Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg e.o. d.d. 23 januari 2017.
Aanwezig: Herman, Anne, Oscar, Jan, Elly en 14 dorpsgenoten. Afwezig: Wilbert, Ernest, Arno, Frans
en Marcel.
1. Herman heet iedereen welkom. Er volgt een voorstelrondje.
2. De notulen van de vorige openbare vergadering worden goedgekeurd.
3. “een generatie wieter”. Op deze openbare vergadering is een groot deel van de buurt
Kerkstraat/St Janstraat aanwezig. Zij vindt het onacceptabel dat het plan “een generatie
wieter’ gesitueerd wordt op de genoemde locatie rondom de huidige tennisbanen. Ook wordt
er opgemerkt dat de uitnodiging voor de openbare vergadering veel te laat op de website en
het facebook is gezet. Herman beaamt dit en zegt dat dit door omstandigheden niet goed is
gegaan. We gaan proberen om dit beter te regelen in het vervolg.
16 Januari heeft in de Horst een bijeenkomst plaatsgevonden over het plan “een generatie
wieter”waarvoor de Keijenborgse verenigingen zijn uitgenodigd door de Keijenburgse Boys.
Herman licht toe wat er die avond besproken is. Medio oktober jl. zijn Herman (Dorpsraad),
John (schutterij) en Rene (tennisvereniging) uitgenodigd door de KBB en ingelicht over het
plan. In samenspraak met de gemeente is het plan van de KBB uitgebreid en doorgetrokken
zodat het dorpsbreed opgepakt kan worden. Hierbij is ook de Gelderse Sport Federatie
betrokken. We moeten verder kijken dan 2020 en de krachten bundelen. De informatie-avond
voor de inwoners is uitgesteld om eerst de verenigingen op een lijn te krijgen. Buurtgenoten
hebben ook een gesprek met de KBB gehad en zijn verbaasd dat er niet gecommuniceerd
wordt. Paul Seesing licht het plan toe. Er wordt niet alleen naar de locatie achter de
tennisvelden gekeken. De buurt noemt het kwalijk dat niet alle verenigingen zijn uitgenodigd.
De stuurgroep voor ‘een generatie wieter’ moet nog worden samengesteld. De buurt vindt de
onduidelijkheid en de duur van de onduidelijkheid te ingrijpend. Er wordt nogmaals gezegd dat
de locatie nog niet vast staat. Woordvoerders van de buurt stellen dat het proces niet goed is
ingezet en dat de genoemde locatie niet gewenst is. De communicatie is onvoldoende! Ook
wil de buurt positief meedenken om het plan te realiseren. Volgens hen kan samenwerken op
verschillende manieren en hoeft dit niet perse op 1 locatie te gebeuren.
4. Mededelingen. -Mobiel gedeeld. De auto is naar Wichmond verhuisd. Er was te weinig animo
vanuit het dorp. -Glasvezel CIF is uitgesteld. Op 1 februari komt er wellicht een informatieavond.- 4 maart wordt er aandacht gevraagd voor het klompenmaken en worden er 2
populieren gezaagd aan de Zaarbelinkdijk.- Over Maria Postel is er weinig nieuws. Het
gebouw wordt wel opgeknapt en er wordt een zorgaanbieder gezocht.- Het kapelletje wordt
teruggegeven aan het dorp. De schutterij zal het overnemen.- De Klepper. De nieuwe opzet
van de Klepper ziet er goed uit!
5. Rondvraag. Er wordt opgemerkt dat Keijenborg toch een supermarkt/winkel mist. Is het een
idee om bijvoorbeeld in de Horst, omdat hier elke week veel dorpsgenoten komen, een soort
winkeltje als bij de Bleijke te maken voor de dagelijkse boodschappen en misschien wat kadoartikelen. Er is behoefte aan een winkel in het dorp.
Anne noemt dat de Klepper nog op zoek is naar mensen die af en toe een stuk willen
schrijven. Uit de aanwezigen melden 2 personen dat ze af en toe wel iets willen bijdragen aan
de Klepper.
6. De volgende openbare vergadering wordt vastgesteld voor maandag 20 maart aanstaande
om 20.00 uur in de Horst.

