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LAGERHUISDEBAT ‘De Participerende Democratie’
We introduceren de uitgenodigde belangengroepen en laten hen hun verhaal doen.
We introduceren de vertegenwoordigers van de uitgenodigde politieke partijen.
We laten hen samen in debat gaan en we maken er een mooie uitzending van!
Deelnemers
De participatie democratie kent diverse soorten belangengroeperingen. Deze onderscheiden zich van elkaar
door hun organisatiestructuur, het belang dat ze behartigen en of ze op buurt- wijk- stedelijk- landelijk niveau
actief zijn. Voor allen geldt, dat de alledaagse leefomgeving een belangrijk aangrijpingspunt vormt
voor burgerbetrokkenheid. De andere deelnemers zijn vanzelfsprekend de Gemeentelijke politieke partijen.

Wij verwelkomen in het debat:
De Groene Regentes (Jeroen Boon), SOS den Haag (Peter Drijver), Haagse Bomenstichting (Clara Visser),
Stibb (Ella van Schaik), Wijkberaad Leyenburg (Serferaar Elahi), Faceboekpagina (Toi van Gelder), BORO
(Tjetz Martz), CDA (Daniëlle Koster), Haagse Stadspartij (Joeri Oudshoorn) en D66, Daniël Scheper.

Thema Inhoudelijk
Naast de gang naar de stembus, is er een toenemende behoefte onder de burgers om een actieve rol te
vervullen in de besluitvorming. De roep om meer directe vormen van democratie en de bijbehorende vormen
van burgerbetrokkenheid ter aanvulling op de democratie door vertegenwoordiging, is toegenomen. Anders
dan de inspraakrondes, die door de gemeente worden georganiseerd, ontstaan er initiatieven om het beleid te
beïnvloeden. Beslissingen worden niet slechts overgelaten aan gekozen vertegenwoordigers. Tijdens de
uitzending, willen we antwoord op de vraag, op welke wijze spontane acties vanuit de burgerbevolking, die
niet kunnen worden voorzien, een plaats kunnen krijgen in de besluitvorming.

Participatie democratie (definitie)
We spreken over participatieve democratie, indien de publieke besluitvorming niet uitsluitend in handen is van
vertegenwoordigende organen, maar burgers en andere maatschappelijke actoren daarin op enigerlei wijze
zijn betrokken. Participatie democratie is een vorm van democratie waarin de burger een
beleidsbepalende invloed heeft op het bestuur. Beslissingen worden niet slechts overgelaten aan
gekozen vertegenwoordigers.

