Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg eo de datum 16 april 2018.
Aanwezig: 6 nieuwe leden dorpsraad, 7 leden oude dorpsraad, gebiedsambtenaren, kiescommissie
en 3 dorpsgenoten.
1. Herman opent de vergadering en licht toe waarom burgemeester Besselink en 2
ambtenaren voorafgaand aan deze vergadering met ons in gesprek waren. Ze willen peilen
of de negatieve uitingen over gemeente Bronckhorst ook bij de dorpsraden in Bronckhorst
leeft/bekend zijn. Wij hebben gesproken over dat er soms verwachtingen worden gewekt
die niet waargemaakt (kunnen) worden, woningbouw en dat de gemeente meer
oplossingsgericht zou moeten werken.
2. Notulen vorige vergadering. In de notulen moet nog een toevoeging komen van de namen
van de werkgroep leden en dat alle leden op persoonlijke titel lid zijn van de werkgroep en
niet namens het bestuur van een vereniging. De volgende personen zitten in de werkgroep
leefbaarheid: Jos Middelkoop, Paul Seesing, Rene Lovink, Bart Wiecherink, Michel
Menting, Herman Voorendt, Sjoerd Huis in’t Veld, Bram Mijnen. Uit de zaal komt de
opmerking dat de werkgroep wel heel eenzijdig is samengesteld. Hadden er andere
personen in moeten zitten? 11 december is een oproep voor deelname aan de werkgroep
geweest en ook op de website is die oproep geplaatst. Hierop heeft niemand zich gemeld.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen.
Geen mededelingen.
4. Pilot woningbouw. Op 28 maart jl. zijn ongeveer 40 jongeren die in Keijenborg willen
(blijven) wonen in gesprek geweest met 2 ambtenaren van gemeente Bronckhorst. Elly
licht die avond toe. Er worden door de gemeente nu 6 locaties in Keijenborg onderzocht of
die geschikt zijn voor woningbouw. Rond de zomer wordt de uitslag hiervan verwacht. Wij
hebben het verzoek bij de gemeente neergelegd om ook seniorenwoningen hierbij te
betrekken.
5. Kiescommissie. William licht de verkiezingen toe. Iedere kandidaat heeft een brief
ontvangen. Door ondertekening van die brief bevestigen ze dat ze zitting nemen in de
dorpsraad.
6. Overdragen oude naar nieuwe dorpsraad. Herman bedankt de “oude”leden voor hun inzet
voor de dorpsraad. Wilbert Bergervoet bedankt Herman voor zijn inzet. De “oude” leden
ontvangen een attentie voor het werk dat ze gedaan hebben. Hierna nemen de nieuwe
leden van de dorpsraad zitting achter de tafel. Willem Jan van Vijfeyken neemt het woord
en bedankt de “oude”dorpsraad.
7. Rondvraag. Herman stelt de gebiedsambtenaren voor aan de nieuwe leden van de
dorpsraad. Ook de nieuwe leden stellen zich voor: Willem Jan van Vijfeyken, Jan Waard,
Sonja Alberts, Jeroen Rondeel, Meindert Dijkstra enKoen Stapelbroek. William noemt dat
het misschien goed is om eens naar de statuten te kijken en deze eventueel te wijzigen.
Het moet wel werkbaar zijn en het moet niet mogelijk zijn dat de hele dorpsraad in 1 keer
kunnen aftreden.
8. De volgende openbare vergadering wordt vastgesteld op 11 juni 2018 om 20.00 uur. Hierna
sluit Willem Jan van Vijfeyken de vergadering.

