
Debatten Avond van de Toekomst 

 

OPZET 29 oktober 2008 Dalfsen 

 

 

 

 

Debatronde 1. Jeugd: 

a. Welke scenario vind u het meest aansprekend en waarom? 

 

b. Wat moet er in de komende jaren gebeuren om de jeugd in Dalfsen te 

behouden? Denk daarbij niet alleen aan het realiseren van woningen; maar ook 

aan werkgelegenheid, vervoer, voorzieningen. En welk scenario past daarbij?  

 

c. Moeten alle voorzieningen voor de jeugd in Dalfsen geconcentreerd worden 

(dan kan er echt wat van de grond komen), of moet er verspreid over alle  

kernen geïnvesteerd worden? 

 

d. Moet de jeugd betrokken worden bij de te realiseren voorzieningen of moet 

alles door de gemeente geregeld worden? 

 

e. Tot slot: wat wilt u de gemeente meegeven: in 2020........... 

 

 

Debatronde 2. Zorg, Wonen, ondernemers ( PM: wie worden genodigd?) 

 

a. Welke scenario vind u het meest aansprekend en waarom? 

 

f. Voorzieningen moeten in Dalfsen geconcentreerd worden (dan kan er echt wat 

van de grond komen), of moet er verspreid over alle kernen geïnvesteerd 

worden? 

 

b. De gemeente moet in 2020 alles maar regelen en burgers/belanghebbenden 

consumeren slechts. Of kan dit ook anders? Welke rol nemen bewoners en 

ondernemers op zich? 

 

c. Moeten er mensen naar Dalfsen worden getrokken (bijv. jonge gezinnen, 

welgestelde ouderen)? Om welke redenen? 

Zo ja, welke woningtypen passen daarbij? En welk scenario? 

 

d. We kennen nu de toeristische en de landbouwsector? Welke sectoren zijn er in 

2020 van belang in Ommen? 

 

e. Het is in 2020 aan de gemeente om alles te regelen en te zorgen voor goed 

ondernemersklimaat! Of houdt u liever het heft zelf in handen? 

 

f. Heeft Ommen een onderscheidend profiel? Zo ja: welke is dat en hoe kan dat 

versterkt? Zo nee, wat zou dat profiel moeten zijn? 

 

g. Tot slot: wat wilt u de gemeente meegeven: in 2020........... 



 

 

Debatronde 3. Fractievoorzitters:  

 

a. Welke scenario vind u het meest aansprekend en waarom? 

 

b. Wie ‘leidt’: burgers of gemeente, kortom welke rol heeft de gemeente? 

 

c. Verder reacties op uitkomsten eerdere twee debatten (wat valt op e.d.) 

 

 


