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Burgemeester van Bedum werkt mee aan tentoonstelling lokale democratie
De lokale democratie is volop in beweging. Burgemeester Erica van Lente van Bedum let er daarbij
op dat alle burgers uit haar gemeente in beeld zijn. Met een groep LHBT’ers1 doet zij dat ook
letterlijk: in een geënsceneerd fotografisch portret op een bijzondere plek in Bedum, bij de toren
van Westerdijkshorn. De foto wordt geëxposeerd tijdens de Dag van de Lokale Democratie op 17
november in Nieuwegein, en zal daarna rondreizen door het land. De tentoonstelling is een
initiatief van de Democratic Challenge van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in
samenwerking met Code Oranje, maatschappelijke beweging voor co-operatieve democratie.
De landelijke Dag van de Lokale Democratie2 wordt georganiseerd door het ministerie van
Binnenlandse Zaken, de VNG en de beroepsverenigingen van burgemeesters, raadsleden,
wethouders, griffiers en gemeentesecretarissen. De dag sluit aan op de recente gedachtenvorming
binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Nederlands Genootschap van
Burgemeesters (NGB) over de omslag naar meervoudige en maatwerkdemocratie. In het kort: in
gemeenten is meer ruimte voor lokale besluitvorming nodig dan alleen de gemeenteraad, op een
manier die past bij de eigen aard van een gemeente.
Burgemeester Van Lente omarmt deze ontwikkeling en let erop dat die ruimte er voor iedereen is.
Eerder besteedde zij als gemeenteraadslid in Groningen aandacht aan mensen die door hun
geaardheid te maken hadden met uitgaansgeweld. Ook in Bedum heeft ze contact gezocht met
LHBT’ers. Samen met een aantal van hen laat ze zien dat democratie niet in beweging komt zonder
diversiteit.
Tweede foto in serie voor ‘De Burgemeestersbeweging’
De foto is de tweede in een serie op initiatief van Jeroen van Urk, die een achtergrond heeft als
raadslid, adviseur en griffier, en Annemoon van Hemel, een fotografe met passie voor het publieke
domein. Zij streven ernaar in iedere provincie met één burgemeester diens eigen, persoonlijke
verbeelding te maken van hun kijk op nieuwe lokale democratie. De eerste foto3 in de serie is met
burgemeester Tjeerd van der Zwan van Heerenveen, die daarop met een aantal inwoners zijn visie
geeft op de omkering van de lokale democratie naar de gemeenschap.
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LHBT staat voor lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders
Zie de website voor de Dag van de Lokale Democratie: https://www.dagvandelokaledemocratie.nl
3
Zie de website van fotografe Annemoon van Hemel:
http://www.annemoonvanhemel.nl/series/burgemeesters-bieden-perspectief/
2

Burgemeesters in volgende provincies worden via de tentoonstelling van de Dag van de Lokale
Democratie uitgenodigd hun idee in een prikkelende foto te verbeelden. Zo ontstaat ‘De
Burgemeestersbeweging’: een groep van twaalf burgemeesters die verspreid over Nederland de
verdere ontwikkeling van de lokale democratie aanmoedigen.
Het idee voor de fotoserie komt voort uit de oproep voor de ontwerpwedstrijd van de Democratic
Challenge en Code Oranje, om de ideale democratie te visualiseren. Voorafgaand aan de expositie
tijdens de Dag van de Lokale Democratie overhandigt burgemeester Erica van Lente haar foto aan
Bert Blase, juryvoorzitter van de ontwerpwedstrijd en initiatiefnemer van Code Oranje.
Noot voor de redactie:
Met vragen kunt u contact opnemen met P.Kremer, afdeling Communicatie gemeente Bedum, tel. (050) 301 82
11. Voor informatie over ‘De Burgemeestersbeweging’ kunt u contact opnemen met Jeroen van Urk (tel. 0645427190 , e-mail: info@jeroenvanurk.nl ).
De bijgevoegde foto met bijschrift zijn rechtenvrij, mits met bronvermelding en verwijzing naar de website van
Annemoon van Hemel (www.annemoonvanhemel.nl) en Jeroen van Urk (www.jeroenvanurk.nl).
Bijschrift bij tentoonstellingsfoto Erica van Lente:
‘Je kunt gaan waarheen je wilt’
Dat hoopt de Groningse dichter Rutger Kopland in zijn Brief uit het beloofde land. Anders dan in zijn gedicht is
dat land rond de toren van Westerdijkshorn niet verboden. Het is er herfst, maar Bedumer burgemeester Erica
van Lente zaait nieuwe ruimte voor een groep LHBT’ers in de lokale gemeenschap: “Voor de lokale democratie
is de stem van alle groepen van belang.”
Democratie bestaat niet zonder diversiteit. Diversiteit bestaat niet zonder zichtbaarheid. Een omslag naar
gemeenschapsdemocratie lukt alleen als iedereen bij de gemeente in beeld is. Eerder was Van Lente
gemeenteraadslid in de stad Groningen. Ze organiseerde er onder meer een gesprek met mensen die door hun
geaardheid te maken hadden met uitgaansgeweld. Als burgemeester doet zij moeite om discriminatie vóór te
zijn, door kennis te maken met andere werelden en ruimte te bieden voor andere opvattingen: “Als bestuurder
moet je de boer op. Inwoners de hand reiken. Met je voeten in de modder.” Of op een roze ondergrond!
Deze foto is de tweede in een serie over de omslag in de lokale democratie, als bijdrage aan een landelijke
herontwerpwedstrijd over dit onderwerp. Deze is gemaakt op initiatief van burgemeester Erica van Lente
(vooraan op de roze loper) met medewerking van Annemoon van Hemel (idee en foto) en Jeroen van Urk (idee
en tekst). Op de foto staan de volgende Bedumer LHBT’ers, vanaf burgemeester Van Lente van voor naar
achter: Woutera Roos, Hanneke Hoeksema, Samantha Roos, Wander Vorstman (met regenboogplu) en Janny
Hoeksema. Zij zijn blij met de ruimte die hun wordt geboden: “Welke burgemeester doet dat nou?!”

