Van: Het Democratiefestival <info@democratiefestival.nu>
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 11:54
Aan: Peters, Karin <karin.peters@provincie-utrecht.nl>
Onderwerp: Herinnering Uitnodiging Democratiefestival, 30 en 31 augustus 2019, Veur Lent
Nijmegen

Beste heer, mevrouw, Peters,
Komen jullie met de provincie Utrecht ook samen met inwoners naar het
Democratiefestival op vrijdag 30 augustus of zaterdag 31 augustus op eiland Veur Lent
in Nijmegen?
De eerste gemeenten en provincies hebben zich al aangemeld, dat zijn onder andere
Gelderland, Overijssel, Alphen aan den Rijn, Heerhugowaard, Lingewaard en Heumen. Zij
komen met een afspiegeling van hun inwoners per touringcar naar het eerste landelijke
Democratiefestival.
Liesbeth Spies vertelt in dit filmpje waarom dit festival zo belangrijk is!

We nodigen je van harte uit om net als Liesbeth Spies samen met 50 inwoners uit jouw

provincie aanwezig te zijn op het Democratiefestival. Kom de democratie meevieren en
meld jouw provincie aan!
Het Democratiefestival wordt dé plek waar inwoners van Nederland in een zomerse sfeer
met elkaar, met politici en maatschappelijke organisaties praten over maatschappelijke
thema’s die zij belangrijk vinden. Iedereen is welkom om opinies te delen, inspiratie op te
doen, bij te leren of een gezellige dag te hebben in een informele festivalsfeer.
Democratie is de kunst van het samenleven en dat maken we op Veur Lent tastbaar met
vele vormen van interactie. Van debatten, workshops, lezingen en excursies tot
exposities, documentaires, speeddates en colleges.
De eerste namen van sprekers en acts zijn inmiddels bekend. Onder anderen Hugo Borst,
Annemarie van Gaal, Maarten van Rossem, Sunny Bergman, Herman Pleij, Boris Dittrich,
kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer, Diederik Samsom, denker des vaderlands Daan
Roovers, Barbara Baarsma, Jan Latten, en Maarten Hajer geven acte de présence.
De presentatie is in handen van Eric Corton, Eva Cleven, Ajouad el Miloudi en Anita
Witzier. Muziek komt van de Tante Joke Karaoke Band, Merol, Danny Vera en Jonna
Fraser & Band.
Op www.democratiefestival.nu vind je meer informatie over de opzet en inhoud van het
voor deelnemers gratis festival.
Bij deze mail zit een korte handleiding met suggesties hoe de uitnodiging van inwoners
vormgegeven kan worden en een aantal leuke werkvormen waarmee tijdens de busreis
provinciale kwesties besproken kunnen worden. Daarnaast is in deze handleiding ook
praktische informatie te vinden over de programmatijden, de inschrijving en de kosten. Er
kunnen in totaal maximaal 25 gemeenten, provincies en waterschappen per dag met een
bus komen, dus wacht niet te lang met aanmelden. Voor het aanmelden van de provincie,
graag deze link gebruiken.
Ongeacht of jouw provincie met een bus vol inwoners naar het Democratiefestival komt,
willen we je vragen het festival onder de aandacht te brengen bij de inwoners van je
provincie.
In onze communicatie toolkit op de website – klik hier - zit bijvoorbeeld een leuke
festivalposter met namen van sprekers en acts.
De busreis naar het festival biedt provincies de gelegenheid om over provinciale kwesties
te praten en om de banden te versterken tussen inwoners onderling en, als zij ook
meekomen, met politici. Deze busreis in combinatie met het festival, bezorgt de inwoners
een inspirerende, inhoudelijke en gezellige dag. Dus meld je aan en vier de democratie
samen op Veur Lent.
Voor meer informatie:




Handleiding met praktische informatie
Website: www.democratiefestival.nu

Wij hopen de provincie Utrecht te begroeten op vrijdag 30 of zaterdag 31 augustus
op Veur Lent.
Met vriendelijke groet,
drs. K.H. Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
mr J.H.C. van Zanen, Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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