c-Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg e.o. d.d. 29 mei 2017.
Aanwezige dorpsgenoten: R. Boot, H. Pelgrom, J. Hendriks, M. Melgers, J. Middelkoop, P. Voorendt,
Aanwezige gebiedsambtenaren: A. Vries, J. Ditzel.
Aanwezige dorpsraadleden: H. Voorendt, W. Bergervoet, E. te Stroet

1. Opening.
Herman Voorendt opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat
een aantal bestuursleden verhinderd is vanwege vakantie of persoonlijke omstandigheden.
2. Notulen vorige vergadering.
De notulen van de openbare vergadering 20-03-2017 worden akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken.
Het betreft vooral e-mails met uitnodigingen voor bijeenkomsten.
– 31 mei is een bijeenkomst Vitale Kernen in het gemeentehuis –> Herman gaat daar naar toe.
– 8 juni komt het onderwerp Breedband in de Raad.
– 17 juni is een bijeenkomst Plattelands Parlement in het gemeentehuis.
De KBO heeft de Dorpsraad om een financiële bijdrage gevraagd voor een beamer ten behoeve van
het internetcafé. Ook Dorpshuis De Horst kan de beamer gebruiken. De bijdrage is verleend.
4. Een generatie wieter.
Herman Voorendt geeft een toelichting op de keuze van de Dorpsraad om een meer coördinerende
rol te gaan spelen in het proces van 'Een Generatie Wieter'. Het onderwerp is voor de Dorpsraad van
groot belang omdat het gaat over de toekomst van Keijenborg. In een gesprek met wethouder Engels
is van gemeentezijde aangegeven dat het project alleen kansrijk kan zijn als het wordt gedragen door
de inwoners van Keijenborg en niet beperkt wordt tot een enkele vereniging of groep. Op 9 mei heeft
de Dorpsraad intern vergaderd en besloten te gaan werken aan een toekomstvisie voor Keijenborg,
zoals ook in 'Een Generatie Wieter' wordt nagestreefd. De communicatie naar de werkgroep (een
groep van 5 personen die al op verzoek van de Keijenborgse Boys met planverkenningen bezig was) is
niet optimaal geweest waardoor men zich gepasseerd kon voelen of onjuist bejegend. Dit is niet de
bedoeling geweest van de Dorpsraad. De al verzamelde informatie wordt graag meegenomen. Wij
willen wel een frisse start maken door in eerste instantie met alle verenigingen aan de hand van een
nog op te stellen vragenlijst te gaan praten over hun toekomstvisie. Het beeld daaruit en verdere
informatie vanuit de bevolking en bedrijven is de basis voor een planontwikkeling. Ook wil de
Dorpsraad informatie inwinnen bij de D.K.K. (Vereniging voor Dorpshuizen en Kleine Kernen). Er zal
een werkgroep samengesteld moeten worden die deze planontwikkeling uitwerkt. De Dorpsraad zal
vooral letten op goede informatie naar de bevolking en op de relatie met de gemeente. De
correspondentie van en naar de gemeente verloopt dan via de Dorpsraad.
Marcel Melgers geeft aan dat voor de gemeente de Dorpsraad inderdaad een centrale rol moet gaan
spelen. Hij vreest wel voor een vertraging die er dan dreigt. Vanuit de Keijenborgse Boys is er een
aanvraag voor een projectleider naar de gemeente gedaan voor begeleiding van het project. De
voetbalvereniging kan zich genoodzaakt voelen om eigen plannen te ontwikkelen als de KNVB nadere
eisen stelt (bij eventuele promotie naar de 3e klasse).
Han Pelgrom vraagt of de eerdere stuurgroep nog bestaat en doorwerkt en geeft aan dat men kritisch
moet zijn (wat als er een vereniging weg valt?). Marcel licht toe dat enkele mensen (niet alleen van
Keijenborgse Boys) enthousiast hebben gewerkt aan 'Een Generatie Wieter' en nu afwachtend zijn
van wat er gaat gebeuren. Herman geeft aan dat de Dorpsraad nog geen namen heeft voor de
toekomstige werkgroep. Het gaat om deskundigheid, enthousiasme, samenwerking en kennis vanuit

betrokken verenigingen, inwoners en/of beleidsvelden. Men zal alle mogelijkheden moeten bekijken
en ook kritisch moeten zijn.
Rien Boot ziet nog geen betrokkenheid van de inwoners ontstaan. Pas als er concrete plannen en
locaties zijn die het leefgenot aantasten zal men actief worden. De Dorpsraad wil inwoners zo veel
mogelijk betrekken en informeren. Of dat gaat lukken moet blijken.
Pauline Voorendt suggereert om bij de gesprekken met de verenigingen te peilen of een
belanghebbende vereniging iemand voor de werkgroep kan leveren. En vraagt wanneer de
werkgroep zal starten. De Dorpsraad wil deze zomer de gesprekken voeren en streeft naar een start
werkgroep medio september/oktober.
5. Rondvraag.
Geen vragen.
6. 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.
7. Sluiting.
Om 21.15 uur sluit Herman de vergadering en wenst allen wel thuis.

