Een persoonlijke terugblik van een deelnemer aan (bijna) alle
avonden van de gespreksronde
Een initiatief vanuit de raadsleden. Nu het samengaan van onze gemeente Oude IJsselstreek en
Doetinchem uitgesteld is tot na 2016, is het van belang om het beleid te herzien. Hierop in te
richten. Zeker met de komende gemeenteraadsverkiezingen in het verschiet is het belangrijk om te
onderzoeken wat er onder de inwoners van onze gemeente leeft.
Dit initiatief vanuit de raadsleden sprak en spreekt mij enorm aan. Tot 2x toe werd hieraan
aandacht besteed in de Gelderse Post. Het belang van deze doelstelling, te onderzoeken en
achterhalen wat er leeft onder de ingezetenen van onze gemeente wat betreft de toekomst.
Zelfstandig of als samengaande gemeente met ???? Iedereen is van harte welkom, zo stond dat in
deze artikelen verwoord. Om die reden heb ik me voor alle gespreksrondes, waarbij ik aanwezig
kon zijn, opgegeven.
Vanwege een staande afspraak kon ik de eerste avond niet aanwezig zijn.
De overige avonden heb ik genoten. Wat ik als heel positief heb ervaren is, om te zien en mee te
krijgen hoeveel inzet er bij kwam kijken van de griffie om e.e.a. goed geregeld te krijgen. De
locaties waren op diverse plekken in de gemeente gekozen. Dat vond ik zonder meer heel goed.
De opkomst was heel verschillend en heel duidelijk in samenhang met het thema, dat die bewuste
avond aan de orde was. Omdat ik deze informatie uit de Gelderse Post had, had ik gehoopt op
meer opkomst. Echter past het de "Achterhoeker" woonachtig in de Oude IJsselstreek.
Weergegeven dat ik hier woon, heb ik geleerd, dat deze zich luidkeels uit op allerlei plaatsen als
buitenshuis op straat, in de supermarkt, op verjaardagen, feesten, in de bibliotheek, in de regiotaxi,
bus, trein. Als puntje bij paaltje komt niet op die plaats, waar je dit juist moet deponeren, mijns
inziens. Ergo heb ik mezelf wat die lagere opkomst van ingezetenen betreft vermanend
toegesproken.
De avonden waren heel boeiend.
Wonen en (ver)zorgen was een thema, dat de nodige insteken en reacties met zich meebracht. In
de gespreksgroep waarin ik zat was ik samen met een rolstoelende inwoner van Ulft de enige die
op eigen titel daar was. Beiden waren die mijnheer en ik rolstoelers, wat wij humor ten top
vonden. Dat kwam mooi uit. Onze gespreksgroep bestond uit enkele vertegenwoordigers van
Azora, MEE, Autistische vereniging, WMOraad, Fidessa en nog enkele belangengroepen.
Opvallend was, dat diegenen vanuit de organisaties, die hulp dan wel begeleiding bieden, men
heel erg vanuit de papieren gericht uitte. Deze mensen vanuit het management stonden wel heel
ver af van de werkelijkheid van hun cliënten. Dat vind ik een heel belangrijk punt om op te
merken. In het verslag is dat niet terug te vinden. Wel het punt omtrent veiligheid binnens- als
buitenshuis. Dat hebben wij, de 2 rolstoelers, goed in kunnen brengen. Dat wij beiden opmerkten,
dat men niet de ervaringen van cliënten mee genomen had, heb ik niet terug gevonden. Ik weet
ook niet meer of ik dat op een sticker heb laten vermelden. Het kan zijn, dat die aan de aandacht is
ontsnapt van de voorzitter van die ronde.
Bij toerisme en verblijf was de opkomst ook goed. Veel ondernemers uit diverse sectoren van
wijnbouw, camping, bed en breakfast, horeca enz. Hier viel het mij op dat er veel belangstelling is
voor meer mogelijkheden tot samenwerken. Hier zou veel tot stand kunnen komen bijv. door het
uitwerken van de Liberationroute tot de kwaliteit en bekendheid van het Pieterpad. Dat Pieterpad
loopt ook door onze streek, vanuit Doetinchem richting Kilder, Beek, Elten.
Veel mogelijkheden dus liggen erop te wachten om uitgewerkt en gerealiseerd te worden.
Netwerken, evt. via site gemeente met links naar de diverse bedrijven.
