Uitnodiging:
Vervolgbijeenkomst Lokale Democratie
5 juni, 19.30 – 22.00
Achtergrond
Op 4 april heeft het Platform Lokale Democratie (PLD) een eerste bijeenkomst georganiseerd voor
organisaties en inwoners van onze gemeente. Het doel was om zo open mogelijk te onderzoeken hoe
samenwerking met de gemeente momenteel ervaren wordt, hoe we deze zouden willen zien en om
te kijken wat er voor nodig is om dit te verbeteren.
Aan deze bijeenkomst hebben achttien mensen deelgenomen, deels op persoonlijke titel en deels
vanuit uiteenlopende organisaties en belangengroepen. In de bijeenkomst werd duidelijk dat de
manier waarop samenwerking met de gemeente verloopt, zeer uiteenlopend ervaren wordt.
Daarnaast wordt ook verschillend gedacht over hoe inwoners zich verhouden, of zouden moeten
verhouden, tot de gemeente. Suggesties voor de manier waarop verbetering van samenwerking
bereikt zou kunnen worden, hebben een veelheid aan ideeën opgeleverd.
Doel
In deze vervolgbijeenkomst willen we de suggesties en ideeën ter verbetering verder uitwerken. Als
deze voldoende uitgewerkt zijn, kunnen deze aan de raad, het college en/of ambtenaren worden
voorgelegd. Daarbij is van belang in gedachten te houden dat de burgemeester streeft naar een
brede bijeenkomst van raadsleden, ambtenaren en inwoners gezamenlijk. Voorstellen voor
verbetering kunnen als input dienen bij de voorbereiding op deze bijeenkomst.
Naast het verder uitwerken van suggesties, streven wij er ook actief naar om nieuwe organisaties en
belangengroepen te betrekken. Zij zitten voor wat betreft samenwerking met de gemeente mogelijk
met vergelijkbare vragen en ervaringen. Door meer organisaties te betrekken, worden ook de
afzonderlijke posities steviger en wordt het draagvlak breder.
Doelgroep
De bijeenkomst is dus zowel bedoeld voor degenen die er op 4 april bij waren als voor nieuwkomers.
Vervolg
Zoals hiervoor reeds werd vermeld, streeft de burgemeester naar een gezamenlijke bijeenkomst voor
ambtenaren, raadsleden en inwoners. In deze brede bijeenkomst kunnen deze groepen met elkaar
gaan onderzoeken hoe het nieuwe samenspel in de lokale democratie vormgegeven kan worden.
Suggesties die vanuit inwoners gedaan worden, nemen wij mee in de voorbereiding op deze brede
bijeenkomst.
Gegevens bijeenkomst:
Datum: 5 juni
Tijd: 19.30 – 22.00
Inloop: v.a. 19.00 u.
Locatie: De Blauwe Tram
Adres: Oude Trambaan 51, Leidschendam
Aanmelding
U wordt verzocht zich vooraf aan te melden middels een mailtje naar: platformldlv@gmail.com
Schriftelijk reageren

Kunt u niet aanwezig zijn op 5 juni, maar wilt u wel uw suggestie of uw ideeën delen? Stuur deze dan
s.v.p. naar: platformldlv@gmail.com . Wij zullen deze dan meenemen in de verdere voorbereiding.
Info
De volgende informatie kan interessant zijn:
- De uitnodiging van de bijeenkomst van 5 april, deze vindt u hier
- Het verslag van de bijeenkomst van 5 april, deze vindt u hier
Meer informatie over het PLD kunt u vinden op onze website: www.platformldlv.nl

