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Griffier Gemeente
Aan de leden van de Raad
Den Haag, januari 2018
Betreft: Uitnodiging raadsleden debat ‘Raadplegend Referendum’
Geachte heer / mevrouw,
Vrijdag jl. bracht de referendumcommissie een positief advies uit op onze aanvraag
voor een serie neutrale bijeenkomsten als onderdeel van de campagne voor het
referendum Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten, ookwel ‘Sleepwet’
genoemd.
Dat is een hele eer, maar het schept ook verplichtingen; graag willen wij dit samen
met u tot een succes brengen. Ik nodig u dan ook namens Stichting Burger uit om
binnen uw gemeente mee te denken aan het organiseren van een bijeenkomst voor
onze neutrale campagne voor het Raadplegend Referendum Wiv.
Stichting Burger (ANBI, 2006) kent u wellicht van het concept ‘Café Politiek’ of onze
jaarlijkse Prinsjesnacht, daags voor de Troonrede. Stichting Burger bestaat ruim 10
jaar en in deze afgelopen 5 jaar is veel gebeurd. Vooral op het gebied van hun
hoofddoelstelling, het informeren en interesseren van burgers, via honderden Radio
Politiek uitzendingen vanuit Den Haag en de vele edities van Café Politiek in diverse
middelgrote steden in Nederland.
Uw gemeente kan binnenkort het toneel zijn van een debat over de ‘Sleepwet’. Want
meer dan 400.000 Nederlanders zetten een handtekening onder het referendumverzoek. Dat referendum wordt tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen
gehouden. Dit debat wordt georganiseerd door Stichting Burger, u wellicht bekent
van “Café Politiek”. We stimuleren via DichterBijDeBurger.NL een neutraal en open
discussie over dit belangrijke onderwerp.
Iedere provincie doen we aan en daar gaan we graag in gesprek met volksvertegenwoordigers, andere experts en burgers. Deze debatten zenden we LIVE uit op social
media, waar de beelden ook nadien raadpleegbaar zijn naast tal van andere
informatie. Kijkers kunnen tijdens de live-uitzending meepraten, het wordt een
interactief debat.
Ja, het is campagnetijd, ook voor de gemeenteraad. Ook voor u dus. Net als u
beseffen wij dat veel burgers graag willen weten wie hun politici zijn en hoe zij over
belangrijke onderwerpen denken. Het maakt daarbij in mindere mate uit of dit over
rijksbeleid betreft of de meer lokale onderwerpen; we willen politici die we vertrouwen
en waarmee we een click hebben. Hoe denkt u over veiligheid? En hoever mag de
overheid gaan om de samenleving veilig te houden? Vragen die op elk niveau, ook
lokaal aan de orde zijn.
We nodigen u van harte uit om aanwezig te zijn bij dit debat. En om mee te doen. Op
dit moment wordt een goede (politiek neutrale) locatie voor een debat gezocht,
info@stichtingburger.nl | 070 – 383 71 59 | Binckhorstlaan 36 | 2516 BE | Den Haag

1

Stichting Burger – Dichter bij de Burger

bijvoorbeeld binnen uw gemeente. Kent u er een, dan vernemen wij uw suggesties
graag.
Wij wensen u veel succes in de komende periode!
Met vriendelijke groet,
Dirk Jan Keijser
Stichting Burger (voorzitter)
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