Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd datum 17 september 2018.
Aanwezig: Voorzitter Willem-Jan van Vijfeyken, Secretaris Jan Waard, leden dorpsraad Meindert
Dijkstra, Koen Stapelbroek en Oscar Hermans, verder 11 dorpsgenoten.
Afwezig m.k. : 4 leden dorpsraad, gebiedsambtenaren Bronckhorst J. Ditzel en J. Wissink

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en vraagt aandacht voor een kleine agenda wisseling. De
heren J. Jansen en H. Voorendt van het toeristisch platform Hengelo en Keijenborg willen het
project Keijenborg Klompendorp onder de aandacht brengen. Hier wordt mee ingestemd.

De Heren geven een toelichting op het project, waarmee ze Keijenborg op de toeristische
kaart willen zetten met het thema klompen. Keijenborg is van oudsher een dorp met vele
klompenmakers. Meer informatie aangaande dit project is te verkrijgen bij J. Jansen via
info@tphk.nl . Tevens zal de Dorpsraad een artikel hierover plaatsen op de website
www.keijenborg.info en op haar facebookpagina.
2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 11 juni 2018(deze kunt u vinden op
www.keijenborg.info)
Deze worden goedgekeurd met de belofte dat de naam van de voorzitter voortaan wel goed
geschreven zal worden.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
De voorzitter en secretaris geven naast de reguliere mailings van DKK een toelichting op de
uitnodiging om te spreken over de huurwoningen van Prowonen, de gesprekken tussen
Gemeente, dorpsraad en projectontwikkelaar omtrent Maria Postel en een kleine toelichting
over de stand van zaken van de werkgroep Leefbaar Keijenborg. Uiteindelijk wordt dit een
complete vergadering op zich. Daarom is besloten om de punten hieronder bij het
betreffende onderwerp meer toe te lichten.
4. Pilot Jongerenhuisvesting
Op verzoek van de Dorpsraad heeft de gebiedsambtenaar J. Ditzel de mailwisselingen
omtrent de besluitvorming van lokaties tbv woningbouw voor de jeugd toegestuurd. Hierin
staat, wat de jongeren ook al zelf weten, dat de besluitvorming in oktober door de
gemeenteraad zal volgen na de evaluatie van de pilot in de huidige kernen van de
Gemeente.

Het valt de Dorpsraad op dat vanaf het moment van vragen en besluitvorming door de
Gemeente een aanzienlijke tijd zit. Zij zal daarom aan de Gemeente een verzoek indienen
om dit traject toch met enige voortgang te behandelen.
5. Ontwikkeling Maria Postel
De Dorpsraad is verzocht door de Gemeente en de projectontwikkelaar van Maria Postel om
te bespreken welke mogelijkheden de projectontwikkelaar heeft met dit perceel. Speciaal
bedoeld om te toetsen of de voorziene woon met zorg functionaliteit een toevoeging geeft
aan de leefbaarheid van Keijenborg. De Dorpsraad is van mening, na de gesprekken, dat dit
zeker een hoge toegevoegde waarde geeft aan de leefbaarheid van Keijenborg en geeft aan
daar ten volle aan mee te willen werken.
Dit kan enerzijds door binnen de gemeenschap de behoefte te peilen, maar ook door de
reeds eerder gedane enquete resultaten ter beschikking te stellen.
6. Prowonen en huurwoningen in Keijenborg
De Dorpsraad is benaderd door de Stichting Prowonen om haar huurwoningen meer bekend
te laten worden in Keijenborg en potentiele huurders kennis te laten maken met huren en
de woningen die beschikbaar zijn in Keijenborg.
Er zal een brief met het verhuurbeleid en het aanbod in Keijenborg geplaatst worden op de
website en onze facebookpagina. Dit kan ook voor de jeugd van Keijenborg een wellicht
kleine overbrugging zijn voor de stap van een eigen koopwoning.
7. Rondvraag
Dorpslid Oscar Hermans vraagt of iemand nog weet of er een kerstboom beschikbaar is voor
de viering op het Booltinkplein met kerstmis ?

8. Vaststellen datum volgende openbare vergadering.
De volgende openbare vergadering is op dinsdag 27 november om 20:00 uur in de Horst te
Keijenborg. Let op, deze vergadering is nu op een Dinsdag

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:30 uur en dankt alle aanwezigen voor de komst en
inbreng.

