Welkom bij onze vierde nieuwsbrief
Nu de verkiezingen voor een nieuwe gemeenteraad zijn geweest, gaan wij
ook met ons initiatief voor een burgerberaad een nieuwe fase in. Met deze
raad en straks een nieuw college wordt onze inzet dat de gemeente nog in dit
jaar besluit een burgerberaad in Deventer in te voeren: een burgerberaad is bij
complexe vraagstukken een waardevolle uitbreiding van de inspraak. Gelet
op de urgentie vragen wij de gemeente vervolgens om als eerste onderwerp
een advies te vragen aan het burgerberaad over het klimaat.
Uw steun blijft daarbij absoluut nodig. Een petitie vóór de instelling van een
burgerberaad in Deventer kunt u tekenen op: avaaz.org

Overleg met raadsleden
Eind februari was er een overleg van de Initiatiefgroep Burgerberaad met
raadsleden van diverse partijen over het nieuwe samenspel tussen inwoners
en politiek. Wij brachten in dat een burgerberaad daar een goede bijdrage aan
kan leveren. “We praten hier al 30 jaar over. Waarom gaan we het niet gewoon
doen?” zei één van de raadsleden. Daarmee was de toon gezet. “We moeten
ons niet bij voorbaat laten weerhouden door alle uitvoeringsvragen. Laten we
dit nieuwe samenspel starten en leren van de fouten die we onderweg ongetwijfeld zullen maken”, zei een ander raadslid. Wat een mooie uitkomst van
deze bijzondere bijeenkomst!

Klimaatforum in Deventer!
Op vrijdagavond 25 en zaterdagmiddag 26 maart organiseert het Duurzaamheidscentrum voor de tweede keer een Klimaatforum. Voor het programma,
zie Klimaatforum 2022 | Duurzaamheidscentrum (dcdeventer.nl). Voor beide
dagen zijn nog gratis kaarten te krijgen via deze site. Wees er snel bij want op
is op. De Initiatiefgroep Burgerberaad zal op zaterdagmiddag 26 maart een
korte presentatie geven.

Deventer naar de stembus
Half maart bracht 51 % van de volwassen Deventernaren hun stem uit voor
de gemeenteraadsverkiezingen. De uitslag gaf wat verschuivingen te zien ten
opzichte van vier jaar eerder. Gemeentebelangen ging van zeven naar negen
zetels en werd daarmee veruit de grootste partij. Groen Links eindigde met
zes zetels op de tweede plaats. De Initiatiefgroep Burgerberaad heeft de dag
erop alle volksvertegenwoordigers een felicitatiekaart gestuurd. De voorkant
is een deel van de plattegrond van Deventer Op de achterkant een quote wat
een burgerberaad oplevert.
We wachten de besprekingen voor het nieuwe College van wethouders met
spanning af.
Zie ook: gemeenteraadsverkiezingen Deventer
Burgers spreken zich uit over een burgerberaad
Tijdens de verkiezingsmarkt op zaterdag 26 februari in de bibliotheek vroegen wij bezoekers hoe zij aankijken tegen een burgerberaad in Deventer. De
opnames zijn te zien op de website van het Burgerberaad: https://burgerberaaddeventer.nl/wat-vindt-deventer/

Burgerberaden elders
Het is echt een olievlek aan het worden. Overal in Nederland zijn initiatieven
voor een nieuw samenspel tussen inwoners en politiek, vaak in de vorm van
een burgerberaad, burgerforum of welke naam men er maar aan geeft.
De motie die in Utrecht is ingediend zou een goed voorbeeld voor ons kunnen
zijn. klik hier voor de motie.

Meer weten

Facebook burgerberaaddeventer.nl
Copyright © 2021 Burger Beraad Deventer All rights reserved.

