Van: wim [mailto:wim@burgercomitenl.nl]
Verzonden: woensdag 28 november 2018 17:30
Onderwerp: Volksreferendum 2019

Volksreferendum buiten de Kieswet, 20 maart 2019
Aan: Gemeenteraad, B&W en voorlichting
Geachte heer, mevrouw.
Met de teloorgang van het Raadgevend Referendum vindt een volgende verschuiving plaats in het
Nederlandse politieke landschap, de overgangsfase naar het Bindend Correctief Referendum zoals de
Staatscommissie Remkes dit verwoordt. Waar de overheid het laat afweten neemt de burger het over.
Burgercomite Nederland heeft, in overleg met organisaties als Meer Democratie, het voortouw genomen in het organiseren van Volksreferenda buiten de Kieswet. Het eerste referendum is gepland op
20 maart 2019 tijdens de Verkiezingen voor de Provinciale Staten met als onderwerp de zorgen rond
de Klimaatverschuiving en de gedachte Energietransitie. Het laatste gaat om vele honderden miljarden euro’s, geen sinecure derhalve.
Zo’n Volksreferendum stelt de reguliere kiezer een vraag via een Ja/Nee stemformulier. Ter legitimering zal dit worden ingevuld direct nadat de kiezer het stemlokaal verlaat. Derhalve geen misverstand
over kiesgerechtigd zijn.
Hiervoor is een tafeltje nodig pal of zo dicht mogelijk naast het stemlokaal. Deze plm 8,000 tafels worden bezet door vrijwilligers. Democratie van-door-voor de burger, daar kan je als gemeente geen nee
tegen zeggen.
Om te voorkomen dat onze vrijwilligers vanuit een tent, bus of camper met tafels en voedsel gaan
sjouwen voor de deur van het stemlokaal, vragen we uw medewerking door:
1.
Het beschikbaar stellen van een tafel met stoel in het gebouw waar de stembureaus zijn gevestigd;
2.
Onze vrijwilligers dezelfde verzorging (lunch, koffie, sanitair) te bieden als uw reguliere stembureauleden;
3.
De voorzitter te verzoeken een oogje te houden op de gang van zaken.
Daarnaast hopen wij dat u wilt faciliteren in de vorm van lokale publiciteit, kopiëren van stemformulieren en een stemkliko. Wellicht dat u een onkostenpotje op de plank vindt.
Maar geen medelijden met ons, al bekostigen wij alles uit eigen zak. Het ultieme feest van de democratie, daar doe je toch alles voor? Wij wel.
Graag vernemen we het standpunt van de Raad en B&W hierin.
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