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• De eerste barrière is de (h)erkenning van het probleem door (vele)
anderen
• Groepen actoren (twee van de volgende):
− 110.000 mensen die met hun digitale handtekening hun steun
betuigden (regels 31-34)
− de lokale media die brieven hebben ontvangen (regels 26-27)
− bekende (oud-)politici, zoals Atsma (regel 36) en Bolkestein
(regel 38)
maximumscore 2
• articulatiefunctie
• participatiefunctie
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• Wanneer (veel) burgers vinden dat overheidsbeleid nodig/mogelijk/
gewenst is om verandering te brengen in een (door hen als ongewenst
ervaren) situatie, wordt een maatschappelijk probleem een politiek
probleem
• Hier vragen 120.000 ondertekenaars aan de politiek/de leden van de
Tweede Kamer om de invoering van een landelijke norm van een
sluitingstijd om 02.00 uur, als oplossing voor het probleem van de
huidige (ongewenste) situatie van het uitgaansleven van jongeren
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hoofdtaken met verwijzingen (twee van de volgende):
− Openbare orde en veiligheid: overheid moet overlast of criminaliteit op
straat en verkeersongelukken voorkomen.
− Volksgezondheid: vervroegde uitgaanstijden en minder (in)drinken
komen de gezondheid ten goede (op korte en langere termijn).
− Onderwijs: een regelmatiger leven leidt tot betere schoolprestaties.
− Welzijn: striktere uitgaanstijden voorkomen stress en spanningen in
gezinnen.
per juiste hoofdtaak met juiste verwijzing
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grondrechten (twee van de volgende):
− vrijheid van meningsuiting
− recht op betoging
− vrijheid van vereniging
− recht op vergadering
− kiesrecht (actief en passief)
per juist grondrecht
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redenen (twee van de volgende):
− onwetendheid en onbekendheid
− gebrek aan politiek zelfvertrouwen (“mijn stem doet er niet toe”)
− bedreigend: druk om zich aan te passen aan een niet-geïnteresseerde
omgeving
− politiek levert minder op dan andere zaken
− men is juist tevreden over alles
per juiste reden
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• op provinciaal niveau: Provinciale Staten
• op gemeentelijk niveau: de Gemeenteraad
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Recht van initiatief
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