Beste lezer,

Met trots presenteren we de tweede voortgangsupdate van de
Burgertop Limburg 2018.

In deze update:
- Aangemeld voor 'De Stemmen van Limburgers'?
- Voortgang van de afzonderlijke Burgertoppanels
- Burgertoppanellid aan het woord

- Publieke raadplegingen per gemeente openbaar gemaakt
- Wat gebeurt er met de adviezen?
Samen maken we de agenda van de Limburgers.

Veel leesplezier,
Organiserend Comité Burgertop Limburg

Volg ons op Facebook

Aangemeld voor 'De Stemmen van Limburgers'?

De voorbereidingen van het
eindevent 'De Stemmen van
Limburgers' zijn in volle gang.
Zo zijn er foto's gemaakt van de
Burgertoppanelleden en zijn diverse
personen op film gezet.

Een uitnodiging voor 20 juni is
onlangs verstuurd aan alle
Burgertoppanelleden, trainees,
Statenleden en andere betrokkenen
bij de Burgertop Limburg.
Heeft u geen uitnodiging

ontvangen, maar wilt u het
De adviessheets worden op 29 mei
ingeleverd, zodat deze op 20 juni

evenement bijwonen? Stuur dan
een mail naar

gepresenteerd kunnen worden.

info@burgertoplimburg2018.nl.
Kunt u 20 juni niet aanwezig zijn,
maar wilt u wel op de hoogte
gehouden worden? Volg
BurgertopLimburg2018 op
Facebook.

Voortgang van de afzonderlijke Burgertoppanels
De Burgertoppanelleden zijn samen met de ambtelijke ondersteuners volop bezig de
puntjes op de i te zetten, zodat de adviezen op 20 juni gepresenteerd kunnen
worden.
Bent u benieuwd hoe ver een Burgertoppanel is? Klik dan op de kopjes hieronder.

Burgertoppanel Kwaliteit van Leven

Burgertoppanel Milieubewust Ondernemen

Burgertoppanel De Nieuwe Overheid

Burgertoppanel Digitale Sprong in de Toekomst

Burgertoppanel Veiligheid

Burgertoppanel Werkgelegenheid

Burgertoppanellid aan het woord

Eén van de Burgertoppanelleden

Er zijn heel veel, zeer interessante

van het Burgertoppanel 'De Nieuwe

onderwerpen besproken. Voor mij

Overheid' heeft beschreven hoe het

de meest aansprekende waren:

traject van de Burgertop Limburg
ervaren is.

informatie toegankelijker maken dan
nu het geval is, vertrouwen (of

"Ik heb het proces ervaren als
enorm leerzaam en heb andere en

het ontbreken daarvan) in de
overheden en de onbegrijpelijke taal
van overheid naar burgers.

totaal verschillende mensen dan ik
leren kennen. Eigenlijk zouden we
nog minstens een halfjaar moeten

We zullen wel een advies
presenteren, maar liever was het

vergaderen om tot een praktisch
advies te kunnen komen. De nieuwe
overheid is allesomvattend en zit

ons geweest als we meer tijd
hadden gehad dan deze paar
maandelijkse bijeenkomsten."

door het leven van iedere Limburger
verweven.

Publieke raadplegingen per gemeente openbaar gemaakt

Het organisatiecomité van de

Aan de publieke raadpleging,

Burgertop Limburg heeft afgelopen
week alle gemeenten in Limburg de
deelresultaten toegestuurd van de

onderdeel van de Burgertop
Limburg, deden 4.555 Limburgers
mee. Daarbij is de inhoudelijke

publieke raadpleging.
Alle Limburgse gemeenten kunnen

thematiek ten behoeve van de
Burgertop Limburg opgehaald.

hierbij op lokaal niveau bekijken hoe
hun inwoners de agenda van de
Limburgers zien.

Wilt u weten wat de resultaten van
uw gemeente zijn? Neem dan een
kijkje op de website van
www.burgertoplimburg2018.nl onder
het kopje 'onderzoeksresultaten'.

Wat gebeurt er met de adviezen?

De Raad van Advies, gevoed door
het organiserend comité / evaluatie

De Provinciale Staten besluiten over
de wijze van follow up van de pilot

Burgertop, komen in het najaar met
een voorstel voor de Provinciale
Staten met beslispunten van de
inhoudelijke adviezen van de
burgertoppanels.

Burgertop Limburg om onder
andere daarmee bestuurlijke
vernieuwing in de nieuwe
Statenperiode actief te kunnen
oppakken.

Tegelijkertijd wordt een ander
voorstel gedaan tot de wijze van
borging de komende jaren om

bestuurlijke vernieuwing tot stand te
brengen.

U kunt uw voorkeuren veranderen of u uitschrijven.

