Cursus Politiek Actief
Wilt u meer weten over de gemeente en hoe de politiek werkt? Heeft u vragen als: hoe werkt de
democratie en hoe komt de gemeenteraad tot een besluit, maar ook wat ú daaraan kunt
bijdragen? Doe dan mee aan de cursus politiek actief. Speciaal mensen die erover nadenken actief
te worden in de politiek kunnen veel hebben aan deze cursus. Maar ook als u niet direct in de
politiek wilt stappen maar wel wilt weten hoe u invloed kunt uitoefenen op de lokale
besluitvorming is de cursus zeer geschikt.

De gemeenteraad
De gemeenteraad van Leeuwarden heeft het initiatief genomen om de cursus aan te bieden. Deze
wordt verzorgd door ProDemos. Deze organisatie heeft veel ervaring in het geven van cursussen over
democratie, politiek en rechtstaat. De cursus biedt inwoners van de gemeente Leeuwarden de
gelegenheid een kijkje te nemen achter de schermen van de lokale politiek. Op 5 maandagavonden
worden verschillende aspecten van het werken binnen de lokale democratie uitgelegd. Op deze
manier kunt u verkennen of u actief zou willen worden in de (lokale) politiek. Een antwoord krijgen
op de vraag of er een politicus in u schuilt.
Inhoud en data
In deze cursus wordt naast theorie ook gewerkt aan vaardigheden zoals debatteren. Theorie wordt
afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en uiteraard ontmoeten
de deelnemers ook lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. De cursus
start op 30 september en bestaat uit 5 bijeenkomsten. Vier maandagavonden met elk een ander
thema en afsluitend een bezoek aan een raadsvergadering. De data zijn: 30 september, 7, 14, 28
oktober en 4 november het bezoek aan de bijeenkomst van de gemeenteraad. De thema’s zijn:
introductie en kennismaking, algemene staatsinrichting; de gemeente en
beïnvloedingsmogelijkheden; gemeentelijke financiën; debatteren.
Meer informatie en aanmelden
Op de website van ProDemos www.prodemos.nl kunt u meer informatie over deze cursus vinden.
Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de griffie van de gemeente Leeuwarden. Hier kunt u zich
ook aanmelden. Dat kan door een mail te sturen aan griffie@leeuwarden.nl Deelname aan de cursus
is gratis. De bijeenkomsten zijn allemaal n het Stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden.

