
Zoektocht
Het initiatief voor de gespreksronde komt 
dus uit de gemeenteraad zelf. Een aantal 
fractievoorzitters licht toe waarom onze 
plaatselijke volksvertegenwoordiging het 
gesprek aangaat over wat voor soort 
gemeente we willen. 

Bert Kuster (Lokaal Belang): “Die zoektocht is 
geen gemakkelijke en Lokaal Belang vindt het 
belangrijk wat onze inwoners, verenigingen 
en bedrijven ervan vinden. Wonen, werken 
en verblijven in Oude IJsselstreek is meer 
dan alleen een dak boven je hoofd hebben. 
Ik ben erg benieuwd hoe inwoners en 
ondernemers het werken, wonen en verblijven 
in onze gemeente ervaren en hoe ze dit in 
de toekomst willen. Daarom hoop ik dat u 
deelneemt aan de gespreksronde. Uw mening 

Al bijna 100 aanmeldingen voor gespreksronde:

Wat voor gemeente past bij Oude IJsselstreek?
Een kleine honderd inwoners meldde 
zich in de vakantieperiode aan voor de 
gespreksronde over het profiel van de 
gemeente. Burgemeester Alberse herinnert 
deze week nog een aantal genodigden in 
een brief. Maar iedereen kan meedoen. 
De gesprekken zijn op zes dinsdagvonden 
tussen de zomer- en herfstvakantie.  
Heeft u interesse, meldt u zich  
dan aan in een mailtje aan  
gespreksronde@oude-ijsselstreek.nl

Aan het begin van dit jaar boog de 
gemeenteraad van Oude IJsselstreek zich 
over een eventuele gemeentefusie. Daar 
kwam het niet van. Want in de eerste 
plaats wil de gemeenteraad nagaan aan 
wat voor soort gemeente inwoners van 
Oude IJsselstreek behoefte hebben. Om 
dan pas verder te denken over eventuele 
vergaande samenwerking of fusie met 
één of meer andere gemeenten in de 
volgende raadsperiode. Daarom leiden 
gemeenteraadsleden gesprekstafels over 
een aantal onderwerpen op de volgende 
dinsdagavonden, steeds van 20:00 tot  
22:30 uur:

10 september 
 over sporten,

17 september 
 over wonen en (ver)zorgen,

24 september 
 over verblijven en toerisme,

1 oktober 
 over werken en leren,

8 oktober 
 over musiceren, feesten en 
 festivals

en 15 oktober is er 
 een slotdebat over  
 samenlevingskracht.

Eén van de 
gespreksavonden 
over het 
profiel van het 
gemeentebestuur 
gaat over sporten. 
Zoals hier 
een wedstrijd 
tussen handbal 
vereniging UGHV 
D1 en Minerva D1.

Bert Kuster:
…belangrijke 
bouwsteen…

Peter van de Wardt:
…van onderaf…

Ton Menke:
…voor toekomstige 
generaties…

is een belangrijke bouwsteen voor de koers 
naar de toekomst.Met uw hulp kunnen we de 
gemeente van de toekomst vormgeven”.

Peter van de Wardt (CDA) deed met Lokaal 
Belang het voorstel dat de politiek van 
Oude IJsselstreek in gesprek gaat met de 
samenleving: “Wat betekent het precies 
om een van onderaf gestuurde gemeente 
te zijn, waarin dorpen, kernen en wijken 
identiteit geven aan de gemeente? En ruimte 
krijgen om eigen kwaliteit te bepalen dankzij 
een gemeentebestuur dat loslaat vanuit 
vertrouwen? Met de gespreksronde wil het 
CDA politiek en maatschappelijk draagvlak 
voor de toekomst van Oude IJsselstreek 
ontwikkelen. Van onderop, zonder bestuurlijke 
druk van bovenaf”. 

Ton Menke (PvdA) vindt dat de 
maatschappelijke en bestuurlijke 
ontwikkelingen vragen om na te denken 
over hoe de gemeente burgers beter kan 
bedienen: “Om de belangen van toekomstige 
generaties te behartigen moeten de 
Achterhoekse gemeenten zich afvragen of 
en hoe ze samenwerken. Inwoners moeten 
daar invloed op kunnen uitoefenen. De 
gespreksronde zou ook idee moeten geven 
van een democratische gemeentelijke 
samenwerking”. 

Het resultaat van de gespreksronde wordt 
een notitie met bouwstenen over de manier 
waarop Oude IJsselstreek bestuurd wil 
worden. De gemeenteraad zal daar een 
standpunt over innemen.

Het worden boeiende gespreksavonden. 
Ze worden begeleid door prof.dr. Marcel 
Boogers (hoogleraar Innovatie en Regionaal 
Bestuur Universiteit Twente) en Joop Hofman 
(participatiehuis Rode Wouw). Meedoen? U 
bent van harte welkom. 

U kunt zich aanmelden  
met een e-mail aan  
gespreksronde@oude-ijsselstreek.nl .  
 
Dat kan tot een week voor de  
avond waar u aan wilt meedoen.  
Geef s.v.p. duidelijk aan voor  
welke avond(en) u zich opgeeft.  
 
Daarna krijgt u per mail bericht  
waar de avond is (elke avond is  
op een andere plek).

Volg gemeenteraad 
Oude IJsselstreek op Twitter! 

          @RaadOudeIJssel


