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Betreft: Uitnodiging bijwonen bijeenkomst Vrouwen van Nu/ProDemos

Beste raadsleden,

Iedereen heeft te maken met politiek. Veel burgers in Nederland zijn kritisch en betrokken 
bij de democratie. Dit geldt zeker ook voor Vrouwen van Nu, de grootste 
vertegenwoordiging van vrouwen in Nederland. Ons motto is immers met de kracht van 
vrouwen de leefomgeving versterken.

De Afdeling Poortugaal/Rhoon e.o. organiseert samen met ProDemos* op 12 april 2017 een 
bijeenkomst om onze leden en andere geïnteresseerden op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met politiek en hen het gevoel te geven dat hun betrokkenheid bij de 
democratie van belang is. We verwachten ongeveer 70 deelnemers. Voor het slagen van 
deze bijeenkomst is aanwezigheid van enkele raadsleden essentieel. Daarom zouden wij het 
op prijs stellen als u deze uitnodiging in de raadsfracties aan de orde wilt stellen.

Programma
ProDemos* heeft het materiaal voor de bijeenkomst ontwikkeld en levert een moderator.
Politiek en politieke betrokkenheid staan centraal: politiek gaat om wezenlijke onderwerpen 
die ons allemaal raken en waar we ons 'tegenaan mogen bemoeien' als we een goed idee 
hebben of ergens boos over zijn.

Rol van raadsleden
De bijeenkomst bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een gesprek met lokale 
politici. Zij krijgen een actieve rol tijdens het onderdeel 'Vraag en antwoord'. De deelnemers 
ervaren zo dat raadsleden ook gewoon mensen zijn waarmee je als inwoner in contact kunt 
komen. Daarnaast maken de deelnemers kennis met het werk van de gemeenteraad. Er is 
geen gelegenheid voor debat tussen de aanwezige politieke partijen. Wel vragen we de 
raadslieden mee te doen met de deelnemers. Na de bijeenkomst is er gelegenheid om met 
de bezoekers in gesprek gaan.
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Praktische informatie
De bijeenkomst vindt plaats op:

• Woensdag 12 april 2017
• 20.00-22.30 uur
• Zalencentrum De Brinkhoeve in Poortugaal

Aanmelden en meer informatie
Raadsleden kunnen voor meer informatie en aanmelding contact opnemen met 
ondergetekende, telefoon 010-4806294 of email ntvschie@caiway.nl.

We zien uit naar uw reactie!

Ook namens ProDemos* hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Janet tpeprtïan 
Vpof^kfer 
/rouwen van Nu 

Afd. Poc^rtugaal/Rhoon e.o.

*ProDemos is het 'Huis voor democratie en rechtsstaat'. ProDemos legt uit wat de spelregels 
zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien watje zelf kunt doen om invloed uit te 
oefenen - in de gemeente, de provincie, het land en Europa. Zie ook de website 
www.prodemos.nl
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