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Geachte leden van de gemeenteraad, 
Geachte leden van het college, 

Graag nodigen we u uít om samen met ons, ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat, 
verschillende politieke partijen en de Vereniging van Plaatselijke Politieke Groeperingen, op 
zaterdag 10 september 2016 de Dag van de Democratie te vieren. 

In 2007 heeft de Algemene Ledenvergadering van de Verenigde Naties 
15 september uitgeroepen tot de jaarlijkse internationale Dag van de Democratie, Ook in 
Nederland wordt deze dag gevierd, op een zaterdag die samenvalt met de Open Monumenten 
dagen. De Dag van de Democratie heeft als doel mensen te laten beseffen hoe belangrijk het is 
om in vrijheid hun stem te kunnen laten horen. 

Zaterdag 10 september 2016 
Grijp de Dag van de Democratie aan om op zaterdag 10 september 2016 de deuren van uw 
gemeentehuis open te zetten! Laat een breed publiek kennismaken met democratie en de 
lokale politiek en geef inwoners inzicht in het besluitvormingsproces in uw gemeente, Vorig 
jaar hebben verschillende gemeenten (wellicht ook de uwe), provincies én politieke partijen 
deelgenomen aan de Dag van de Democratie. 

Níeuw: vlag voor de Dag van de Democratie 
Om de zichtbaarheid van de viering van deze dag te vergroten, hebben we naast een nieuw 
logo ook een vlag laten ontwerpen. Verschillende gemeenten hadden daar al op 
aangedrongen. Om aan te sluiten bij de huisstijl van de Verenigde Naties is gekozen voor de 
kleur 'VN-blauw', De drie blaadjes symboliseren samen de trias política. Voor de eerste tien 
gemeenten díe reageren met het bericht dat ze gaan deelnemen aan de Dag van de 
Democratie stellen wij graag een gratis vlag beschikbaar. De overige gemeenten en provincies 
kunnen de vlag via onze website bestellen :* 
https;//reserveren.prodemos.nl/webshop/publicaties/product/vlag-dag-van-de-democratie 
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Doe-het-zelf handleiding 
We laten u bíj uw deelname aan de Dag van de Democratie niet met lege handen staan. 
ProDemos en de politieke partijen hebben een doe-het-zelfhandleiding gemaakt, waarmee u 
een interessant programma voorde dag kunt samenstellen. De handleiding bevat meer dan 25 
suggesties voor programmaonderdelen, zoals een wedstrijd 'Maak een poster over de Dag van 
de Democratie', een 'Debat over democratie' en 'Speeddaten met raadsleden'. Daarnaast 
bevat de handleiding praktische formats om de dag in uw gemeente te promoten zoals het 
logo, een standaardpersbericht en promotietips. De handleiding kunt u downloaden vía 
www.prodemoş.nl/doeheţzejf. Op dit moment wordt de handleiding geactualiseerd. Vanaf 
week 23 (6-10 juni 2016) kunt u de geactualiseerde handleiding downloaden. 

Wij vragen u vriendelijk deze briefte bespreken in uw raad en/of college en ons uiterlijk 
ĩ juli 2016 te laten weten of u dít jaar de Dag van de Democratie gaat vieren. 

Mocht u vragen hebben over deze brief, mailt u dan naar de projectleider van de Dag van de 
Democratie op locatie, mevrouw Huri Ŝahin (h.sahinjįDprodemos.rtl). Zf 

va ag van overoeze ma u aan naar pro u vragen ř 

Democratie op locatie, mevrouw Huri Ŝahin (h.sahin@j3rodemos.nl). 
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