
Gratis cursus Politiek Actief  
 
Vraagt u zich wel eens af hoe beslissingen worden genomen in de gemeenteraad, de provincie of 
zelfs Europa? Denkt u wel eens dat u het beter zou kunnen? Of wilt u iets voor elkaar krijgen in de 
gemeente, maar weet u niet hoe? U ontdekt het met de cursus Politiek Actief.  

Over de cursus 
De cursus Politiek Actief van gemeente Noardeast-Fryslân is gratis voor alle inwoners. De cursus is 
interessant voor: 

• Wie wil weten hoe de politiek en de overheid werkt;  

• Wie wil weten hoe je invloed kunt uitoefenen op de gemeente(raad); 

• Wie misschien zelf politiek actief wil worden. 
 
Ook als u géén ambities hebt om politiek actief te worden, bent u hartelijk welkom.  
 
Aanmelden 
Kan tot 5 oktober, door een e-mail met uw naam en contactgegevens te sturen aan 
f.koster@noardeast-fryslan.nl.  
 

Programma 
De cursus bestaat uit vijf avonden. Alle bijeenkomsten zijn in de raadzaal van het gemeentehuis in 
Kollum.  

 

• Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking 
Dinsdag 15 oktober 2019 (19.30 – 22.00 uur) 

o Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente? 
o Hoe werken de Europese Unie, Rijksoverheid en Provincies?  
o Benoeming burgemeester 
o Verkiezingen / politieke partijen  

 

• Bijeenkomst 2: de gemeente 
Dinsdag 29 oktober 2019 (19.30 – 22.00 uur) 

o Hoe werkt de gemeente? 
o De besluitvorming binnen de gemeente 
o Hoe beïnvloed je de besluitvorming? 

 

• Bijeenkomst 3: de gemeenteraad 
Dinsdag 12 november 2019 (19.30 – 22.00 uur) 

o Taken en rollen van de gemeenteraad 
o De gereedschapskist van een raadslid 
o Basiskennis gemeentefinanciën 
o Speeddaten met gemeenteraadsleden 

 

• Bijeenkomst 4: training debatteren 
Dinsdag 26 november 2019 (19.30 – 22.00 uur) 
 

• Bijeenkomst 5: bijwonen Raadsbijeenkomst 
Donderdag 19 december 2019 (18.00 – 21.30 uur) 

 
Locatie 
In de raadzaal van het gemeentehuis in Kollum. Na de hoofdingang direct naar rechts.   
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Nog vragen? 
Stel ze gerust aan griffier Sytze Dijkstra, via s.dijkstra@noardeast-fryslan.nl of 0519  29 88 77. 
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