Hier onder ziet u het dankwoord en enkele suggesties voor een vervolg op deze
cursus

Dank u wel voorzitter.
Omdat ik de enige deelnemer van de cursus politiek actief ben die vanavond het woord mag
voeren en ook om de andere cursisten, die vandaag deze vergadering gevolgd hebben, te
laten horen dat ik niet spontaan mijn stem verloren heb het volgende.
Ik wil ik graag een aantal mensen bedanken en ik denk dat ik ook namens de andere
deelnemers mag spreken.
In de eerste plaats de griffiers van Asten en Someren mevrouw van Erp en mevrouw
Laurens Janse, maar ook de cursusleiders van Prodemos voor de goede uitleg en
begeleiding die ze ons hebben gegeven. Ook de gemeente Asten en Someren die deze
cursus mogelijk hebben gemaakt willen we bedanken.
Door een goede communicatie van beide gemeentes door middel van social-media maar ook
door het benaderen van het Varedonck college en de verenigingen was er veel animo voor
de cursus.
In een mooie mix van jongeren maar ook oudere jongeren, waar ik mezelf gemakshalve ook
maar even toereken, was het vooral fijn om te zien dat een aantal mensen zich geroepen
voelen om iets in de politiek te willen gaan doen. Ook de cursus was interessant en met
onderwerpen als lobbyen en debatteren ook zeer zeker de moeite waard.
Omdat ik nog niet zo lang actief ben als commissielid heb ik, in overleg met de griffier, ook
deel mogen nemen aan deze cursus.
Omdat ik zelf al een politieke keuze heb gemaakt heb ik me op sommige onderdelen
neutraal opgesteld en zelfs aan een onderdeel niet deel genomen. Dit heb ik ook gedaan om
de keuze die de andere deelnemers willen maken, als ze actief zouden willen worden, niet te
beïnvloeden. Als (tussen haakjes) insider kan ik je wel zeggen dat voor welke partij je ook
kiest alle in de gemeenteraad van Asten zitting hebbende partijen oprecht bezig zijn om van
ons dorp een betere samenleving te maken.

Tot slot voorzitter zou ik het college willen vragen om te kijken of het mogelijk is deze cursus
om de twee jaar aan te bieden. Vooral in het kader van burgerparticipatie, een onderwerp
wat we vanavond ook behandeld hebben, is het belangrijk om meer mensen kennis te laten
maken en te betrekken bij de politiek. Aan de beide griffiers zou ik willen vragen of het
mogelijk is om deze cursus over een half jaar met alle deelnemers te evalueren. Zelf ben ik
dan ook zeer nieuwsgierig of en waarom sommige deelnemers voor een bepaalde partij
gekozen hebben.
Tot zover voorzitter.
	
  

