
Ze schelden niet op elkaar. Ze willen 
elkaar ook niet voor tribunalen 
brengen. Tot zover het goede nieuws. 
Maar wat ik dan te zien krijg is wel heel 
erg vriendelijk, om niet te zegen saai. 
Het verkiezingsdebat tussen de 7 
partijen die in Olst-Wijhe om de 
raadszetels strijden. De zes heren en 
één dame zijn het met elkaar eens dat 
ze het voor 80% met elkaar eens zijn. 
Dan zou ik zeggen: heb het dan over 
die resterende 20%, zodat ik hoor 
waaruit ik kan kiezen. Maar het gaat 
vooral over zaken waarover men het 
eens is. Een enkele keer snijdt een 
spreker zelf een opvallend verschil aan. 
Dan dreigt het debat even op te leven, 
maar het wordt al snel doodgemept 
door een opzwepende opmerking van 
de debatleiding: “Ja, alles hangt met 
alles samen”. Een debat wordt 
interessant en leerzaam als er scherpe 
vragen worden gesteld, als sprekers 
worden uitgedaagd. Dat lukt niet als je 
zegt: “Welkom. Wie wil beginnen.” Voor 
de bezoekers is het ook geen pretje. 
Dat komt vooral omdat de opstelling 
van de avond is bepaald door de 
televisie. Het debat is live te zien op 
Salland1. Een loffelijk initiatief. Maar 
vanwege de cameraopstelling staan 
sprekers regelmatig met elkaar te 
discussiëren met de rug naar het 
publiek. Een slechte geluidskwaliteit 
maakt het onmogelijk om de 
gesprekken goed te volgen. Filmpjes 
met ongetwijfeld goede vragen van 
inwoners verdwijnen in een mist van 
stilte of geruis. Nee u heeft niets gemist. 
U moet natuurlijk wel gaan stemmen 
volgende week, want verschillen zijn er 
wel degelijk. Stem op de kleur die bij 
uw mening past of pik op de markt nog 
wat folders mee. Lees de 
verkiezingsrubriek in deze krant. Daarin 
komen al een paar weken kandidaat-
raadsleden aan het woord. Lees, kies 
en stem!

Op de Boskamp kunnen we nu al 
kiezen. Een grote groep dorpsbe-
woners is naar het kerkgebouw ge- 
togen om ideeën, wensen, vergezichten 
te spuien over het hart van de Boskamp. 
De twee scholen zijn dicht, de kerk 
gaat dicht, de huisjes naast Zorg-
centrum St Willibrord verdwijnen. De 
vraag is: welke kansen biedt dit om de 
Boskamp levendig te houden. Welke 
ontwikkelingen zijn daarvoor nodig. 
Het zijn geen saaie discussies tussen 
hotemetoten, maar boeiende gesprek-
ken tussen bewoners onderling. 
Staand rond een tafel elkaar bevragen, 
naar elkaar luisteren en overtuigen 
welke drie waarden op de Boskamp 
belangrijk zijn. Uiteindelijk kiest onze 
tafel: Betrokkenheid (je geeft om 
elkaar en om je dorp); daaruit ontstaat 
Gemeenschapszin (je doet ook dingen 
voor elkaar en voor je dorp) en daardoor 
ervaar je Geborgenheid. 

Vervolgens gaan we op een platte-
grond van Boskamp aangeven wat 
behouden en wat verbeterd moet. En 
met (voor)beelden laten we zien hoe 
het dorp er idealiter zou kunnen uitzien. 
Buiten in de zon verbeelden creatieve 
geesten op een groot doek hoe zij de 
Boskamp ervaren. Elders toont een 
architect met concrete voorbeelden 
welk soort woningen past op de vrij te 
komen locaties. Prachtige woonplek-
ken voor zowel jong als oud. Onze 
inbreng is mede leidraad voor de 
verdere planvorming.

Inderdaad een heel ander soort 
bijeenkomst. In de geborgenheid van 
de kleinere groepen krijgt iedereen, 
ook de meest verlegen bewoner, de 
kans ideeën te uiten. We zijn het ook 
hier voor 80% met elkaar eens.  Maar 
het is nu niet saai, maar stimulerend en 
verbindend. Daardoor zijn we die 
resterende 20% al lang vergeten.

Een saaie 80 en een stimulerende 80
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