
Aan geadresseerde

Doet u ook mee aan de gespreksronde over
wat voor gemeente bij Oude IJsselstreek past?

Gendringen, 20 augustus 2013

Beste mevrouw of meneer,

Wat voor soort samenleving willen we, en wat voor gemeente past daar bij? Om daar een antwoord
op te geven nodigde ik u aan het begin van de zomervakantie uit mee te doen aan een gespreksronde
van de gemeenteraad over deze vraag. Graag herinner ik u nog even.
Want samen met anderen in uw omgeving zet u zich in voor wonen en leven in de dorpen van Oude
IJsselstreek. Als gemeente doen we dat ook. En steeds meer met u samen, in plaats van zonder u,
namens u of ondanks u. Onze gemeente wil steeds meer in de gemeenschap staan.

Wij merken dat inwoners dit graag willen: zelf de ruimte hebben voor plannen in eigen buurt en dorp.
Het is ook steeds meer nodig: als gemeente krijgen we de zorg voor jongeren, ouderen en werkenden
die het niet op eigen kracht redden. Daarbij is de inzet van bewoners, verenigingen en bedrijven de
basis. Als gemeente sluiten we daar op aan en vragen we ons af welke kracht we daar in de toekomst
zelf voor nodig hebben. Ook samen met andere gemeenten.

Maar voordat Oude IJsselstreek beslissingen gaat nemen over samenwerking of samenvoeging met
andere gemeenten, wil onze gemeenteraad eerst helder vaststellen wat voor soort gemeente we in
Oude IJsselstreek nodig hebben. Om u als gemeente van dienst te zijn.

Daarover willen onze gemeenteraadsleden graag met u als inwoner in gesprek.

Zij leiden gesprekstafels over het onderwerp werken en leren op
- dinsdag 1 oktober van 20:00 tot 22:30 uur
- bij de Anton Tijdinkschool in Terborg.

Deze avond is onderdeel van een serie over ook andere onderwerpen met andere deelnemers. De
serie ronden we af met een gezamenlijke avond over samenlevingskracht, waarin we de onderwerpen
met elkaar in verband brengen voor een bouwstenennotitie over de manier waarop Oude IJsselstreek
bestuurd wil worden:
- 15 oktober 20:00 uur slotdebat in DRU Cultuurfabriek Ulft, en ook daar hopen we u te ontmoeten.

Ik nodig u heel graag uit om aan deze avonden met één of meer inwoners mee te doen.
Het worden boeiende avonden, dat beloof ik u. Ze worden begeleid door prof.dr. Marcel Boogers
(hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur Universiteit Twente) en Joop Hofman (participatiehuis
Rode Wouw, en o.a. bekend van de bewonersparticipatie voor de wederopbouw van
vuurwerkrampgebied Roombeek in Enschede).

Komt u ook? U bent van harte welkom.

Met vriendelijke groet,

Hans Alberse
Burgemeester

NB. Op de eerdere antwoordkaart die we u stuurden stond per abuis de verkeerde datum,
verontschuldiging. Bijgaand een goede. Aanmelden kan ook via
gespreksronde@oude-ijsselstreek.nl. Graag uiterlijk 24 september.
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