Transcript gemeentebezoek Oude IJsselstreek
Op 2 november bezocht commissaris van de koning, Clemens Cornielje, de gemeente Oude
IJsselstreek. Het college ontvangt de commissaris bij de Dru Cultuurfabriek in Ulft.
Goedemiddag! Ik kom op bezoek in de gemeente Oude IJsselstreek. In het prachtige DRUcomplex. We hebben er zin in!
Nou mooi, welkom! We gaan naar boven.
Het bezoek begint met een besloten bijeenkomst waarin verschillende bestuurlijke en
maatschappelijke onderwerpen worden besproken.
Oude IJsselstreek is door gemeentelijke herindeling op 1 januari 2005 ontstaan uit de
gemeenten Wisch en Gendringen. De huidige gemeente heeft een grotendeels landelijk
karakter en telt 15 kernen met bijna 40.000 inwoners.
Na het overleg met het college gaat het gezelschap op bezoek bij 24/7 Tailor Steel in
Varsseveld.
Commissaris, hartelijk welkom bij 24/7 Tailor Steel. Leuk dat u er bent!
Commissaris, burgemeester en iedereen die hier aanwezig is, welkom in Varsseveld bij 24/7
Tailor Steel.
Het bedrijf staat in de top 100 van maakbedrijven in Nederland en neemt een belangrijke
plaats in in digitalisering en robotisering van de Nederlandse en Europese maakindustrie.
24/7 Tailor Steel maakt halffabricaten voor hoogwaardige producten en gebruikt daarvoor
innovatieve productiemethoden. Door de sterke groei van het bedrijf is er behoefte aan
uitbreiding. Tijdens de rondleiding wordt een intentieverklaring getekend voor de verkoop
van 2 ha grond aan het bedrijf.
Zo lever ik nog een kleine bijdrage door hand- en spandiensten te verlenen.
Veel succes. -Dank u wel.
En wanneer was de bouw ook al weer klaar zei u? – Als we de vergunning op tijd hebben
dan kan het snel…..
Fijne dag verder.
Zeker!
Aansluitend wordt een bezoek gebracht aan statushouders waarvoor in Varsseveld 2
tijdelijke locaties zijn gerealiseerd. Buurtbewoners zijn betrokken geweest bij de
totstandkoming van deze projecten.
….commissaris van de koning die vandaag bij ons op bezoek is.
Ik kom uit Syrië.
We hebben een buurtfeest gehouden en de statushouders zijn er bij betrokken geweest.
– Mag ik even kijken?

Je hebt een kleine televisie…. Ja, erg klein.
Jij moet een winkel in baklava beginnen. Het is heerlijke baklava!
Nog één keertje….
Tot ziens.
Terug in de DRU-cultuurfabriek gaat de commissaris in gesprek met de raad.
-Van harte welkom allemaal, in het bijzonder onze commissaris van de koning.
Ik stel vast dat het op dit moment goed gaat in de gemeente. Positief, optimistisch naar de
toekomst gericht en ik ben blij dat we samen die weg hebben gevonden.

Tijdens deze bijzondere raadsvergadering komen zaken aan de orde die zowel door de
gemeente als door de commissaris zijn ingebracht.
Ja ik dacht, het is wel zo plezierig om dhr. Cornielje te kunnen aankijken. We hebben
natuurlijk een onderzoek gehad naar sterk bestuur in de achterhoek……
Je doet tegenwoordig bijna niks meer alleen als gemeente. Je doet dat samen in de regio en
je doet het ook samen met de provincie als bondgenoot. En ik vind het mooi om het te laten
zien omdat we daarmee ook weer dingen verder kunnen uitbouwen. Nogmaals, omdat we er
nog niet zijn. We zullen, als het gaat om de innovatieve maakindustrie en welke ruimte we
daarvoor nodig hebben, de provincie weer nodig hebben. Als het gaat om de taakstelling
voor huisvesting van statushouders hebben we de provincie ook nodig. het is mooi om dat
samen te doen!

