Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg e.o. d.d. 5 februari
2018.
Aanwezig: Anne Friedeman, Frans de Vrught, Herman Voorendt, Jan Haarlink, Oscar Hermans,
Wilbert Bergervoet, Elly Prinsen, verkiezingscommissie, asp. werkgroep leden en ± 10
dorpsgenoten.
Afwezig: Arno Branderhorst, Ernest te Stroet en Marcel Berendsen.
1. Herman opent de vergadering.
2. Notulen 11 december jl. Verslag van de gesprekken en toelichting verkiezingsprocedure.
Notulen worden goedgekeurd.
3. Ingekomen stukken. Er zijn uitnodigingen binnengekomen voor diverse workshops en
bijeenkomsten. Ook is er een bericht van de gemeente Bronckhorst m.b.t. glasvezel in het
buitengebied. Bronckhorst gaat toch verder met CIF. De werkgroep glasvezel is door de
gem Bronckhorst benaderd en weer actief.
4. Verkiezingscommissie. William voert het woord namens de commissie.9 Kandidaten
hebben zich aangemeld. De volgorde van de kandidatenlijst wordt als volgt samengesteld,
d.m.v. loting:
1. Jan Waard
2. Ernest te Stroet
3. Koen Stapelbroek
4. Oscar Hermans
5. Meindert Dijkstra
6. Sonja Alberts
7. Wilbert Bergervoet
8. Jeroen Rondeel
9. Willem Jan van de Vijfeyken
De volgorde van de lijst zal worden gepubliceerd op de website en facebook. De
verkiezingen vinden plaats in de bar van de Horst. Openingstijden zijn gelijk aan die van het
verkiezingsbureau gemeenteraadsverkiezingen. Elke kandidaat moet een stem krijgen om
in de dorpsraad te komen. De installatie van de nieuwe dorpsraad vindt plaats op 16 april
aanstaande tijdens de openbare vergadering. De volgorde van de lijst maakt niet uit voor
het zitting nemen in de dorpsraad. In de huidige statuten staat dat er verkiezingen moeten
plaatsvinden, ook wanneer alle kandidaten zitting kunnen nemen ( mits ze een stem
hebben gekregen). De statuten kunnen door de nieuwe dorpsraad worden herzien.
5. Leefbaarheid. Afgelopen woensdag is het onderzoek van BMC gepresenteerd. We willen
samen verder. Het onderzoek kan gebruikt worden door de werkgroep. De burgergroep
gaat evalueren of zij samen verder willen of dat ze zelf een eigen spoor blijven trekken. De
opdracht voor de werkgroep is te onderzoeken of er draagvlak is voor een Multi
Functionele Accommodatie. Ook inhoudelijke opdracht om te rade te gaan bij diverse
partijen. De school wil graag aansluiten bij/in het proces. Hoe staat de school nu in

Keijenborg en wat zijn de mogelijkheden voor de toekomst? Voor wat betreft de
communicatie informeert de werkgroep de dorpsraad en de dorpsraad informeert de
inwoners middels de Klepper en social media. Personen die geen bestuurlijke
betrokkenheid hebben bij een vereniging hebben zitting in de werkgroep.
De afgelopen weken hebben enkele verenigingen gemeld dat ze ook mee willen denken in
dit proces.(o.a. het schuttersgilde). De werkgroep moet niet te groot worden. Wel dient er
ruggenspraak te worden gehouden met de verenigingen. Vanuit de zaal komt de vraag
waarom je niet alle verenigingen bij de werkgroep betrekt om zo snel resultaat te hebben.
Paul Seesing meldt dat eerst de voordelen van clustering moet worden onderzocht en
kijken wie er mee willen en kunnen doen. Dat is nu het belangrijkst. De bereidheid om
samen te werken moet er wel zijn.
Stef Harweg( Zorgbelang) en Odile Jansen (DKK) zetten uiteen wat hun rol in het proces kan
zijn. Nu liggen er kansen en moet het gebeuren. De werkgroep moet breed gedragen
worden. Zij, Stef en Odile, kunnen ondersteunen in het proces om te kijken of er draagvlak
is voor de procedure. Anne stelt dat deze processen pas slagen wanneer de
belanghebbenden nut en noodzaak hebben om samen verder te gaan. Past ons idee binnen
het gemeentelijk beleid en is er ergens geld beschikbaar?? Halverwege kunnen andere
instellingen ook nog inspringen. Voor dit moment is draagvlakonderzoek het belangrijkst!
Hierna wordt de werkgroep door de dorpsraad geïnstalleerd!
6. Mededelingen/rondvraag. Elly meldt dat de informatieavond m.b.t. woningbehoefte
jongeren een succes was. 38 jongeren waren aanwezig en willen heel graag in Keijenborg
(blijven) wonen. Op 28 maart gaat de gemeente Bronckhorst met deze jongeren in gesprek
om de woningbehoefte boven tafel te krijgen en mogelijkheden tot woningbouw te
bespreken.
Willem Jan van de Vijfeycken meldt dat hij het mooi vindt dat er respect voor elkaar is in
Keijenborg.
7. Datum volgende openbare vergadering wordt vastgesteld op 16 april aanstaande. Dan zal
de overdracht plaatsvinden van de oude naar de nieuwe dorpsraad.
Hierna sluit Herman de vergadering.