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Leren en werken was wat opkomst betreft teleurstellend. Echter wat inhoud betreft heel goed
opgezet. Ik hoop dan ook dat het onderwijs goed op peil blijft binnen onze gemeente. Het
behouden van goed onderwijs en na basisonderwijs vooral ook het aansluitende voortgezet
onderwijs. Denkend aan lbo, mavo, havo, vwo, beroepsgericht onderwijs als leer-werkonderwijs.
Hierin heeft de gemeente zeer zeker een taak.
Festivals, feesten, muziek was een mooie avond met grote opkomst. Net als wonen en
(ver)zorgen. Ook hier bestond onder de vertegenwoordigers van diverse organisaties de behoefte
tot uitwisseling. Uitwisseling ervaringen, ook uitwisseling van mogelijkheden gebruik locaties,
instrumenten. Beter communiceren tussen de woonkernen omtrent planning activiteiten, festivals
enz. enz. De gespreksgroep waaraan ik deelnam was heel bewogen, betrokken, gemotiveerd tot
onderzoeken mogelijkheden die tot verbetering van de plaatselijke situatie kan leiden.
De slotavond in de DRU gaf een overzicht dat gehaald was uit de verzamelde informatie van de 5
gespreksrondes. Er waren enkele speerpunten uitgehaald, door de beide deskundigen, die deze
avonden hebben opgezet en begeleid. In "bouwstenen" werd dit afgebeeld op het podium ter
afsluiting van deze cyclus. Nu is het aan deze beide deskundigen, om e.e.a. goed op papier te
zetten. Te laten zien, waarop hun inventarisatie van de verzamelde informatie en gegevens uit
komen. En de conclusies die zij zullen trekken wat betreft de toekomst van onze gemeente.
Wat mij opgevallen is tijdens deze gespreksrondes.
Bij "toerisme en verblijf", "festivals, feesten, muziek" bleek er grote behoefte te bestaan naar meer
informatie over de plannen van de organisaties, verenigingen binnen de verschillende
woonkernen. Het uitwisselen van informatie en ervaringen, het mogelijk kunnen delen van
locaties, instrumenten en ander materiaal. Dit houdt in dat er ruimer aan netwerken moet worden
gedacht. Ik proefde de behoefte van het laten plaatsen op de site van de gemeente. Daarop zouden
de links aangebracht kunnen worden met de verschillende organisaties, verenigingen en ga zo
maar door. Via de gemeentewebsite kan dan verder gekeken worden naar de passende, gezochte
link. Op die manier kan men zien, waar men informatie kan krijgen, een passende locatie,
materiaal voor activiteiten en ga zo maar door. Het ontwikkelen van samenwerking tussen de
verschillende branches. De vraag ligt hier wie dit gaat coördineren. De gemeente als overheid, of
moet dit juist vanuit de belanghebbenden komen. Mijns inziens kan de gemeente hierin veel
betekenen binnen de coördinatie en leggen verbindingen binnen de diverse branches.
De VVV zou binnen het verstrekken van informatie over activiteiten binnen onze gemeente en
regio kunnen participeren. Dit via goede links met de sites van zowel de gemeente als de
organiserenden en aanbieders ( in de ruimste zin des woords).
Wat betreft leren en werken is binnen onze gemeente de Anton Tijdinkschool een succesvol
voorbeeld van een initiatief vanuit het bedrijfsleven. Hierin gaan nu bedrijven en
onderwijsinstellingen samen. Dat houdt in dat de bedrijven die hierbinnen een plaats innemen
werkplekken aanbieden.
Het gegeven stageplaatsen kwam binnen het rondegesprek ook uitgebreid aan de orde. Binnen het
realiseren van voldoende stageplaatsen voor leerlingen, die hun maatschappelijke stage moeten
gaan doen, is nog behoefte aan veel stageplaatsen. Hoe kan de realisatie plaats vinden van
uitbreiding stageplaatsen???
Bij wonen en ( ver)zorgen kwam bijv. aan de orde het verplicht stellen aan familie om
maandelijks te komen mantelzorgen. Dit is al bij een zorgverlenende organisatie te Gouda e.o.
ingevoerd. Dit werd door een medewerkster van Azora ingebracht als een lumineus idee. Binnen
de pers is dit feit al uitgebreid besproken. Hoe realiseer je dat bij alleenstaanden, die in deze
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gemeente en/of regio geen familie hebben, was mijn vraag. Op deze vraag werd geen antwoord
gegeven. Ernstig hoor! Dit bureelwerk i.p.v. praktijkgericht bezig zijn! Het gaat toch om de
zorgvrager?!!!! Die is de belanghebbende.
