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Geachte leden van de gemeenteraad, 
Geachte leden van het college, 

Wij nodigen u graag uit om dit jaar samen met ons, ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, verschillende politieke partijen en de Vereniging van Plaatselijke Politieke 
Groeperingen, op zaterdag 14 september 2013 de Dag van de Democratie te vieren. 

Op 8 november 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties 
15 september uitgeroepen tot de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie. Ook in 
Nederland wordt deze dag gevierd. ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat 
organiseert voorafgaand aan de Dag van de Democratie ook de Nacht van de Dictatuur. Met 
als belangrijkste reden: te beseffen hoe belangrijk het is dat mensen in vrijheid hun stem 
kunnen laten horen. 

Open politiek 
Het waren vertegenwoordigers van politieke partijen die al in 2011 bij ons kwamen met het 
idee van een open dag, een dag waarop burgers overal in het land kennis kunnen maken met 
de politiek en met de politieke partijen. De verbinding met de internationale Dag van de 
Democratie lag voor de hand. Al in 2012 waren er vergevorderde plannen, maar de Tweede 
Kamerverkiezingen maakten het moeilijk deze overal in het land te realiseren. In 2013 gaan we 
de Dag van de Democratie wel op zoveel mogelijk plaatsen vieren, graag samen met u als 
gemeente. 

De viering van deze dag, met als titel 'Dag van de Democratie - Open politiek', is een mooie 
gelegenheid om de betrokkenheid bij de lokale democratie te vergroten. Daarom nodigen wij 
uw gemeente uit om op zaterdag 14 september 2013 de deuren open te zetten. Laat een 
breed publiek kennismaken met democratie, de politiek, de rol van politici en politieke partijen 
en geef inwoners inzicht in het besluitvormingsproces in hun gemeente. Zeker in aanloop naar 
de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is deze dag een mooie gelegenheid om burgers op 
laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de lokale democratie. 

Doe-het-zelf handleiding 
Uiteraard laten we u daarbij niet met lege handen staan. ProDemos en de politieke partijen 
hebben een doe-het-zelfhandleiding gemaakt, waarmee u een interessant programma voor de 
dag kunt samenstellen. De handleiding bevat meer dan 25 suggesties voor 
programmaonderdelen, zoals een wedstrijd 'Maak een poster over de Dag van de Democratie', 
een 'Debat over democratie' en 'Speeddaten met raadsleden'. Daarnaast bevat de handleiding 
praktische formats om de dag in uw gemeente te promoten zoals het logo, een standaard 
persbericht en promotietips. De handleiding kunt u downloaden via 
www.prodemos.nl/doehetzelf. 
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Begeleiding voor 30 gemeenten 
Om gemeenten bij deze dag te ondersteunen bieden we uw gemeente en nog 29 andere 
gemeenten de mogelijkheid om een van de activiteiten uit de doe-het-zelf handleiding 
kosteloos te laten begeleiden door een ProDemos-begeleider. U kunt kiezen uit de volgende 
activiteiten: 

Workshop - Hoe oefen ik invloed uit? 
Krachtenveld Gemeente 
Zeteldans-Race naar de Raad 
Speeddaten met raadsleden 

Wij vragen u deze brief te bespreken in uw raad (of in een ander gremium van uw raad) en/of 
college en ons - als u een beroep wilt doen op begeleiding van een van uw activiteiten uiterlijk 
1 augustus 2013 - te iaten weten of u dit jaar de Dag van de Democratie gaat vieren. 

Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u uw vraag mailen naar mevrouw Huri Sahin, 
projectleider van de Dag van de Democratie op locatie: h.sahin@prodemos.nl. 

Hoogachtend, 

Comité van Aanbeveling Dag van de Democratie op locatie 

• Mevrouw A. Jorritsma-Lebbink, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
• De heer Prof. Dr. CA. de Lange, voorzitter van de OSF-fractie in de Eerste Kamer 
• De heer drs. M J.M. Meijs, voorzitter van de Vereniging van Gemeentesecretarissen 
• Mevrouw A. van Miltenburg, voorzitter van de Tweede Kamer 
• De heer A. Oudbier, voorzitter (ad interim) van de Vereniging van Griffiers 
• De heer B.B. Schneiders, voorzitter van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters 

Hoogachtend, 

Dr. K. (Kars^Veii Dr. K. (KarsjLVeting 
Directeur ProDemos - Huis voor democratie 
en rechtsstaat 

Mw. drs. M J . (Marjolijn) van der Stel 
Namens de deelnemende politieke 
partijen en de Vereniging van Politieke 
Partijen en Politieke Groeperingen 


