig. Stuur een email naar Donna Sleurink, secretariaatcs@groningen.nl
Organisatie gemeente Groningen. Meer informatie: Liesbeth van de Wetering, tel. 06 502 1 5 752.

Programma
16:00 uur

Ontvangst en Inloop

16:30 uur

Welkom door gespreksleider Carla Veldhuis

16:35 uur

Opening door wethouder Roeland van der Schaaf

16:45 uur

Joop Hofman, Bureau Rode Wouw
Hoe maak je samen het Feest van de Democratie?

17:10 uur

Talkshow met actieve bewoners

17:30 uur

Wandelgangenprogramma met: * Kick-off Burgeracademie
* Marktplaats van ervaringen * Speeddaten * Theater De Wijk
De Wereld * Wensenmuur * Bus Wijkdeal De Wijert * Wijk VVV

18:00 uur

Borrel en eten

19:00 uur

Workshops Ronde 1

20:10 uur

Workshops Ronde 2

21:15 uur

Afsluiting door burgemeester Peter den Oudsten

21:30 uur

Einde programma, informeel hapje en drankje

Workshops
Je kunt in het avondprogramma kiezen uit verschillende workshops. Zoals Werken aan de Wijkdeal, Hoe werkt
het Wijkbedrijf, ‘Wat is nodig voor bewonersorganisaties anno 2018’, de rol van ontmoetingsplekken & buurthuizen
bij participatie, Gebiedsgericht werken in de dorpen, Samenwerken rond de Omgevingswet, lessen van de
Coöperatieve Wijkraad, Co-creatie in de wijken en
‘Participatie als pauzenummer of noodzakelijk kwaad?’
Een deel van de workshops wordt gegeven door actieve
bewoners. Een ander deel door mensen die landelijk of
lokaal bij de thema’s betrokken zijn. Bij binnenkomst kun
je je inschrijven voor de workshops, en vol = vol.
Je kunt kennis nemen van interessante voorbeelden en
er is ruimte om te spreken over wat er beter kan en moet.
Je ideeën daarover en wensen die je mee wilt geven aan
een nieuw college, kun je ook kwijt op de wensenmuur.
In het voorjaar van 2019 komt er, op basis van de wensen,
een vervolg waarbij we een aantal thema’s en vraagstukken verder uitdiepen. De gemeente Groningen wil op deze
manier, samen met actieve bewoners, delen, leren en verder ontwikkelen.

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 op gemeente.groningen.nl/week-van-de-democratie voor het programma.

