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En jij kunt daar bij zijn!

Vind je dat jongeren een grotere en blijvende stem verdienen in de gemeente?
En wil je daar echt werk van maken? Maar vraag je je wel af hoe je dat op een
goede manier doet? Meld je dan snel aan voor een van de regiobijeenkomsten
van het pilotproject #MijnStemTelt.

Tijdens deze bijeenkomsten ontdekken gemeenten en jongeren met elkaar hoe
jongeren een grotere rol kunnen krijgen in de lokale democratie. Wat kunnen we leren
van gemeenten die hier mee experimenteren? En hoe zien jongeren dit zelf? 

Meer informatie over het programma volgt snel, maar je kunt je nu al aanmelden. Je
krijgt dan na enige tijd een mail met de informatie.

• Urk 
Woensdag 3 november | 19.00 - 21.30 uur | De Koningshof

• Heerhugowaard
Donderdag 11 november | 19.30 - 22.00 uur | Locatie maken we z.s.m. bekend

• Etten-Leur
Donderdag 25 november | 19.30 - 21.30 uur | Jongerencentrum De Beuken

Meld je direct aan voor één van deze bijeenkomsten

Gemeenten experimenteren

Lees meer over deze pizza avond met jongeren.
Foto: gemeente Urk.

De gemeenten Etten-Leur, Groningen,
Heerenveen, Heerhugowaard, Kerkrade en
Urk doen mee aan de pilot #MijnStemTelt.
Hierin experimenteren ze met manieren om
jongeren een grotere en blijvende stem te
geven in de lokale democratie. De kennis
delen ze met elkaar. Denk aan
jongerenraden, debatfestivals, pizza-
avonden, steminitiatieven en
 laagdrempelige, creatieve projecten, zoals
het maken van filmpjes en vlogs of de inzet
van fietsen waarmee je een smoothie maakt,
bedoeld om het onderwerp gezondheid met
jongeren te bespreken. 

De pilotgemeenten bevinden zich buiten de
Randstad en kennen uiteenlopende
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uitdagingen rond het thema jongeren en
lokale democratie. Met #MijnStemTelt
richten we ons op jongeren die lastig te
bereiken zijn en we  dagen hen uit hun stem
te laten horen. De pilots worden dit najaar
afgerond. #MijnStemTelt is een project van
de VNG en het ministerie van BZK. Het is
onderdeel van het programma Democratie
en Jongeren van BZK. Dit is een bredere
beweging om jongerenparticipatie te
bevorderen. 

#MijnStemTelt gaat lokaal
In november dit jaar gaat #MijnStemTelt lokaal. Op drie plekken in Nederland zijn er
regiobijeenkomsten voor iedereen die zich inzet voor lokale jongereninspraak. De
bijeenkomsten vinden plaats in Etten-Leur, Heerhugowaard en op Urk. Van de
pilotgemeenten horen we wat ze hebben geleerd van de experimenten van #MijnStemTelt.
Jongeren vertellen hoe ze deze hebben ervaren en hoe ze hun stem willen laten horen in de
gemeente. Samen ontdekken we manieren om die jonge stem een blijvende plek in de lokale
samenleving te geven. Bijvoorbeeld tijdens lokale verkiezingen. 

In februari 2022, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, vindt de slotbijeenkomst plaats
van #MijnStemTelt in Groningen. Meer informatie over datum en locatie volgt snel.
 

Aanmelden regiobijeenkomsten
De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren
en jongeren zelf. Het aantal plekken is beperkt, dus meld je snel aan voor een van de drie
bijeenkomsten.

Aanmelden

Je ontvang per mail een bevestiging van je inschrijving. Als er onverhoopt geen plek meer is
bij de bijeenkomst die jouw voorkeur geniet, dan kunnen we je wellicht indelen bij een van de
andere. Of we reserveren een plek voor je tijdens de slotmanifestatie in Groningen eind
februari 2022.

Maatregelen Covid-19
Bij de regiobijeenkomsten vragen wij iedereen van 13 jaar of ouder om een
coronatoegangsbewijs op je telefoon of op papier. De organisatie volgt de situatie omtrent
Covid-19 nauwkeurig en wij houden ons aan de door de Rijksoverheid opgelegde
maatregelen. Als er aanleiding is tot wijzigingen in het aantal toegestane bezoekers en/of de
programmering, ontvang je daar per mail bericht over.
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Meer weten over
pilotproject
#MijnStemTelt?

Wil je meer informatie over het pilotproject #MijnStemTelt? Of wil je je eigen succesproject
delen op het gebied van jongerenparticipatie? Of wil je op de hoogte blijven van het
programma van de regiobijeenkomsten en slotmanifestatie via de nieuwsbrief? 

Kijk op de website van de pilot. Of mail Maartje Hakstege, programmasecretaris Democratie
en Jongeren van de VNG, Maartje.Hakstege@vng.nl.

Profiel wijzigen of afmelden
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