Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg e.o. d.d. 23 oktober 2017.
Aanwezige dorpsgenoten: 17 personen
Aanwezige gebiedsambtenaren: J. Ditzel en J. Wissink
Aanwezige dorpsraadleden: H. Voorendt, F. de Vrught, J. Haarlink, O. Hermans en E. te Stroet
(notulist)
1. Opening.
Herman Voorendt opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat
een aantal bestuursleden verhinderd is.
2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de openbare vergadering 29-05-2017 worden akkoord bevonden.
Vraag H. Pelgrom: – wie maakte notulen v/d vorige openbare vergadering?
– besluitenlijst maken.
– wil agendapunt “BMC verslag” inbrengen.
– Participatie met de inwoners van Keijenborg.
Notulen door aanwezige dorpsraadleden na voorzet Herman. Besluitenlijst is goed idee. Laatste twee
punten passen onder agendapunt 4.
Dorpsraad gaat eerst gesprekken met verenigingen en stichtingen voeren. Bij de terugmelding –
gepland op 11 december 2017 - worden inwoners van Keijenborg (wel of geen lid van een vereniging)
uitgenodigd, ongeacht de uitslag v/d gesprekken met de verenigingen.
3. Ingekomen stukken.
Het betreft vooral e-mails met uitnodigingen voor bijeenkomsten, de stukken worden benoemd.
De auto van Mobiel gedeeld gaat definitief weg in een aantal plaatsen per 31 december. Het project
stopt. In Keijenborg is de auto al enige tijd weg.
4. Een Generatie Wieter.
Herman Voorendt geeft aan dat er al met diverse verenigingen en stichtingen gesproken is. D.K.K.
(Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen) betrekken we bij de analyse en presentatie v/d
gesprekken op 11 december.
De Dorpsraad heeft een gesprek gehad met wethouder Engels die de dorpsraad mededeelde dat er
voor realisatie wel voldoende draagvlak moet zijn in het dorp voor dit projekt en dat de gemeente
verantwoordelijk is voor de gymzaal en de school.
Het BMC (een groot onderzoeksbureau) doet in opdracht van een aantal inwoners van Keijenborg een
onderzoek naar dit projekt. De kosten voor dit onderzoek zullen deze inwoners dan ook zelf
bekostigen. Het onderzoek van het BMC wordt door trainees (5 personen) gedaan met vragen over
wat er zoal in Keijenborg nodig is om vergrijzing tegen te gaan. BMC doet normaal geen onderzoek
voor particulieren maar ziet dit als een pilot.
Dit onderzoek door het BMC was bij de dorpsraad niet bekend en we hebben dat via derden gehoord.
F. de Vrught is door het BMC telefonisch benaderd voor een aantal vragen. Het onderzoek door het
BMC is al enige tijd bezig voordat de dorpsraad met hun onderzoek begon. BMC heeft de
Keijenburgse Boys en de dorpsraad benadert om mee te werken aan dit onderzoek. Dorpsraad wil
eerst eigen onderzoek afronden voordat ze in gesprek wil met het BMC.
BMC heeft geprobeerd de dorpsraad te benaderen maar kon geen contact krijgen, ze zijn daar zeer
teleurgesteld over. F. de Vrught neemt 24 oktober contact met hun op voor excuses. Opmerking R.
Boot: Witboek was het begin v/d samenwerking met BMC.
5. Dorpsraad verkiezing.
De aankondiging voor de dorpsraad verkiezing stond in de afgelopen uitgave v/d Klepper.
William te Stroet (kiescomité): Er zijn nog geen aanmeldingen. Een kandidaat moet gesteund worden
door 5 mede-inwoners van Keijenborg door middel van hun handtekeningen.

6. Rondvraag.
R. Boot: Kunnen er meer notulen van vergaderingen op de website v/d dorpsraad? Ja.
Is er een afvaardiging v/d dorpsraad naar de bijeenkomst geitenhouderij aan de Schooltinkweg? Nee,
was niet bekend.
Er is ook een geitenhouderij aan de Wolsinkweg, hoe zit het daarmee? Niet bekend.
7. Volgende openbare vergadering.
De datum hiervoor wordt later vastgesteld en op de website, via facebook en zo mogelijk in De
Klepper (afhankelijk van verschijningsdatum) bekendgemaakt –> wordt 11 december.
8. Sluiting.
Om 21.10 uur sluit Herman de vergadering en wenst allen wel thuis.

Besluitenlijst:
– Afronding gesprekken met verenigingen en stichtingen met presentatie op 11 december.
– F. de Vrught neemt 24 okt. contact op met BMC voor excuus.

