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Griffie Gemeente 
Ter attentie van de griffie(r) 
 
Den Haag,  januari 2018 
 
Betreft: verzoek tot doorzenden uitnodiging leden van de raad ivm Neutrale 
Campagne 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.  
 
Wij bezoeken met onze neutrale tour ook graag uw gemeente. Wij verzoeken u uit 
hoofde van uw functie als griffier de bijgevoegde brief “AanDeLedenVanDeRaad” 
digitaal te delen met de leden van uw gemeente raad.  
 
Ook nodig ik u als griffie binnen uw gemeente mee te denken aan het organiseren 
van een bijeenkomst voor onze neutrale campagne voor het Raadplegend 
Referendum Wiv.  
 
Ons nog te vormen digitale platform wordt WWW.DICHTERBIJDEBURGER.NL.  
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 
steden in Nederland.  
 
Stichting Burger tracht haar doel onder meer te bereiken door het organiseren en 
verlenen van steun aan bijeenkomsten die bovenstaande doelstelling onderschrijven. 
Dat gaat Stichting Burger de komende periode doen met het organiseren van een 
24-tal neutrale bijeenkomsten in het teken van het Raadplegend Referendum 
waarvoor de burgers hun stem kunnen uitbrengen op 21 maart as.   
 
Er zal sprake zijn van twee bijeenkomsten per dag, beide op dezelfde locatie, 
bijvoorbeeld uw gemeentehuis. Alle 12 provincies doen wij aan met deze ‘tour’. Al 
deze bijeenkomsten worden live gestreamed zodat deze ook later raadpleegbaar zijn 
via ons specifieke platform voor burgers en andere doelgroepen. Een soort ‘Peiling 
Gemist’ dus waarmee wij inhoud, kennis en ervaring ook los van de specifieke 
bezoekers aan de bijeenkomsten dichter bij de burger brengen. Alle bijeenkomsten 
worden vastgelegd en zijn zowel live als naderhand te bekijken om het bereik te 
vergroten en zoveel mogelijk burgers te informeren over de thema’s welke spelen bij 
dit referendum.  
 
Indien u wellicht nu al de mogelijkheid ziet om steun te verlenen door een locatie 
beschikbaar te stellen of anderzijds deel te nemen aan een van deze bijeenkomsten 

http://www.dichterbijdeburger.nl/


Stichting Burger – Dichter bij de Burger     

    

 info@stichtingburger.nl | 070 – 383 71 59 | Binckhorstlaan 36  | 2516 BE | Den Haag 

 

2 

dan vernemen wij dat graag. Locaties en data staan nog niet definitief vast omdat er 
tal van variabelen zijn waarmee wij rekening moeten houden en wij sinds een kleine 
week zijn geïnformeerd. 
 
Opzet Bijeenkomsten: 
 

- Overdag: 12 bijeenkomsten in de ‘Peilbus’ van Stichting Burger op basis van 

een Dagthema. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen wij sprekers / experts / 

woordvoerders uit om live met passanten en vooraf afgesproken derden uit uw 

gemeente in gesprek te gaan over het Referendum en de Wiv. Live Stream.  

 
- 12 vervolgbijeenkomsten (avond of middag) in dezelfde gemeente op basis 

van hetzelfde dagthema waar sprekers met elkaar in debat en de bezoekers in 

debat kunnen over de Wiv. De dagexpert uit de Peilbus brengt verslag uit bij 

de start van deze bijeenkomst. Verder wordt deze bijeenkomst begeleid door 

een ervaren gesprekleider. Live Stream. 

 
Mocht u op dit moment vragen hebben, aarzelt u dan niet via onderstaande 
gegevens contact met ons op te nemen. Hartelijk dank.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dirk Jan Keijser 
 
Stichting Burger (voorzitter) 
 
 
 
 


