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1
april

Een interactieve bijeenkomst over de mogelijkheden en 
onmogelijkheden van burgerparticipatie in Noord-Nederland. 
Wat u kunt doen, om samen te bouwen aan democratisch 
burgerschap. We wisselen kennis uit, stellen vragen en gaan in 
gesprek met elkaar.

Meld u aan

gezond & wel

https://www.zorgbelang-overijssel.nl/agendaitem/1020/ 
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Inloop

Pauze

Opening door wethouder Henk ten Hulscher

1e ronde workshops

Welkom en toelichting op programma door 
dagvoorzitter Petra van der Horst

Tijd voor wisselen

Vragenronde

Terugblik op de middag en aandacht voor de 
toekomst door dagvoorzitter Petra van der Horst

Inleiding door Henk Beltman
Burgerparticipatie en democratisch leiderschap

2e ronde workshops

Inleiding door Marisca Wesselius 
Deep Democracy

Afsluiting met een hapje en drankje

Toelichting op workshops door dagvoorzitter
Petra van der Horst

Een korte inleiding met de volgende onderwerpen: (a) korte schets ontwikkelingen rond burgerschap/
lokale democratie (b) de vraag hoeveel ongelijkheid onze democratie kan verdragen (c) bovenal: 
suggesties voor en een oproep tot meer participatie van burgers.

Een kennismaking met de filosofie en methode van Deep Democracy. Dit is een vernieuwende methode 
en filosofie die zich richt op het verbeteren van relaties tussen mensen. Deep Democracy is ook een 
praktische methode die bruikbaar is voor iedereen in alle interacties tussen mensen. Op het werk, thuis, 
op school of in de wijk.

Netwerkbijeenkomst           Democratisch burgerschap



Workshops
Netwerkbijeenkomst Democratisch       burgerschap

De gemeente Groningen (recent samen-
gevoegd met Haren en Ten Boer) heeft in 
2016 de drie vaste adviesraden opgeheven. 
De Cliëntenraad werk, inkomen en participatie 
is blijven bestaan, maar in plaats van Wmo-
platform, Adviesraad Gehandicapten en 
Ouderenraad is er een adviesstructuur 
opgebouwd, bestaande uit een netwerk van 
betrokken, deskundige en ervaren inwoners 
van de gemeente.

De coördinatoren Alice Bijker en Mark Sekuur 
laten zien hoe dit werkt, welke valkuilen er zijn, 
maar vooral: wat het oplevert! Ze gaan graag 
in gesprek over de voor- en nadelen van deze 
nieuwe vorm van democratie.

Alice Bijker
Coördinator StadAdviseert

Mark Sekuur
Coördinator StadAdviseert

StadAdviseert

In het Domein Werk en Inkomen is het 
verbeteren van het zelfbeeld van cliënten 
en hen stimuleren om de eigen toekomst 
actief in handen te nemen, een onmisbare 
randvoorwaarde voor terugkeer op de 
arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor het beperken/
oplossen van de armoedeval.

In Ommen hebben betrokkenen daartoe de 
Stichting Ommen Samen Sterk opgericht, met 
intensieve ondersteuning van de gemeente. 
Waarbij we de burger partner hebben 
gemaakt, bij de bestrijding van armoede, in 
het effectueren van schuldsanering en het 
bevorderen van re-intergratie.

Mede daardoor ontstond ook het initiatief 
Ommen Armoedevrij.

Bert Vroon
Voorzitter participatieraad 

Sociaal Domein Ommen

Erik Slagter
(Ex)-voorzitter Ommen Samen 
Sterk en lid Participatieraad

Voorbeeld Ommen

Deze interactieve workshop gaat in op hoe 
het gedachtengoed van positieve gezondheid 
kan bijdragen aan burgerparticipatie. Hoe zet u 
een beweging van onderop in gang en verbindt 
u burgerinitiatieven aan zorg en welzijn. Het 
project ‘De Wind in de Zijlen’ in de gemeente 
Delfzijl is daarbij het praktijkvoorbeeld tijdens 
deze workshop.

