
PERSBERICHT	  
	  
Inwoners	  vertellen	  politici	  welke	  afspraken	  de	  komende	  vier	  jaar	  gemaakt	  moeten	  worden	  

SPEEDDATEN	  MET	  LIJSTTREKKERS:	  AMERSFOORT	  MAKEN	  WIJ	  SÁMEN	  
	  

Met	  als	  thema	  ‘Amersfoort	  maken	  wij	  sámen’	  worden	  inwoners	  van	  de	  stad	  uitgenodigd	  om	  in	  
gesprek	  te	  gaan	  met	  alle	  lijsttrekkers	  van	  de	  politieke	  partijen	  die	  meedoen	  aan	  de	  gemeenteraads-
verkiezingen	  op	  19	  maart.	  	  
	  

Tijdens	  een	  speciaal	  Stadscafé	  op	  dinsdag	  11	  maart	  kunnen	  inwoners,	  in	  de	  vorm	  van	  een	  soort	  speeddate	  
met	  politici,	  vertellen	  op	  welke	  wijze	  zij	  de	  komende	  vier	  jaar	  actief	  betrokken	  willen	  zijn	  bij	  het	  beleid	  voor	  
de	  stad.	  De	  bijeenkomst	  vindt	  plaats	  in	  de	  Observant,	  Stadhuisplein	  7,	  inloop	  vanaf	  19.00	  uur.	  De	  entree	  is	  
gratis.	  Met	  name	  Amersfoorters	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  initiatieven	  en	  zich	  in	  willen	  zetten	  voor	  stad	  of	  wijk	  	  
zijn	  deze	  avond	  van	  harte	  welkom.	  
	  

Steeds	  meer	  Amersfoorters	  nemen	  het	  heft	  in	  eigen	  handen,	  wachten	  niet	  tot	  de	  overheid	  in	  actie	  komt.	  Zij	  
nemen	  er	  geen	  genoegen	  meer	  mee	  dat	  hun	  invloed	  beperkt	  blijft	  tot	  het	  1x	  per	  vier	  jaar	  inkleuren	  van	  een	  
stembiljet.	  Zij	  willen	  meer	  invloed	  op	  het	  beleid	  voor	  hun	  straat,	  buurt,	  wijk,	  stad	  of	  zaken	  als	  zorg	  en	  
welzijn.	  Het	  aantal	  burgerinitiatieven	  is	  de	  afgelopen	  paar	  jaar	  dan	  ook	  fors	  gestegen.	  	  
	  

Ook	  deze	  verkiezingen	  zijn	  er	  weer	  talrijke	  lijsttrekkersdebatten	  waar	  inwoners	  meestal	  niet	  actief	  bij	  
betrokken	  worden	  en	  waar	  1-‐op-‐1	  gesprekken	  met	  lijsttrekkers	  vrijwel	  onmogelijk	  zijn.	  Op	  dinsdag	  11	  
maart	  wordt	  dat	  omgedraaid:	  de	  lijsttrekker	  loopt	  van	  tafel	  naar	  tafel	  waar	  inwoners	  met	  hem	  of	  haar	  in	  
gesprek	  gaan.	  Voornaamste	  opdracht	  aan	  de	  lijsttrekker:	  luisteren.	  	  
	  

Hoofdthema	  van	  de	  avond	  is	  'Amersfoort	  maken	  wij	  sámen'.	  Als	  raadsleden	  zijn	  gekozen	  dan	  bepalen	  zij	  
voor	  de	  komende	  vier	  jaar	  het	  beleid.	  Maar	  Amersfoort	  kent	  inmiddels	  vele	  honderden	  bewoners	  die	  graag	  
samen	  met	  politici	  en	  bestuurders	  het	  beleid	  voor	  de	  stad	  willen	  bepalen.	  In	  een	  dialoog	  met	  de	  lijsttrekkers	  
vertellen	  inwoners	  welke	  afspraken	  er	  over	  die	  samenwerking	  gemaakt	  zouden	  moeten	  worden,	  zodat	  ook	  
ná	  de	  verkiezingen	  inwoners	  actief	  betrokken	  blijven	  bij	  het	  beleid	  voor	  de	  stad.	  Na	  afloop	  van	  het	  
speeddaten	  wordt	  een	  overzicht	  gepresenteerd	  met	  deze	  afspraken	  en	  worden	  de	  lijsttrekkers	  gevraagd	  
aan	  welke	  van	  deze	  afspraken	  zij	  voor	  de	  komende	  vier	  jaar	  hun	  naam	  verbinden.	  	  
	  

De	  avond	  wordt	  georganiseerd	  door	  Burgerinitiatief	  ‘Het	  Nieuwe	  Samenwerken’	  in	  nauwe	  samenwerking	  
met	  de	  organisatoren	  van	  het	  maandelijkse	  Stadscafé.	  De	  gespreksleiding	  is	  in	  handen	  van	  Arjan	  te	  Lintelo.	  
Rond	  22.30	  uur	  sluit	  een	  borrel	  (voor	  eigen	  rekening)	  de	  bijeenkomst	  af.	  	  
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