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maandag 12 maart 2018 - Dick van Norren: ‘Een gelote gemeenteraad’
locatie: DE TUIN, de Smidse 1b, Leusden
tijd: 20.00 - 22.30 uur

Loten voor de gemeenteraad?
Over democratie zonder verkiezingen
met Dick van Norren
Stel eens dat u het volgende bericht kreeg: “U bent ingeloot om vier jaar zitting te nemen in de
gemeenteraad van Leusden.”
Raar idee? Bedenk dan dat de democratie in de derde eeuw voor Christus in Athene begon met een
geheel gelote volksvertegenwoordiging. In sommige stadsbesturen van Spanje en Italië had men
gelote bestuurders tot in de 18e eeuw. Pas rond 1800 kwamen verkiezingen in zwang.
Waarom voeren we loting niet opnieuw in, nu het vertrouwen in het huidige democratische
systeem wankelt?
Dat zal overigens wel een taaie strijd worden want de politiek vertrouwt de burger niet en de media
zouden het politieke drama kwijt raken.
Aan de hand van het boek Tegen verkiezingen van David van Reybrouck (2013) bekijken we in het
Zincafé van 12 maart 2018 wat een lotingssysteem inhoudt. De voor- en nadelen ten opzichte van
de bestaande situatie komen dan vanzelf aan de orde. Internationaal zijn er enkele interessante
ervaringen opgedaan, met name in Ierland. In Rotterdam en Groningen komen gelote deelraden.
Ons politieke systeem heeft invloed op alle facetten van ons leven, van hoe het vuilnis wordt
opgehaald tot aan de wetgeving rond het levenseinde. Hoe kunnen en willen wij als burgers daar
invloed op uitoefenen? Kom luisteren en ga het debat aan. U hoeft niet te loten om binnen te
mogen.

Dick van Norren woont in Leusden en is sinds de oprichting lid van de
commissie Zincafé. Hij is oud-directeur van een TNO-instituut en was parttime
hoogleraar oogheelkundige fysica. Hij bespreekt dit onderwerp als een
geïnteresseerd burger.

Volgende bijeenkomsten:
maandag 7 mei (onder voorbehoud)
Het verslag van de bijeenkomst van 31 januari 2018 met ‘Carl Verheijen over sport als
inspiratiebron’ staat op onze website http://www.zincafe.nl/category/terugblik/. .

Vrijwillige bijdrage
Zin in koffie of thee? Deze zijn gratis bij aanvang van de avond, andere consumpties zijn voor
eigen rekening. Onze avonden kunnen alleen doorgang vinden met uw steun. We stellen uw
vrijwillige bijdrage - met als richtbedrag € 5 - zeer op prijs! Bij de uitgang staat een schaal voor uw
donatie, waarvoor hartelijk dank.
Social media
U kunt het Zincafé Leusden ook volgen via Facebook en Twitter en hier met elkaar in discussie
gaan. Zie hiervoor de homepage van www.zincafe.nl
Ook vindt u op deze site alle verslagen, foto’s en liedjes van de afgelopen keren.
Welkom bij ZINCAFÉ
Zincafé Leusden is een caféachtige avond waar mensen elkaar ontmoeten en van gedachten
kunnen wisselen, met een speciale gast uit de wereld van politiek, wetenschap, religie, kunst en
cultuur. De gast wordt geïnterviewd en/of houdt een korte voordracht en gaat met de zaal in
discussie.
Zincafé Leusden is een plaats om te discussiëren over wat er toe doet in deze wereld. Om elkaar
de vraag te stellen 'waar ga je voor? Om te praten over hoe de vraag naar zingeving bepaald
wordt, door leeftijd of door religieuze en culturele achtergrond.
Zincafé Leusden is een bijeenkomst waarbij het gesprek met elkaar van belang is, waar de
mening kan worden gescherpt, maar waar vooral ook valt te ontdekken dat het goed is samen te
zijn.
Af- en aanmelding mailinglist en uw tips!
Stelt u geen prijs meer op toezending van deze Nieuwsbrief? Stuurt u deze mail dan retour
afzender met het verzoek om u af te melden. Of misschien kent u wel iemand die deze
Nieuwsbrief wilt ontvangen. Of heeft u een tip over een nieuw onderwerp voor het ZINCAFÉ.
Ook dat horen we natuurlijk graag van u.
U ontvangt deze Nieuwsbrief omdat zich daarvoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden niet
doorgegeven aan derden en worden uitsluitend gebruikt om u op de hoogte te stellen en te
houden van nuttige informatie van Zincafe Leusden.
Wij zijn te bereiken via:
Zincafe
Frits Raaijmaakers
06-22938124

