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- https://www.meerdemocratie.nl/ - in Nederland: 

  'Meer Democratie' is een beweging die alle Nederlanders veel meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving.  

  Wij voeren actie voor invoering van bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel, en voor actieve burgers. 

 

- https://www.meerdemocratie.be/ - in België - Taal NL 

  'Meer Democratie VZW' is een beweging die de burgers meer zeggenschap wil geven in politiek en samenleving. Wij voeren actie voor de invoering 

  van bindende referenda en volksinitiatieven, direct gekozen bestuurders, een eerlijker kiesstelsel en nog zo veel meer.  Doe met ons mee! 

 

- https://g1000.nu/ - G1000 in Nederland:  G1000: Een plek waar we samen bepalen wat we belangrijk vinden voor onze wijk, ons dorp of onze stad. 

  - Zie ook: https://g1000.nu/over-g1000-2/ voor verdere informatie 

  - Zie ook: https://g1000.nu/blog/scripties-over-de-g1000/ - Het afgelopen jaar zijn er verschillende scripties over de G1000 te vinden. 

  

- http://www.g1000.org/nl/ G1000 - Platform voor democratische innovatie - België - Taal NL 

 

  - http://www.g1000.org/media/minister/Memorandum_G1000_nl.pdf - Oa: GEZOCHT: MINISTER VAN PARTICIPATIE (M/V)  

    Onder de politieke partijen in België heerst opvallend grote eensgezindheid over de noodzaak tot democratische vernieuwing.  

    Na de verkiezingen van 25 mei 2014 moeten de federale regeringsonderhandelaars die consensus zien te verzilveren om het hoofd te kunnen bieden 

     aan de grote uitdagingen waarvoor onze parlementaire democratie zich geplaatst ziet (afnemend vertrouwen in de democratische instellingen, grote 

     argwaan jegens het partijpolitieke stelsel, toenemend  kiesverzuim, etcetera).  

     Ze kunnen dit het beste doen door een Minister (of Staatssecretaris) voor Participatie in het leven roepen.  

 

  - http://www.g1000.org/documents/G1000_NL_Website.pdf - België  

    G1000 - EINDRAPPORT - Democratische innovatie in De praktijk 

 

- Vlaamse schrijver David van Reybrouck geeft lezing 'Populisme en de dekolonisatie van Europa' in Groningen 

   17 november 2017: YouTube-video: Lezing  - David van Reybrouck - Populisme en de dekolonisatie van Europa, duur 1 uur 

   Item: Emancipatie zonder participatie leidt tot frustratie - start ca 30 minuten na start video (tot einde video) 

   Item: Een geheel nieuwe aanpak van verkiezingen - ca 40 minuten na start video. 

  

- https://vng.nl/ - Vereniging Nederlandse Gemeenten - Nederland 

 

  - https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie -  

    De korte lijnen tussen inwoners, gemeenteraden en colleges maken van gemeenten bij uitstek de proeflokalen voor vernieuwende vormen van democratie. 

    Met als centrale vraag: hoe kunnen gemeenten voor al hun inwoners een krachtige lokale overheid zijn die concreet  bijdraagt aan de oplossing van 

    maatschappelijke problemen?  Het antwoord luidt: door democratie op maat. 

 

- 26 oktober 2018, vng.nl: Code Oranje voor verandering politieke democratie  

   Bron: VNG Magazine - Een groep van enkele honderden burgemeesters, wethouders, raadsleden, actieve burgers, wetenschappers en ondernemers 

   heeft een initiatief gelanceerd voor verandering van de politieke democratie.  Dat onder de naam Code Oranje. 

 

- http://democraticchallenge.nl - Democratic Challenge 

  Informatieve website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken - Vernieuw de lokale democratie In april 2015 was de aftrap van de 

  Democratic Challenge: een oproep aan iedereen die ideeën heeft over vernieuwing van de lokale democratie. Denk mee over democratische 

  vormen voor jouw gemeente. 

 

- https://www.lokale-democratie.nl/democratie-actie 

  Op steeds meer terreinen voelen gemeenten de urgentie van grote maatschappelijke opgaven. De energietransitie, aardgasvrije wijken, de Omgevingswet en 

  de decentralisatie in het sociaal domein brengen ingewikkelde vraagstukken en uitdagingen met zich mee. Bij veel van deze vraagstukken is de rol van 

  inwoners cruciaal - zie: https://www.dagvandelokaledemocratie.nl/  -  https://www.lokale-democratie.nl/dia-actueel 

 

- www.volteuropa.org/ - Europese jongerenpartij VOLT - Wikipdia - Volt -Europa - Centraal staat: klimaatverandering, migratie en politieke vernieuwing - 

  VOLT is een nieuwe pan-Europese jongerenpartij en is actief in alle lidstaten van de EU. De partij wil volgend jaar meedoen aan de Europese verkiezingen 

 

- www.bndestem.nl/Oosterhout/Drimmelen-heeft-wethouder-van-geluk 24-04-2018  - Drimmelen heeft wethouder voor geluk 

  Drimmelen heeft een wethouder van geluk. Dat blijkt uit het nieuwe coalitieakkoord. Wethouder Jan-Willem. Stoop van Lijst Harry Bakker had al eens 

  aangegeven trek te hebben in zo'n onderwerp in zijn portefeuille. Later is gebleken dat hij hem heeft gekregen.. 

 

- www.trouw.nl/samenleving/wij-bepalen-niet-wat-geluk-is-we-helpen-bij-het-verkrijgen-ervan 27-01-2018 

 'Wij bepalen niet wat geluk is, we helpen bij het verkrijgen ervan'.  De gemeente Schagen heeft een wethouder van geluk, begroot op geluk en stuurt op 

 geluk. En het plaatselijke Clusius College geeft lessen in het vak. - https://www.schagen.nl/bestuur-organisatie/geluk-in-de-media - Geluk in de media. 

 

- https://www.volkskrant.nl/wetenschap/18-ideeen-zo-blazen-we-de-democratie-nieuw-leven-in 17-02-2017 

  We vroegen 500 wetenschappers naar ideeën over democratie. Hoe zou u de democratie verbeteren?  
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