Ellen Bos
Value2Share

Jolanda Fritsma
Teamleider participatie en 
kwaliteit bij Zorgbelang Groningen

Eigen Regie

Nico Smits 
Voorzitter Stichting HiT 
Heerenveen

HiT is een burgerinitiatief met als doel 
dat mensen met een beperking, handicap 
of chronische ziekte kunnen meedoen aan 
de Heerenveense samenleving.  In deze 
workshop wordt een toelichting gegeven op 
het ontstaan van HiT als burgerinitiatief en wat 
de succesfactoren zijn. Ook de uitdagingen 
komen aan bod.

Heerenveens initiatief

toegankelijkheid (HIT)

U kiest bij binnenkomst welke 2 workshops 
u wilt volgen. Onder het motto ‘wie het eerst 
komt, die het eerst maalt’.*

Fred Dommershuijzen 
Bestuurslid Stichting HiT Heerenveen 



Zuideinde 70
7941 GK  Meppel

toegankelijkheid
Schouwburg Ogterop in Meppel bestaat 
al 150 jaar en er is veel geïnvesteerd in de 
toegankelijkheid van het gebouw. Op de begane 
grond zijn mindervalide toiletten beschikbaar 
en de eerste verdieping is bereikbaar met een 
lift. Het programma vindt deels op de eerste 
verdieping en deels op de begane grond plaats. 
Deze verdieping is te bereiken met de trap of met 
de lift. De lift is niet heel groot dus het kan zo zijn 
dat het wat langer duurt voordat iedereen op de 
plek van bestemming is. 

Practische info
Netwerkbijeenkomst Democratisch burgerschap

per openbaar vervoer
De schouwburg ligt op ongeveer 
7 minuten loopafstand van trein- 

en busstation Meppel. Vanaf het station steekt u 
over en loopt u de Stationsweg in. Aan het einde 
van de Stationsweg ziet u Schouwburg Ogterop.

parkeren
U kunt uw auto gratis (ook overdag) 
parkeren op het grote parkeerterrein 
rondom het sportveld achter Ogterop. 

U bereikt dit parkeerterrein door links naast 
Ogterop de Prinses Marijkestraat in te rijden. 
De ingang van het parkeerterrein is na zo’n 150 
meter aan de rechterkant. Eén afslag eerder is een 
parkeerterrein waarvoor wel betaald parkeren 
geldt.

Op de straten rond Ogterop en het openbare 
parkeerterrein direct achter Ogterop geldt 
van 09.00 tot 18.00 uur en op koopavond 
(vrijdagavond) betaald parkeren.

P

bruikbaarheid
Indien er behoefte is aan een gebarentolk, dient 
men deze zelf mee te nemen.

met de auto
Vanuit richting Zwolle A28

Voorbij Staphorst neemt u de A32 
richting Leeuwarden/Meppel. Neem de afslag 
Meppel Zuid. Aan het eind van de afrit gaat u 
linksaf en bij de tweede stoplichten rechtsaf 
richting Meppel-Centrum. U rijdt door tot u op 
een driesprong aan uw linkerhand Schouwburg 
Ogterop ziet. Op deze driesprong gaat u linksaf 
om bij de parkeerplaatsen achter de schouwburg 
te komen.

Vanuit richting Groningen/Hoogeveen 

Bij knooppunt Lankhorst gaat u naar de A32 
richting Leeuwarden/Meppel. Neem de afslag 
Meppel Zuid. Aan het eind van de afrit gaat u 
linksaf en bij de tweede stoplichten rechtsaf 
richting Meppel-Centrum. U rijdt door tot u op 
een driesprong aan uw linkerhand Schouwburg 
Ogterop ziet. Op deze driesprong gaat u linksaf 
om bij de parkeerplaatsen achter de schouwburg  
te komen.

Vanuit richting Leeuwarden/Heerenveen A32

U neemt afslag Meppel. Aan het eind van de 
afrit neemt u de tweede afslag op de rotonde 
(linksaf ). Bij de stoplichten rechtsaf. U gaat over 
het spoorviaduct en houdt rechts aan. Bij de 
stoplichten rechtsaf en de eerste afslag (voor 
het station) weer rechtsaf. Aan het einde van de 
Stationsweg ziet u Schouwburg Ogterop.

Schouwburg 

OGTEROP


