
Wil jij je stem laten horen? 

Meld je dan aan voor de cursus Politiek Actief 

Nick van Yperen, secretaris Adviesraad Sociaal Domein gemeente Nieuwkoop:  

“Ik heb de afgelopen jaren ervaren hoe het is om in een rolstoel te zitten en welke 

(on)mogelijkheden je dan tegenkomt. Het leek mij een mooie kans om mijn 

ervaringen te delen in de Adviesraad Sociaal Domein en daarmee van meerwaarde 

te kunnen zijn voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Hierbij is de kennis 

die ik tijdens de cursus Politiek Actief heb opgedaan waardevol.” 

 

Heb jij wel eens geprobeerd iets voor elkaar te krijgen bij de gemeente, maar wist je 

niet hoe je het aan moest pakken? Vind je dat de gemeente bijvoorbeeld veel meer 

kan doen voor mensen met een beperking die er wonen en heb je er goede ideeën 

over? Of wil je meer inspraak in wat er op andere thema’s gebeurt in de gemeente? 

Doe dan mee aan de gratis cursus “Politiek Actief voor de gemeente” en wie 

weet maak jij straks zelfs het verschil in de gemeenteraad.  

 

De cursus start op dinsdag 30 maart 2021 in Alphen aan den Rijn en bestaat uit vijf 

bijeenkomsten. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en 

Braassem organiseren de cursus. De cursus is ook toegankelijk  voor mensen met 

een fysieke, visuele en/of auditieve beperking. We regelen indien nodig extra 

faciliteiten hiervoor. We gaan ervan uit dat de cursus fysiek kan plaatsvinden 

(afwisselend in de 3 gemeentehuizen), mocht dit niet kunnen in verband met de 

coronamaatregelen dan gaat de cursus in digitale vorm door.  

 

Aanmelden  

Meld je snel aan via www.tinyurl.com/politiekactiefcursus , want er is plek voor 

maximaal 20 deelnemers. Aanmelden kan tot uiterlijk 12 februari 2021. Voor meer 

informatie kun je contact opnemen met Youri Kling tel. +31646973026. 

 

http://www.tinyurl.com/politiekactiefcursus


De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op verschillende locaties en starten om 19.30 

uur. 

 

Bijeenkomst 1: introductie en kennismaking – 30 maart Alphen aan den Rijn* 

(Burgemeester mw. Spies verzorgt de opening) 

– Hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de gemeente? 

– Verkiezingen / politieke partijen 

 

Bijeenkomst 2: de gemeente -  dinsdag 6 april in Nieuwkoop* 

– Interview met twee gemeenteraadsleden 

– Hoe werkt de gemeente? 

– De besluitvorming binnen de gemeente 

– Beïnvloeden van de besluitvorming 

 

Bijeenkomst 3: de gemeenteraad - dinsdag 13 april in Alphen aan den Rijn* 

– Invloed op de besluitvorming: formele en informele instrumenten 

– Taken en rollen van de gemeenteraad 

– De instrumenten van een raadslid 

- Speeddaten met gemeenteraadsleden 

 

Bijeenkomst 4: debat dinsdag – 20 april in Kaag & Braassem*  

– Training overtuigend debatteren 

 

Bijeenkomst 5: raad in actie – donderdag 22 april raad in Nieuwkoop en Alphen aan 

den Rijn / maandag 26 april in Kaag & Braassem*. 

– Basiskennis gemeentefinanciën  

– Raadsvergadering bijwonen 

 

Meer informatie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Youri Kling tel. 

+31646973026. 

 

*locaties onder voorbehoud, mogelijk digitale vorm indien coronamaatregelen gelden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

        


