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Wat voor soort samenleving willen we 

en wat voor gemeente past daarbij met het oog op  

‘Musiceren, feesten & festivals’? 
 

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. Iedere avond is een ander thema leidend, en op 8 oktober was 

de vijfde bijeenkomst met als thema ‘Musiceren, feesten & festivals’. 
 

• Samenwerken op het gebied van bestuurskracht, ruimte en materiaal delen 

• Gemeente laten meespelen met een menukaart voor ondersteuning 

• Centraal aanspreekpunt of evenementencoördinator 

• Evenementenkalender en gezamenlijke ticketverkoop 

• Jongeren betrekken door eenmalige evenementen zelf te laten organiseren 

• Ouderenaanbod door culturele verenigingen 

• Eigen aanbod in de kernen, niet alles naar de DRU 

 

 
Figuur 1. Voorwoord in partycentrum Terhorst 

 

Bijna 50 inwoners van de gemeente kwamen bij elkaar in partycentrum 

Terhorst in Netterden om te praten over musiceren, feesten & festivals in de 

gemeente Oude IJsselstreek. Verdeeld over vijf groepen kwamen veel dezelfde 

onderwerpen aan bod. De grote lijn in alle gesprekken was de combinatie van 

centrale coördinatie en samenwerking enerzijds en eigen identiteit behouden en 

aanbod in iedere kern anderzijds. Er worden veel evenementen georganiseerd in 

de gemeente, maar vaak is niet duidelijk wat wanneer is. Een evenementen-

kalender zou uitkomst kunnen bieden. Een voordeel hiervan is dat verenigingen 

beter op elkaar kunnen inspelen; evenementen die elkaar kunnen versterken 

kunnen hun planning op elkaar afstemmen, maar ook evenementen die bijvoor-

beeld op dezelfde doelgroep gericht zijn. De gemeente zou een overzicht kunnen 

vrijgeven van uitgegeven vergunningen. 

 

Een ander verzoek aan de gemeente is om de evenementencoördinator te 

behouden of in elk geval een centraal aanspreekpunt in te zetten die duidelijkheid 

kan geven over subsidiebeleid, mogelijkheden voor fondsenwerving en kan 

‘meespelen’(meedenken) met de verenigingen. 
 

Samenwerken 
Om het hoofd te kunnen bieden aan 

bezuinigingen, vergrijzing en het 

wegtrekken van jongeren uit de regio, 

kunnen verenigingen veel meer 

samenwerken. Dit betekent niet dat ze 

per se moeten fuseren; samenwerking 

kan georganiseerd worden zonder de 

eigen identiteit en het lokale karakter 

te verliezen. Denk bijvoorbeeld aan 

kennis delen, elkaar op bestuurlijk ni-

veau ondersteunen, evenementen 

plannen of materialen en ruimtes delen.  Figuur 2. Groepsoverleg 

Ons Pakhuus in Silvolde en ’t Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten werden 

genoemd als voorbeelden van gezamenlijke accommodaties die zorgen voor 

verbondenheid binnen de kleine kernen. 

Gemeentebrede verenigingsfestivals zoals het Oude IJsselstreek muziekfestival 

kunnen meer worden ingezet. Dankzij zulke samenwerkingsverbanden hebben 

lokale verenigingen een podium en kunnen ze ook van elkaar leren.  

 

Bezuinigingen; een kans? 
De aanwezigen zijn zich bewust van de noodzaak voor bezuinigingen in de 

gemeente. Zij zien dit mogelijk ook als een kans. Zo gaven enkele aanwezigen 

aan dat ze wel een soort menukaart van de gemeente voor ondersteuning zouden 
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willen. In plaats van een bepaald subsidiebedrag zouden ze een budget willen 

dat ze aan zowel financiële als materiële middelen kunnen besteden. De 

gemeente heeft diverse materialen die de verenigingen graag zouden huren in 

ruil voor een deel van de subsidie. Er moet dan wel een overzicht zijn van wat 

er mogelijk is. 

Een andere kans om in te springen op de ontwikkelingen in de gemeente is 

door taken tegen een vergoeding over te laten nemen door verenigingen. De 

gemeente krijgt steeds meer taken van hogerop opgelegd maar ze hebben 

minder mankracht en minder geld. Als voorbeeld werd het ophalen van papier 

genoemd; de aanwezigen vinden het erg jammer dat die regeling is gestopt.  

 

Blue-IJsselkaart 
Als tastbaar resultaat van de gespreksronde is per groep een ‘Blue-IJsselkaart’
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gemaakt. Op een groot vel papier zijn highlights van het gesprek in een viertal 

vakken geplakt. De vier vakken geven weer wat de gemeente moet blijven 

doen, beter, anders of vooral niet moet doen. De vijf vellen van de groepen zijn 

in onderstaande figuur samengevoegd. 

 

Verenigingen willen graag op creatieve manieren inspelen op de 

ontwikkelingen in de maatschappij en de regio. Genoemd zijn de doelgroep 

jongeren, waarvoor de verenigingen kunnen bijdragen aan een volwaardig 

opgroeien. En ook de doelgroep ouderen, die nog volop kunnen bloeien dankzij 

de culturele verenigingen. Maar dit kan volgens de aanwezigen alleen als de 

gemeente hierin faciliteert door meer vrijheid en flexibiliteit te bieden. Hierbij 

gaat het niet alleen om regels – al waren veel aanwezigen blij met de 

bezuinigingsmaatregel waardoor subsidieaanvragen nog maar eens in de vijf 

jaar hoeven worden gedaan. De aanwezigen zien vooral een rol voor de 

gemeente weggelegd in het coördineren van evenementen, informatie verlenen 

over subsidies en fondsen en het aanbieden van diensten en materialen in plaats 

van subsidies. Of zoals Marcel Boogers van de Universiteit Twente het 

samenvatte: “wees een creatieve, inspirerende, met verenigingen meedenkende 

gemeente”.  

 

                                                      
1
 De ‘Blue-IJsselkaart’ is gebaseerd op de ‘Blue Ocean’-methode door Participatiehuis Rode 

Wouw. 

 
Figuur 3. Blue-IJsselkaart: Wat moet de gemeente beter, anders, niet en blijven 

doen?
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 De nummers verwijzen naar het overzicht van de Blue-IJsselkaarten in de bijlage. 
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