
L.S., 
 
eerst even kennismaken! 
 
Code Oranje is een beweging voor democratische vernieuwing. Steeds vaker wordt daar ook het begrip 

‘Ombudspolitiek’ voor gebruikt. Code Oranje streeft ernaar om inwoners meer zeggenschap (‘van 
onderop’) te geven. Aangezien dit goed aansluit bij de werkwijze van veel lokale partijen heeft Code 
Oranje een netwerk van lokale partijen opgezet. Dit netwerk heeft tot doel de lokale partijen te 
ondersteunen bij de onderlinge uitwisseling van kennis en vaardigheden, met name op het gebied 
van innovaties in de lokale democratie en het betrekken van inwoners bij de politieke 
besluitvorming.  Aan mij is gevraagd om in dit netwerk een coördinerende rol in te spelen. 
 
Als coördinator lokale partijen voor Code Oranje wijs ik u hierbij graag op belangrijk nieuws over de 
Innovatie van de Democratie! 

 

1.      U  kunt zich desgewenst bij mij opgeven voor een Provinciale Q&A Whatsapp groep, waar u met 
andere lokale partijen kunt communiceren. Mailadres staat hieronder en de telefoon is geduldig. 
Een dwarsdoorsnede van de vragen waar velen over discussieerden in deze groep: 
 
1. hoe vind ik een bij mijn lokale partij passende wethouder? 
2. hoe schrijf je een passend partijreglement? 
3. is er een template voor lokale partijen? 
5. Hoeveel lokale partijen kent Code Oranje, al dan (nog) niet  gebruik makend van haar logo of de 
"Powered by Code Oranje" uiting? Meld u aan voor deze 2 opties. 
8: wat kan Code Oranje voor lokale partijen betekenen? 
9. Kan Code Oranje als linking pin in mijn Provincie helpen hoe subsidie rond Innovatie Democratie 
wordt aangevraagd? 
14. Hoe evalueert het bestuur het functioneren van de raadsleden en wethouders? 
15. Hoe komt het dat lokale partijen in hun vergoeding achtergesteld worden door Haagse 
regelgeving en dus in de praktijk door hun lokale griffie? 
16. Waarom is het trainingsaanbod voor lokale partijen zo onvindbaar? 
17. Waarom heeft een lokale partij het Code Oranje logo in haar partijnaam? 
18. Waarom heeft een lokale partij Powered by Code Oranje in haar naam? 
19. Welke lokale partijen zijn bereid hun fusie ervaring te delen met anderen? 
20. Wie kan ervaringen delen over een samenwerking of zelfs samensmelting tussen een 
burgerinitiatief en een lokale partij? 
21. Wat vinden jullie een betere oplossing: een via loting gekozen aantal partijloze burgerleden in de 
raad of vlak voor elke stemming een online burgerraadpleging? 
22. Hoe schrijf ik begrijpelijke teksten voor inwoners? 
23. Hoe kan de raadsfractie financieel juist boekhouding naleven? 
25 Hoe organiseer je een inkomstenbron bij een burgerinitiatief? 
 
als u zich aanmeldt krijgt u alle antwoorden op deze vragen  
 
als klapper op de vuurpijl!  
 
Kijk deze eens https://youtu.be/Yd9PXa6Q-4A  
 
 

https://protect-de.mimecast.com/s/qIUMC36zrGSqGvGFgERPr?domain=youtu.be


2.     Of zoekt u kennisuitwisseling met andere lokale partijen, bijvoorbeeld over manieren om de bevolking bij 

de besluitvorming te betrekken, activiteiten rond democratische vernieuwing, tips hoe jongeren te bereiken, 

afstemming bij bovenlokale vraagstukken. moties enz enz? Mailadres staat hieronder en de telefoon is 
geduldig. 

 

3.      We kunnen voor u ook bemiddelen naar Provinciale Staten of helpen bij het aanvragen van een 
Provinciale subsidie rond Innovatie van de Democratie. Mailadres staat hieronder en de telefoon is 
geduldig. 
 
 
 
4. Wilt u blijvend op de hoogte worden gehouden over wat zich binnen Code Oranje afspeelt dan 
meld u zich eenvoudig aan via: 
https://www.wijzijncodeoranje.nl/doneren/ 
 
Met vriendelijke groeten van Wim van Oudheusden, 
namens Code Oranje. 
 
Lokalepartijen@wijzijncodeoranje.nl 
 
wat doen wij? zie:  
https://www.wijzijncodeoranje.nl/lokalepartijen/ 
 
06 404 145 60 
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