Verfris de lokale democratie
Raadslid Monica Lemmens uit Huizen is de 200e ondertekenaar van de 10 beloften voor verfrissing
van de lokale democratie. Zij spreekt zich net als de andere ondertekenaars vóór de verkiezingen
uit dat zij bewoners meer, beter en duidelijker zal betrekken bij het bestuur van de gemeente. Het
gaat hierbij om burgers beter te betrekken, zelf beleid laten maken, zelf laten oordelen in moeilijke
afwegingen en zelf laten controleren. De ondertekenaars van #ikverfris komen uit 83 verschillende
gemeenten en de meerderheid is raadslid of kandidaat-raadslid. Politieke vernieuwing loopt door
alle partijen heen. Dat is ook nodig om vernieuwingen van de grond te krijgen. De ondertekenaars
komen uit lokale en landelijke politieke partijen en uit het gehele politieke spectrum. Dat er nu al
200 (kandidaat-)raadsleden en andere geïnteresseerden zijn aangemeld heeft grote betekenis voor
de lokale democratie na de gemeenteraadsverkiezingen. Zij hebben zich verbonden aan de belofte
om te werken aan een frisse, vitale lokale democratie.
Meedoen aan #ikverfris of meer weten over deze actie? Kijk op:
www.ikverfrisdelokaledemocratie.nl
Met deze actie wil initiatiefnemer Hein Albeda samen met de Democratic Challenge raadsleden en
kiezers uitnodigen zich uit te spreken voor vernieuwing van de lokale democratie en te beloven zich
in te zetten voor vernieuwingen. Een jaar na de verkiezingen zal #Ikverfris de raadsleden uitnodigen
om hun ervaringen rond de vernieuwing te delen en met elkaar en actieve bewoners tips uit te
wisselen over wat aanslaat in hun gemeente, wat moeizaam gaat en wat werkt.
Uiteraard is en blijft er een belangrijke rol voor de gemeenteraad. Raadsleden bepalen het speelveld
en verdelen het publiek geld. In de gemeenteraad worden de grote politieke tegenstellingen
uitgevochten. De boodschap is: waak daarbij voor teveel partijpolitieke- en coalitiebelangen.
Raadsleden krijgen vooral het vertrouwen als ze aansluiten bij de inwoners, als ze zo veel mogelijk
gebruik maken van de kennis en ervaring van de kiezers. Daar gaat de verfrissing van de lokale
democratie over. #Ikverfris is blij dat deze boodschap zo aanslaat.
De oproep van #ikverfris is “Kijk welke partij je aanspreekt en kies dan een politicus die zich op een
frisse manier inzet in om gebruik te maken van de kracht, kennis en ervaring van inwoners”.
Monica Lemmens ontving als presentje het boek “Zelf besluiten in organisaties en netwerken” dat
helpt te besluiten als je afhankelijk bent van anderen en niet zelf de baas bent. www.zelfbesluiten.nl
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