Wat voor soort samenleving willen we en wat voor
gemeente past daarbij?

korte uitleg over deze bouwstenen gingen de aanwezigen in tien groepen uiteen
om zich te buigen over de stellingen. Kloppen ze? Mogen ze sterker of juist
genuanceerder? Wat is hierin precies de rol van de gemeente, en wat moeten ze
juist overlaten aan de gemeenschap?

De gemeenteraad van de gemeente Oude IJsselstreek houdt haar mening
maar liefst zes dinsdagavonden voor zich. Op die avonden is het namelijk de
bedoeling dat inwoners van de gemeente met elkaar bespreken welke
ontwikkelingen zij zien in de samenleving en hoe de gemeente daarop in
moet spelen. Vijf avonden lang
werd er gepraat aan de hand van
verschillende thema’s, en op 15
oktober was het slotdebat.

De opzet van deze slotavond was anders dan de eerdere gespreksrondes. Ten
gespreksgroepen aan tafels, in 2 rondes, over mogelijke bouwstenen in de vorm
van dozen. Daarop foto’s met uitkomsten van de eerste vijf avonden en
stellingen van Boogers & Hofman. De aanwezigen – zowel vanuit de gemeente
als de burgers –moesten even wennen. Het was soms moeilijk om te balanceren
tussen te veel algemeenheden en concrete voorbeelden. Toch kwamen er
duidelijke lijnen uit de gesprekken naar voren. Zie bijlage 1.

Burgemeester Hans Albers sprak in
zijn opening over enkele creatieve
en vernieuwende vormen van
samenwerking in de regio. Nu hoopt
hij dat er dankzij deze avonden meer
en meer samenwerking zal zijn
tussen gemeente en burgers, en
tussen burgers onderling. Hij is erg
blij dat er zo veel burgers aanwezig Ook de burgemeester moet een nieuw kunstje aanleren
zijn geweest bij de eerdere gespreksrondes en ook nu bij het slotdebat. In totaal
zijn ruim 160 inwoners van de gemeente bij één of meerdere avonden geweest,
waarvan bij het slotdebat een kleine 100.

Na de groepsgesprekken hebben Joop Hofman en Marcel Boogers de
bouwstenen in vijf hoofdlijnen ingedeeld. Het resultaat is in het kort:
1)
Doorlopende dialoog tussen wethouders, raadsleden, gemeente, burgers
(2 bouwstenen)
2)
Eigen verantwoordelijkheid van verenigingen en maatschappelijke
ondernemers, zo laag mogelijk in de gemeenschap (4 bouwstenen)
3)
Gemeente is naober van iedereen (1 bouwsteen)
4)
Dorpsgemeenschappen hebben een verwijsfunctie naar professionele
instellingen (1 bouwsteen)
5)
Betere communicatie en geen
gedoe met vergunningen (2
bouwstenen)

De vijf gespreksrondes – over
sporten, wonen & (ver)zorgen,
verblijven & toerisme, werken &
leren en musiceren, feesten &
festivals – boden veel interessante
stof om verder over te praten. Aan
de hand van wat er uit die eerdere
gespreksrondes is gekomen hebben
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Rode Wouw en Marcel Boogers van
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de stellingen bedacht. Die stellingen
hebben ze omgevormd tot zogenaamde ‘bouwstenen’ voor de toekomst. Na een

De avond werd afgesloten door
raadslid Peter van der Wardt, een
van de initiatiefnemers voor deze
serie gespreksrondes. Hij gaf aan dat
de uitkomsten van deze rondes een
langdurige houdbaarheid moeten
Uitkomsten waar de gemeente mee verder kan
hebben, ook tot na de verkiezingen.
Verder wil hij op wat voor manier
dan ook voortborduren op deze gesprekken. Die behoefte kwam duidelijk naar
voren in alle zes de avonden. De rol van de gemeente is hierin vooral een
makelaarsrol: faciliteren en ondersteunen op proces en niet op inhoud.
Hofman en Boogers maken nu een bouwstenennotitie op basis waarvan de raad
verdere invulling gaat geven aan wat er uit de avonden naar voren is gekomen.

