
Factsheet burgerjury
Welkom, potentieel burgerjurylid. Wat fijn dat u zich wellicht voor uw weidelandschap 
wilt inzetten! Op deze factsheet staat wat informatie die nodig is om uw mogelijke 
taak als burgerjurylid tot een succes te brengen.

Belangrijkste data
9 april, 16.00 uur t/m 21.00 uur: kennismaking met elkaar en CEW-IT Oeganda*
13 & 20 april, 10.00 – 16.00 uur: voorbereiding en organisatie van het burgermanifest 
23 april: presentatie burgermanifest

Proces
In zes streeksessies door heel Friesland, waarvan de laatste op 2 april, is de mening 
van burgers, boeren en geïnteresseerden gevraagd. Kening fan ‘e Greide probeert 
erachter te komen wat het weidelandschap voor de mensen betekent en wat zij 
denken dat gedaan moet worden om het te behouden. 

Na afloop van een streeksessie kon en kan men zich opgeven als kandidaat voor de 
burgerjury. Maar ook via de website is aanmelden mogelijk. Na de laatste streeksessie 
wordt er uit de aanmeldingen een twaalfkoppige burgerjury gekozen, die alle 
bewoners van Friesland moet gaan vertegenwoordigen (dus jong, oud, boer, burger, 
vogelaar, wetenschapper, kunstenaar, man, vrouw, enz.). 

Burgermanifest
De ideeën die in streeksessies naar voren zijn gekomen, worden bekeken en op 4 april 
bekend gemaakt op www.keningfanegreide.nl. Tot het middaguur op 10 april kunnen 
inwoners van Friesland stemmen op het idee dat naar hun mening het beste is. De 
burgerjury gaat vervolgens, op 13 en 20 april, aan de slag met de meest populaire 
ideeën. Deze worden zodanig geformuleerd dat ze aan de Provinciale Staten kunnen 
worden aangeboden. Het overhandigen van de ideeën van de Friese burgers aan de 
politiek is dan onderdeel van het burgermanifest.

Vergoeding 
Er is een vergoeding van 50 euro beschikbaar voor uw deelname.

*CEW-IT Oeganda
Dit initiatief is opgezet in Afrika. CEW-IT staat voor Citizen Election Watch en heeft als missie om mensen 
in Oeganda op een eerlijke en gelijkwaardige manier te laten mee beslissen over onderwerpen die 
belangrijk voor hen zijn. Hiervoor moet wel eerst het aantal mensen dat toegang tot 
beslissingsmogelijkheden heeft (zoals stemhokjes) worden vergroot. Meer informatie op hun website: 
http://cewit.or.ug/projects/

CEW-IT gebruikt sowieso twee methodes om haar missie te vervullen; het eerste staat bekend als ‘citizen 
manifesto’, wat ongeveer hetzelfde is als het burgermanifest dat in Friesland georganiseerd wordt. 
Burgers laten hun mening horen aan politici en proberen vervolgens met hen tot een overeenstemming te 
komen. Het tweede is een website (Ushahidi), waar men bepaalde maatschappelijke onrechtvaardigheden 
kan melden. In Oeganda en andere Afrikaanse landen kan namelijk veel geweld en omkoping 
plaatsvinden in verkiezingstijd. Via deze website kunnen burgers dit soort incidenten melden. 

Om het initiatief te realiseren, werden de Oegandese burgers geïnformeerd en werd hen uitgelegd hoe 
het mogelijk is om hun mening echt door politici gehoord te laten worden. De burgers maakten 
vervolgens samen het manifest mogelijk, welke ze aan politici aanboden en door hen lieten ondertekenen. 
De eerder genoemde website Ushahidi werkt vervolgens als controlemiddel voor de politici, omdat hierop 
immers onrechtvaardigheden gemeld kunnen worden.

Aangezien dit initiatief in Oeganda erg succesvol is, wordt nu gekeken welke aspecten hiervan bruikbaar 
zijn voor de situatie met het cultuurlandschap in Friesland. Een soort ‘omgekeerde 
ontwikkelingssamenwerking’, waarbij de Oegandezen de Friezen een spiegel kunnen voorhouden wat 
betreft de winst van een burgerjury en -manifest. 

http://cewit.or.ug/projects/
http://www.keningfanegreide.nl/