Bij nog een paar items, die vanuit de organisaties ingebracht werden, viel het me op hoe ver deze
inbreng verwijderd lag en ligt van de praktijk, het belang van de cliënt. Dat vind ik heel
zorgwekkend!!!!! Het betreft wel de toekomst van alle hulpverlenende instellingen en de
zorgvragers/cliënten binnen onze gemeente en/of regio. In dat opzicht krijgt de gemeente vanaf
2014 en 2015 er veel taken bij. Thuiszorg, begeleiding, persoonlijke verzorging en wat er meer
uitgedacht wordt binnen het kabinet Rutte. Ik vind deze ontwikkelingen zorgwekkend.
De Kanteling, zoals b&w en raadsleden voorstaan, is heel mooi op papier gezet anno 2005. De
vanzelfsprekendheid die binnen deze brochure wordt verteld bestaat in de dagelijkse
werkelijkheid niet, is mijn ervaring. De overheid kan naoberhulp niet afdwingen. Niet als een 24uurs gebeuren. Zo was naoberschap nooit, heb ik vernomen in die 33 jaar dat ik in deze streek
woon. Het betrof geboorte-trouw-rouw-ziekte-oogst. Als dat klaar was, was dat klaar. Vraag het
maar na binnen de verschillende buurtschappen die onze gemeente rijk is. Wieken, Varsselder,
buitengebied Varsseveld-Westendorp-Halle-Heelweg-Sinderen. Ga maar eens een rondje fietsen,
dan kom je vanzelf op heel prachtige plekken waar enkele boerderijen en huisjes gelegen zijn.
Vanwege de ligging waren de bewoners op elkaar aangewezen en vond deze naoberhulp plaats.
Binnen de bebouwde kom ligt dit anders. Dit verschilt van plaats tot plaats. Gaanderen-TerborgEtten-Silvolde-Ulft-Gendringen. Echt heel grote mentaliteitsverschillen, die je nog steeds proeft.
Bij deze "Kanteling" heb ik heel grote !!!!!!! en ???????
Net als de mantelzorg kun je bij de mensen deze naoberhulp niet afdwingen.
Kijk naar mijn persoon. Ik woon nu 33 jaar in Terborg. Ben binnen de beleving van de
autochtonen nog steeds "diejen uut 't westen". Daarnaast ben ik een hoger opgeleide persoon van
de vrouwelijke kunne. Nou reken maar dat dat binnen de autochtonen een grote rol speelt. Ik
spreek ABN, ben goed gebekt, laat het achterste van mijn tong zien, heb haar op mijn tanden, heb
scherpe tanden. Dit al heeft zijn invloed. In feite val ik hier buiten de boot. Echter ben ik goed als
woordvoerder als er iets aan de knikker is. Die plaats heb ik hier ingenomen in de loop der jaren.
Daarnaast heb ik zo goed leren formuleren, omdat Nederlands mijn 2de taal is, die ik me
buitenshuis eigen gemaakt heb. Als dat geen humor is!
De hierboven genoemde opmerkingen zijn de opmerkingen die ik onderweg te horen heb
gekregen in de ampele tijd die ik hier woonachtig ben. Naast lesgeven heb ik ook vanuit de
vrouwenraad Achterhoek voorlichting gegeven samen met mevr. Hanneke Zetsma (de mooie 80er
jaren). Die sporen verlies je nooit, wat scholing en contacten met vrouwenwerk betreft. Nog
steeds blijf ik alert.
Nu merkte ik dat weer binnen deze gespreksrondes.
Ik dwaal af en raak in de geschiedenis.
Of ik een relevant verhaal geschreven heb, dat laat ik aan de lezer over.
Ik kan nog steeds schrijven. Dat wel. Mijn printer heeft de geest gegeven. Daardoor kan ik geen
print maken, om ter correctie door te lezen. Dat lukt mij niet op de pc binnen de vergroting.
In ieder geval heb ik mijn ervaringen weergegeven.
Riemke J. de Boer

Terborg, 19/20.10.’13
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