
 

 

 
 
 
 
 
 
Aan de gemeenteraad  
Aan het college van burgemeester en wethouders 
 
 
 
Datum:   18 mei 2017  
Onderwerp:  Deelname aan Dag van de Democratie  

 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
Geachte leden van het college, 
 
Graag nodigen we u uit om samen met ons, ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat, 
de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen en verschillende politieke partijen, op 
zaterdag 9 september 2017 de Dag van de Democratie te vieren.  
 
In 2007 heeft de algemene ledenvergadering van de Verenigde Naties 15 september 
uitgeroepen tot de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie. Ook in Nederland wordt 
deze dag gevierd, op een zaterdag die samenvalt met de Open Monumentendagen. De Dag 
van de Democratie heeft als doel mensen te laten beseffen hoe belangrijk het is om in vrijheid 
hun stem te kunnen laten horen. 
 
Kennismaken met democratie 
Grijp de Dag van de Democratie aan om op zaterdag 9 september 2017 de deuren van uw 
gemeentehuis open te zetten. Laat een breed publiek kennismaken met democratie en de 
lokale politiek en geef inwoners inzicht in het besluitvormingsproces in uw gemeente. Vorig 
jaar hebben verschillende gemeenten (wellicht ook de uwe), provincies én politieke partijen 
deelgenomen aan de Dag van de Democratie. 

Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018 
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 is de viering van de Dag van de 
Democratie een mooie kans om uw inwoners kennis te laten maken met democratie en de 
lokale politiek. Het is een mooi startmoment voor de verschillende activiteiten die u gaat 
uitvoeren ter bevordering van de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
 
Jongeren  
Dit jaar willen we gemeenten aanmoedigen om tijdens de Dag van de Democratie extra 
aandacht te geven aan het betrekken van jongeren bij de (lokale) politiek. Dit kunt u het beste 
doen in samenwerking met de onderwijsinstellingen in uw gemeente, in de week voorafgaand 
aan de Dag van de Democratie. Op de website www.prodemos.nl/doehetzelf plaatsen wij een 
interessante werkvorm geschikt voor jongeren. Deze werkvorm zal uiterlijk in week 34 
beschikbaar zijn. 
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Vlag voor de Dag van de Democratie 
Om de zichtbaarheid van de viering van deze dag te vergroten, 
kunt u bij ons een vlag bestellen via www.prodemos.nl/vlag. 
De vlag heeft een ‘VN-blauwe’ kleur en de drie blaadjes op de 
vlag symboliseren samen de trias politica.  
 
Voor de eerste tien gemeenten die reageren met het bericht dat ze gaan deelnemen aan de 
Dag van de Democratie stellen wij graag een gratis vlag beschikbaar.  
 
Daarnaast ontvangen gemeenten die deelnemen aan de Dag van de Democratie als dank voor 
deelname een gratis exemplaar van het bordspel ‘Race naar de Raad’ . Deelnemende 
gemeenten kunnen ook via onze website de brochures ‘Wat is een democratie’ en ‘Wie 
bestuurt de gemeente?’ tegen enkel verzendkosten bestellen.  
 
Doe-het-zelfhandleiding 
Net als voorgaande jaren laten we u bij uw deelname aan de Dag van de Democratie niet met 
lege handen staan. ProDemos en de politieke partijen hebben een doe-het-zelfhandleiding 
gemaakt, waarmee u een interessant programma voor de dag kunt samenstellen. De 
handleiding bevat meer dan 25 suggesties voor programmaonderdelen, zoals een 
fotowedstrijd getiteld ‘democratie in beeld’, een debat over democratie en speeddaten met 
raadsleden. Daarnaast bevat de handleiding praktische formats om de dag in uw gemeente te 
promoten, zoals het logo, een standaardpersbericht en promotietips. De handleiding kunt u 
downloaden via www.prodemos.nl/doehetzelf. Op dit moment wordt de handleiding 
geactualiseerd. Vanaf week 24 kunt u de geactualiseerde handleiding downloaden.  

Wij vragen u vriendelijk deze brief te bespreken in uw raad en/of college en ons uiterlijk  
1 juli 2017 te laten weten of u dit jaar de Dag van de Democratie met ons gaat vieren.  
 
Mocht u vragen hebben over deze brief, mailt u dan naar de projectleider van de Dag van de 
Democratie op locatie, mevrouw Huri Sahin (h.sahin@prodemos.nl). 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
Eddy Habben Jansen      
Directeur         
ProDemos − Huis voor democratie en rechtsstaat  
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