
Wat voor gemeente past bij de samenlevingskracht  in Oude IJsselstreek? 

 

Gespreksronde gemeenteraad, iets aangepaste versie i.v.m. gespreksvorm 

 

Dinsdag 15 oktober 2013 

in Popzaal DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24, 7071 AB Ulft, Portiersgebouw, hoofdingang. 

 

Op vijf avonden hebben een kleine 200 mensen aan gesprekstafels met elkaar van gedachten gewisseld 

over de vraag wat de gemeente moet blijven doen, of niet, of beter, of anders … als het gaat om sporten, 

wonen & (ver)zorgen, verblijven & toerisme, werken & leren en musiceren, feesten & festivals. De 

inzichten die deze gesprekken opleveren gaan we met elkaar delen in een slotdebat over wat voor 

gemeente past bij de samenlevingskracht in Oude IJsselstreek. 

 

20:00 uur Welkom door burgemeester Hans Alberse. 

20:05 uur Uitleg over de opzet van vanavond door Joop Hofman (Participatiehuis Rode Wouw). 

20:10 uur Presentatie van de inzichten door prof. Marcel Boogers (Universiteit Twente). 

20:30 uur Doen & Laten gesprek ronde 1. 

Er zijn 10 gesprekstafels. U wordt bij één ingedeeld met een kaartje dat u bij binnenkomst 

ontvangt. Elke gesprekstafel gaat over één van de inzichten: wat betekent dit inzicht 

vooral wel en vooral niet voor de inzet van de gemeente? Dit wordt genoteerd op het 

tafelkleed van de gesprekstafel. 

Iedere gesprekstafel wordt geleid door één raadslid of fractieassistent: 

Ans Aalbers, Frank Aaldering, Gijs van de Beek, Henk Hengeveld, Ine Hofs, Angelique 

van der Meer, Gülden Siner, Cécile Sloots, Bennie Steentjes, Gerard Wildenbeest. 

 [Andere raadsfractieleden, collegeleden en ambtenaren zijn aanwezig als toehoorder.] 

 

21:05 uur Kort intermezzo. U kiest nu een andere gesprekstafel. 

 

21:10 uur Doen & Laten gesprek ronde 2. Aan elke gesprekstafel wordt een bouwsteen beschreven: 

vindt u de uitkomst van ronde 1, goed of mag het scherper of genuanceerder? 

 

21:25 uur Kwartier pauze in de zaal, glaasje fris aan de bar, verzamelen bouwstenen met gespreksleiders. 

 

21:40 uur Presentatie bouwstenen en met uw hulp opstapelen ervan in volgorde van wenselijkheid. 

Onder leiding van Joop Hofman. 

22:00 uur Eerste reactie Marcel Boogers op het bouwwerk, met doorkijkje naar de 

bouwstenennotitie over wat voor soort gemeente bij Oude IJsselstreek past. 

22:10 uur Slotwoord Peter van de Wardt, mede-indiener van de raadsmotie over de gespreksronde. 

22:15 uur Bar open, tot 22:45 uur voor rekening gemeente. 

 


