UvA-DARE (Digital Academic Repository)

De levende werkzaamheid. Politieke betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur
Castenmiller, P.

Link to publication

Citation for published version (APA):
Castenmiller, P. (2001). De levende werkzaamheid. Politieke betrokkenheid van burgers bij het lokaal bestuur.
's-Gravenhage: VNG.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s),
other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating
your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask
the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam,
The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (http://dare.uva.nl)
Download date: 22 Sep 2019

Promotor:: prof. dr. C. van der Eijk
Co-promotor:: dr. W. van der Brug

Faculteitt der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

©© P.G. Castenmiller
Allee rechren voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een
geautomatiseerdd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch,, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemmingg van de VNG uitgeverij te Den Haag.
Voorr zover het maken van fotokopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van art. 1 6B Auteurswet
19122 jo. het Besluit van 20 juni 1974, Srb. 351, zoals gewijzigd bij Besluit van 23 augustus 1985, Stb.
4711 en art. 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor werteli|k verschuldigde vergoedingen te voldoen
aann de Stichting Reprorecht (Postbus 882, 1180 AW Amstelveen). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit
dezee uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 Auteurswet 1912) dient men
zichh tot de uitgever te wenden.
Noo parr of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means
withoutt written permission from the publisher.
ISBNN 90 322 7178 4

D EE LEVENDE WERKZAAMHEID
POLITIEKEE BETROKKENHEID VAN BURGERS
BIJJ HET LOKAAL BESTUUR

EVER R
G R A V EE

Postbuss 30435, 2500 GK Den Haag. Telefax (070) 346 9201
www.vnguitgeverij.nl l

Dee Levende werkzaamheid

ACADEMISCHH PROEFSCHRIFT

terr verkrijging van de graad van doctor
aann de Universiteit van Amsterdam
opp gezag van de Rector Magnificus
prof.. dr. J.J.M. Franse
tenn overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde
commissie,, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit

opp woensdag 21 november 2001, te 10.00 uur
doorr Petrus Gerardus Castenmiller
geborenn te Berkel en Rodenrijs

