
Wat voor gemeente past bij musiceren, feesten en festivals in Oude IJsselstreek? 

 

Gespreksronde gemeenteraad 

 

Dinsdag 8 oktober 2013 

in Partycentrum Terhorst, Emmerikseweg 2, Netterden 

(let op: dus niet in het Gildegebouw, vanwege het grote aantal deelnemers) 

 

20:00 uur Welkom en uitleg over gespreksronde door raadslid Anita Ermers en 

voorstellen van externe begeleiders prof. Marcel Boogers (Universiteit Twente) 

en Joop Hofman (Participatiehuis Rode Wouw) 

 

Vervolgens: vijf afzonderlijke gesprekstafels, aan elke tafel eenzelfde aantal deelnemers, 

elk onder leiding van twee gemeenteraadsleden of (fractie)assistenten: 

tafel 1 onder leiding van Anita Ermers en Ine Hofs; 

tafel 2 onder leiding van Bennie Steentjes en Gülden Siner; 

tafel 3 onder leiding van Gijs van de Beek en Cécile Sloots; 

tafel 4 onder leiding van Angelique van der Meer en André Rehé; 

tafel 5 onder leiding van Henk Hengeveld met hulp van gemeentetrainee Jouke Lavalaye 

 (nb: tafel 5 is in de naastgelegen sportkantine) 

 

Enkele andere raadsfractieleden, collegeleden en ambtenaren zijn aanwezig als toehoorder. 

 

Per gesprekstafel: 

 

20:10 uur Kort voorstellen en korte uitleg over werkwijze aan gesprekstafel 

 

20:15 uur Eerste inventarisatieronde: “Wat wilt U MEER bereiken (beter, anders, mooier) als het 

gaat om musiceren, feesten en festivals, wat zegt U dan” 

 

20:30 uur Tweede inventarisatieronde: Waar zijn er voorbeelden van ‘MEER’ in onze gemeente? 

En waarom lukt dat daar? 

 

20:45 uur Derde inventarisatieronde: welke toekomstige ontwikkelingen zijn van invloed op het 

realiseren van het ‘MEER’ ? 

 

21:00 uur Vierde inventarisatieronde: om het ‘MEER’ te realiseren  

- Wat moet de gemeente BETER doen (gemeenterol versterken) 

  - Wat moet de gemeente ANDERS doen (gemeenterol veranderen) 

  - Wat moet de gemeente BLIJVEN doen (gemeenterol laten zoals nu) 

  - Wat moet de gemeente NIET doen (geen gemeenterol) 

 

Gezamenlijk met alle deelnemers: 

 

21:30 uur Gespreksleiders rapporteren 

21:50 uur Eerste reactie van Marcel Boogers 

21:55 uur Vooruitblik op het slotdebat door Joop Hofman 

22:00 uur Einde 


