Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd. datum 27 november 2018.
Aanwezig: Voorzitter Willem-Jan van Vijfeyken, Secretaris Jan Waard, Penningmeester Wilbert
Bergervoet, Leden dorpsraad Meindert Dijkstra, Koen Stapelbroek en Oscar Hermans en 14
dorpsgenoten.
Afwezig m.k. : Leden dorpsraad Jeroen Rondeel, Ernest te Stroet en Sonja Alberts,
gebiedsambtenaren Bronckhorst J. Ditzel en J. Wissink

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze openbare
vergadering.

2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 17 september 2018(deze kunt u vinden op
www.keijenborg.info)
Deze worden goedgekeurd .
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Voordat er begonnen wordt met de toelichting op de ingekomen stukken, geeft de voorzitter
Jan Jansen het woord om de in de vorige vergadering benoemde stichting voor behoud van
het Klompen gedachtegoed, de voortgang te melden. Er is subsidie aangevraagd bij de
gemeente voor dit initiatief en ook wordt er een koppeling gemaakt met de jeugd om hen
ook in dit gebeuren te betrekken.
De gedachte is om bewoners en bedrijven in Keijenborg te betrekken. In Februari 2019 volgt
een presentatie over dit project. Ideeën zijn welkom om het project mede te ondersteunen.
Er wordt ook een bijdrage gevraagd van de DOB om zitting te nemen in de werkgroep.
De voorzitter en secretaris geven naast de ingekomen stukken een toelichting op de meest
belangrijke ingekomen stukken. Deze worden hieronder meer toegelicht. Verder waren het
vooral ingekomen mails van of de Gemeente voor bijdragen aan meedenk sessies of de
gebruikelijke nieuwsbrieven van de overkoepelende organisatie DKK voor dorpsraden kleine
kernen.
4. Pilot Jongerenhuisvesting
Er is contact opgenomen met de gebiedsambtenaar J. Ditzel om te informeren naar de
voortgang. Omdat er was toegezegd dat dit onderwerp in de vergadering van de Gemeente
in Oktober zou worden besproken. Dit onderwerp wordt echter onderdeel van de nieuwe
omgevingswet, welke wordt besproken in de raadsvergadering van 13 december. Er is

inmiddels een onderzoek gaande om het terrein achter de Bakker Sloot, naast de molen aan
te kopen in samenwerking met architectenbureau. Daarna zal blijken of dit terrein is in te
zetten voor bebouwing voor de jeugd van Keijenborg. Nadrukkelijk advies van de Dorpsraad
aan de jongeren in Keijenborg is toch, om dit steeds wederom onder de aandacht te brengen
van de Gemeente en niet weg te laten zakken.
5. Ontwikkeling Maria Postel
Ook hiervoor is door de dorpsraad geïnformeerd bij de Gemeente en er zijn geen nieuwe
ontwikkelingen te melden, anders dan dat de projectontwikkelaar nog steeds in beraad is
met de Gemeente over de invulling van dit terrein met zorgfunctie.
De voorzitter geeft aan dat er tweemaal met de gemeente en projectontwikkelaar is
gesproken en dat de plannen een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Mede
omdat invulling van deze zorgfunctie ook een effect heeft op het aanbod van woningen in
het dorp. Er komen nl. woningen vrij, indien inwoners zouden besluiten om gebruik te
maken van de zorgfunctie en de bijbehorende accommodatie. Er bereiken de dorpsraad nog
steeds vragen en verzoeken omtrent deze locatie. Het is nu echter een zaak tussen
gemeente en projectontwikkelaar, waarin de dorpsraad geen partij is, anders dan het
klankbord richting gemeente.
6. Prowonen en huurwoningen in Keijenborg
De stichting Prowonen heeft een instructie opgesteld , waarmee toekomstig
geïnteresseerden hun belangstelling kenbaar kunnen maken voor een huurwoning in
Keijenborg. Naast dit document is er ook een bijlage geplaatst met de aanwezige
huurwoningen. Beide documenten en link staan op de website keienborg.info en onze
Facebook pagina.
Het blijkt dat er desondanks onduidelijkheid is omtrent de wijze waarop je naar een
huurwoning kan meedingen. Ook het aanbod van vrij komende woningen in Keijenborg is
zeer laag.
De dorpsraad zal in contact treden met Prowonen om te vragen naar een betere uitleg,
wellicht in de contact of Klepper.

7. Rondvraag
De voorzitter merkt op dat er een ingekomen punt is. De werkgroep Leefbaar Keijenborg
heeft haar eindrapport opgeleverd met advies aan de Dorpsraad. Gezien het belang voor het
dorp en haar inwoners heeft de dorpsraad besloten, samen met de werkgroep om dit advies
op de agenda van de gemeente te krijgen.

Daarom is besloten om op maandag 10 december in de Horst een presentatie te geven over
dit advies en de te volgen stappen voor de toekomst.
Naast dorpsinwoners worden ook de B&W van gemeente Bronckhorst uitgenodigd en de
vertegenwoordigers van de coalitie partijen.
De presentatie is om 20:00 uur in de Horst in Keijenborg op 10 december.

Daarop wordt het verzoek ingediend van twee leden van de buurtgroep Goed Idee om
persoonlijk bijgepraat te worden door de voorzitter. Hier wordt na de vergadering een
afspraak voor gemaakt, zodat de voorzitter met een lid van de werkgroep deze beide
inwoners bijpraat. Dit in verband met het niet aanwezig kunnen zijn op de 10e december.
Dorpslid Oscar Hermans meld dat de plaatsing van de kerstboom is gepland op 15 december
om 15:00 uur op het grasveld naast het Booltinkplein.
Er komt een vraag over de verplaatsing van de bushalte van de Hengelose straat naar de
rondweg, of dit bekend is bij de dorpsraad? De doorpsraad heeft hier al na de vorige
vergadering actie op ondernomen door bij de gemeente na te vragen of er nog
mogelijkheden zijn de bushalte te behouden? Dit ligt erg moeilijk omdat dit een besluit is
van de vervoerder Arriva. Wel heeft de dorpsraad daarom aandacht gevraagd aan de
gemeente voor de veiligheid op de Kroezerijweg, de weg van en aar de bushaltes op de
rondweg. De gemeente komt hierop terug.
Jan Jansen meldt nog dat in de oude winkelpand naast de Horst, een klompencursus is op
maandag en dinsdagen, namens Laurens Pape gegeven.
Er wordt uit de zaal nog gevraagd naar de inrichting van een plein op het grasveld. Dit omdat
er nu wel dit soort ontwikkelingen zijn in Hengelo. Er zijn hiervoor geen planne in Keijenborg.
Dit alles komt voort uit de nieuwe omgevingswet, welke wordt behandeld op 13 december
in de raad van Bronckhorst.

8. Vaststellen datum volgende openbare vergadering.
De volgende openbare vergadering is op maandag 10 december om 20:00 uur in de Horst te
Keijenborg. Op deze speciale ingelaste vergadering zal het advies van de werkgroep Leefbaar
Keijenborg worden gepresenteerd aan de inwoners van Keijenborg.

9. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21:00 uur en dankt alle aanwezigen voor de komst en
inbreng.

