Welkom bij de derde Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief maken we ons op voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 16 maart. Het is een belangrijk moment voor de Deventer democratie:
wat kunnen we van de nieuwe raad verwachten op het gebied van klimaatbeleid? En hoe staat de nieuwe raad tegenover nieuwe vormen van burgerinspraak?
Wilt u uw steun als bewoner van Deventer aan het Burgerberaad laten horen?
Teken dan de Steunbetuiging op avaaz.org
De vijf werkgroepen van de Initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat
Deventer draaien op volle toeren, zult u merken. We kijken over de grens van
Deventer naar andere gemeenten die ons voorgingen in burgerpanels over
heikele onderwerpen. Zelfs de Europese Commissie experimenteert nu met
burgerplatforms. Wanneer zal de gemeente Deventer die stap zetten? We
hopen en verwachten dat zij nog dit kalenderjaar een besluit daarover neemt!

Teken de steunbetuiging voor een Burgerberaad in Deventer!
Misschien heeft u het artikel over Buurspraak in de Stedendriehoek van 9 februari
gelezen. Daarin stelt Joop Hofman dat Deventer al 700 jaar geleden Buurspraak
heeft uitgevonden. Zijn conclusie is: een Burgerberaad is net zo Deventers als de
Koek, Auping, Go Ahead Eagles en de IJssel.
Wilt u ook dat bewoners een stem krijgen bij het maken van keuzes over de toekomst van onze stad Deventer, te beginnen met het klimaatvraagstuk? Teken dan
de Steunbetuiging op avaaz.org

Warm lopen voor de verkiezingen op 16 maart
26 februari: verkiezingsmarkt
Op zaterdagmiddag 26 februari is er een grote verkiezingsmarkt in de centrale bibliotheek aan de Stromarkt in Deventer. Niet alleen de politieke partijen
presenteren zich daar; ook maatschappelijke organisaties zijn daar aanwezig,
waaronder de initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat. Uiteraard gaan
we daar in gesprek met de politieke partijen. U kunt ook zelf de politieke partijen bevragen over hun standpunten over het burgerberaad of het klimaatbeleid. En heeft u vragen voor ons, dan gaan we daarover graag in gesprek met
u! Er is een vrije inloop vanaf 14.00 uur. Om 16.00 uur sluit Lucas de Man de
markt af met ‘In search of Democracy 3.0’. Samen met politici en inwoners
van Deventer gaat hij op zoek naar de toekomst van de democratie. Dat is de
initiatiefgroep Burgerberaad natuurlijk uit het hart gegrepen! Zie voor meer
info de website.
3 en 10 maart: debat over duurzaamheid
In aanloop naar de verkiezingen worden er twee Duurzaamheidsdebatten
georganiseerd door het Duurzaamheidscentrum en andere partners. Op donderdagavond 3 maart voor en over ondernemers, een week later op 10 maart
voor en over bewoners van Deventer. De bijeenkomsten kunnen naar keuze
fysiek of online worden bijgewoond. Voor meer informatie zie de agenda van
het Duurzaamheidscentrum, www.dcdeventer.nl.
Aanmelden kan nu al!
Verkiezingsdebat duurzaamheid voor ondernemers (dcdeventer.nl)
Verkiezingsdebat duurzaamheid voor bewoners (dcdeventer.nl)

Klimaatforum Deventer op 26 maart
Het Duurzaamheidscentrum Deventer hield op 28 augustus 2021 een eerste Klimaatforum, in de Lebuïnuskerk. Het organiseert op zaterdagmiddag
26 maart het tweede Klimaatforum, deze keer waarschijnlijk in de centrale
bibliotheek van Deventer. De initiatiefgroep Burgerberaad voor het Klimaat
Deventer zal op deze middag een interactieve presentatie geven. Houd de
agenda en nieuwsbrief van het Duurzaamheidscentrum in de gaten voor
meer informatie, onder andere hoe u zich hiervoor kunt aanmelden. www.
dcdeventer.nl.

Burgerberaden elders
Er bestaan in Nederland, de EU en de wereld talloze voorbeelden van burgerberaden. Soms heten ze burgerplatforms, burgerpanels of burgerforums;
allemaal zijn ze gericht op versterking van democratische besluitvorming.
Daarbij staat directe zeggenschap van de burger voorop. Alleen in Nederland
bestaan er al 64 voorbeelden en in de EU 277. Wereldwijd zijn er bijna 2000
burgergroepen verdeeld over 137 landen. Talloze voorbeelden van vernieuwende initiatieven kunt u vinden op de website Participedia.
Half februari is de EU begonnen met een experiment met burgerparticipatie in
vier regionale conferenties. In Maastricht werd het migratievraagstuk van alle
kanten bekeken door 183 ingelote Europese burgers. Daarbij was de groep
jongeren bewust oververtegenwoordigd. Veertig voorstellen gaan nu door
naar een plenaire sessie van alle burgerberaden in Straatsburg. Het is goed
dat Europa werk maakt van burgerinspraak. Er gaan zelfs stemmen op om
burgerpanels permanent toe te voegen aan de Europese besluitvorming.
Tenslotte lichten we er een Nederlands voorbeeld uit, omdat dit initiatief in
Steenwijkerland zo’n inspirerend voorbeeld is: https://epale.ec.europa.eu/nl/
blog/burgerparticipatie-steenwijkerland-klimaatneutraal
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