Stuurgroep Viering 100 jaar
algemeen kiesrecht

Aan de leden van de Provinciale Staten
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Den Haag, 1 maart 2019
Verzoek om aanmelding burgers uit uw provincie voor deelname aan het ‘Ik vier
mijn stem’-debat op zaterdag 30 maart 2019

In 2019 heeft Nederland honderd jaar algemeen kiesrecht voor mannen én voor vrouwen. De Tweede
Kamer grijpt het parlementaire jaar 2018-2019 daarom aan om een serie van feestelijke activiteiten te
organiseren, vormgegeven door de stuurgroep Viering 100 jaar algemeen kiesrecht. Hiermee wil de
Kamer aan een zo breed mogelijk publiek de waarde laten zien van onze democratie, waarin ieders
stem even zwaar meetelt. Want de verworvenheid om in vrijheid te mogen stemmen, is iets om te
vieren.
De meningsverschillen kunnen groot zijn in Nederland. Tussen burgers. Tussen politici. Toch hebben ze
één ding gemeen: iedereen heeft het recht om zijn of haar stem te laten horen. En ieders stem telt
even zwaar; dat is wat iedereen met elkaar verbindt. Dat wil de Tweede Kamer vieren. Eén van de
activiteiten die de Tweede Kamer organiseert is een speciale kiesrecht open dag op zaterdag 30 maart
2019. Onderdeel van de open dag is een debat waarbij een breed publiek de kans zal krijgen om
zijn/haar stem te laten horen. Deelnemers krijgen de kans om plaats te nemen in de plenaire zaal van
de Tweede Kamer en in debat te gaan. Het debat zal gaan over stellingen die betrekking hebben op het
kiesrecht; van een wijziging van de kiesgerechtigde leeftijd tot een opkomstplicht.
De stuurgroep heeft besloten de provincies te benaderen om deelnemers voor het debat voor te
dragen. Namens de voorzitter van de Stuurgroep, Kamervoorzitter Khadija Arib, vraag ik u of u
maximaal 25 personen uit uw provincie bij ons kunt aanmelden. Het is nadrukkelijk de wens van de
stuurgroep dat de deelnemers aan het debat een afspiegeling zijn van de samenleving als geheel en
dat ook die mensen bereikt worden die wat verder af staan van de politiek.
Ik verzoek u uiterlijk dinsdag 12 maart 2019 middels een e-mail naar
100jaarkiesrecht@tweedekamer.nl te laten weten of uw provincie aan het verzoek tot aanmelding van
maximaal 25 burgers voor het ‘Ik vier mijn stem’-debat op zaterdag 30 maart 2019 tussen 13.00 en
15.30 uur tegemoet kan komen. Een lijst met deelnemers ontvangt de Kamer graag uiterlijk vrijdag 22
maart 2019. Als u niet in de gelegenheid bent 25 burgers uit uw provincie aan te melden, zou u deze
brief dan door kunnen geleiden naar een gemeente van uw keuze binnen uw provincie?
De stuurgroep ziet uit naar een geslaagd debat met vertegenwoordigers uit alle provincies van
Nederland.
Hoogachtend,
de griffier van de stuurgroep Viering 100 jaar algemeen kiesrecht,
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