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Memo 
Aan:  Gemeenteraad Dalfsen 

Van:  Geske Barendregt, BMC 

Datum:  22-10-2008 

Betreft:  Toelichting rol raadsleden Avond van de Toekomst 29 oktober Dalfsen 

 

Inleiding 
Op 29 oktober vindt in het kader van de Missie | Visie 2020 de Avond van de Toekomst plaats. De 
bevolking en het maatschappelijk middenveld krijgt tijdens dit evenement de gelegenheid om mee 
te denken over de toekomst van de gemeente Dalfsen aan de hand van vier toekomstscenario’s. 
Deze toekomstscenario’s zijn afgelopen 15 september aan u gepresenteerd en bediscussieerd 
(Nota Vergezichten). 
 
Opzet 
De Avond staat in het teken van het gesprek tussen bewoners, vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven en raadsleden van Dalfsen over hun 
voorkeursscenario. Net als op de dorpsavonden gaat het nadrukkelijk niet om het voeren van een 
politiek debat, het gaat erom dat de aanwezigen de gelegenheid krijgen om een bijdrage te 
leveren aan de Missie | Visie. Luisteren, doorvragen, samenvatten zijn derhalve belangrijke 
eigenschappen van de inbreng van de raadsleden. 
 
Bedoeling van de Avond van de Toekomst is om de voorkeuren van het publiek en de voor- en 
nadelen die men in een scenario ziet te achterhalen. U mag uw eigen voorkeur delen met het 
publiek, maar dit hoeft niet. Ter voorbereiding is het goed om de Nota Vergezichten – waarin de 
vier scenario’s staan beschreven – door te nemen. 
 
De opzet van de avond is een inloopavond, tussen 19.30 – 22.00 kan men binnenlopen op het 
gemeentehuis. 
 
De Avond kent twee onderdelen: 
 
Tentoonstelling scenario’s  
De vier toekomstscenario’s staan op grote panelen gepresenteerd. Mensen kunnen hier langs 
lopen en met raadsleden in gesprek gaan. De raadsleden treden op als gastheer en gastvrouw. 
Zij lopen rond en trekken het publiek naar de scenario’s en peilen de meningen. Zij  stellen actief 
vragen aan geïnteresseerden over hun voorkeurscenario, over de voor- en nadelen van een 
scenario. Er is ondersteuning aanwezig om zaken te noteren of achtergrondinformatie te 
verstrekken.  
 
Flitsdebatten 
Gedurende de avond vinden drie korte debatten (10-15 minuten) plaats onder leiding van een 
spreekstalmeester, Herman Odink. De deelnemers aan de debatten worden naar hun mening 
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gevraagd op een aantal voor de toekomstvisie relevante kwesties. De deelnemers krijgen 
vantevoren de vragen zodat zij zich kunnen voorbereiden.  
 
De eerste ronde vindt plaats met vertegenwoordigers van jongerenorganisaties, de tweede met 
mensen uit het maatschappelijk middenveld, en het afsluitende debat is met raadsleden 
(fractievoorzitters). In elke ronde komen 4 a 5 vertegenwoordigers van de betreffende doelgroep 
aan bod.  
 
De debatten zijn serieus, maar tegelijkertijd ook luchtig. Het moet het aanwezige publiek 
informeren en aanzetten om (na het flitsdebat) met elkaar en de raadsleden in gesprek te gaan 
over de toekomst van Dalfsen. 
 
Overig 
Tijdens de avond maken jongeren uit Dalfsen op het plein van het gemeentehuis (bij slecht weer 
in de parkeerkelder) een schilderij, met hun beeld van de toekomst van Dalfsen. Ook is er een 
fotowedstrijd: op de avond kunnen bewoners hun foto’s met hun favorieten beeld van Dalfsen 
inleveren. De winnende beelden krijgen een plek in het Missie | Visie document. 
 
Tijdens de avond worden ook de resultaten van het traject met de basisscholen tentoongesteld.  
 
De Avond van de Toekomst wordt breed bekend gemaakt (via Stentor, Marskramer, website en 
posters). Daarnaast is een aantal mensen gericht benaderd om deel te nemen aan de debatten. 
Als spreekstalmeester zal de heer Herman Odink optreden. 
 
 
 


