
Geachte dames en heren, 
 
Graag willen wij de extra Cursus politiek actief onder jullie aandacht brengen, die wij samen met 
ProDemos organiseren vanaf 29 augusstus. De cursus is voor iedereen die meer wil weten over de 

provincie, of interesse heeft om politiek actief te worden.   En behandelt op 5 avonden vragen zoals:  

Wat doet de provincie? Hoe werkt de besluitvorming? Wat doet een Statenlid?  

Op deze vragen – en meer! – krijgen de cursisten antwoord. Daarnaast is er een training debatteren en 

zijn er ontmoetingen met politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Ter afsluiting 

wonen de deelnemers de Statenvergadering van 24 september bij. 
Meer informatie  over de cursus  en aanmelden kan via www.provincie-utrecht.nl/politiekactief 
 
Wij hadden dusdanig veel aanmeldingen voor de eerste 2 cursussen  dat de besloten is om de cursus 
weer 2x aan te bieden parallel aan elkaar. Er is een maximum van 60 deelnemers.   
Zouden jullie de cursus met mogelijk geïnteresseerden willen delen? 

De cursus staat ook online in de social media kanalen. Het zou fijn zijn als jullie het bericht daar 
zouden willen delen, liken of retweeten.  
Twitter:  https://twitter.com/PSUtrecht/status/1012676682304630784  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6418451363574874112  
Facebook: https://www.facebook.com/provincieutrecht/ 
 
Wacht niet te lang met de cursus onder de aandacht te brengen om teleurstellingen te voorkomen. 
 
Daarnaast hebben wij jullie jullie hulp nodig bij de invulling van de cursus.  
Voor de bijeenkomst van woensdag 29 augustus zijn wij op zoek naar Statenleden die willen vertellen 
hoe zij politiek actief zijn geworden en wat hun motivatie is. 
Op de bijeenkomst van 10 september is het de bedoeling dat er een speeddate plaatsvindt tussen 
deelnemers en Statenleden. Graag zouden wij van alle partijen  in ieder geval een Statenlid hierbij 
willen hebben zo dat de deelnemers een goed beeld krijgen van alle partijen.  
De ervaringen zijn positief en de deelnemers zijn erg geïnteresseerd om met jullie het gesprek aan te 
gaan waardoor er leuke gesprekken plaatsvinden.  
 
De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22 uur.   Graag jullie deelname aan deze avonden melden via dit 
mailadres.  

Tot slot wij hebben een filmpje laten maken van Gast van de Staten dat wij graag met jullie delen:  
https://www.youtube.com/watch?v=mz1daa20-CU&t=33s  

 
Met vriendelijke groet,  
 
Pablo Meegdes 
Communicatieadviseur a.i. – Statengriffie 
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