Notulen presentatie eindrapport gesprekken met verenigingen in openbare
vergadering Dorpsraad 11 december 2017.
Aanwezige dorpsraadleden: Anne, Wilbert, Herman, Frans, Jan en Elly
Aantal aanwezige dorpsraadleden: 27 personen
1. Herman opent de vergadering en meldt de afwezigheid van wethouder Engels. Ook meldt hij
een wijziging van de agenda.
2. Verkiezingscommissie. William te Stroet meldt dat 4 februari aanstaande de einddatum is
wanneer kandidaten zich op kunnen geven. Tijdens de openbare vergadering van 5 februari
as. Wordt de definitieve kandidatenlijst vastgesteld en de volgorde op de lijst geloot. Er zal
een aanmeldlijst op de website geplaatst worden en er zal ook huis aan huis een flyer
worden bezorgd. De kandidatenlijst zal op de website gezet worden en ook in de Klepper
geplaatst worden zodat dorpsgenoten vooraf weten wie (ver)kiesbaar zijn.
3. Presentatie eindrapport gesprekken verenigingen. We hebben 2 gesprekken met wethouder
Engels gevoerd. Eerst zullen we verslag doen van de gesprekken met verenigingen en daarna
eventueel de gesprekken die gevoerd zijn met wethouder Engels toelichten.
Frans bedankt de verenigingen voor de tijd en energie die in de gesprekken gestoken zijn. De
aanleiding van de gesprekken was o.a. het krantenartikelen m.b.t. de krimp en de avond
georganiseerd door de Keijenburgse Boys. Zowel het krantenartikel als de avond van de
Keijenburgse Boys riep vragen op. Naar aanleiding hiervan zijn de enquetes uitgezet bij de
verenigingen. We hebben gesproken met 17 verenigingen. Samen met de DKK hebben we
alle gesprekken geanalyseerd. Totaal heeft dit ± 3 maanden geduurd. Hierna wordt d.m.v.
powerpoint het eindrapport gepresenteerd. Dit eindrapport is te vinden op onze website
www.keijenborg@info
4. Conclusies eindrapport.
– Verenigingen staan er over het algemeen goed voor. Wel zijn er zorgen over terugloop van
leden en de vergrijzing, we dienen verder te kijken dan het nu!
- Betaalbaarheid van de accommodatie moet ook in de toekomst gegarandeerd worden.
- Dorpsraad moet zich duidelijker profileren en verbindend werken tussen de
verschillende verenigingen.
- Er is vraag naar meer woningen voor jongeren en ook voor senioren.
De Keijenburgse Boys heeft dezelfde problemen als andere verenigingen maar andere
verenigingen voelen niet de behoefte om die problemen te tackelen. Wanneer we meerdere
aspecten, niet alleen sport, maar ook zorg, welzijn, school en cultuur bundelen kan er
misschien verbreed worden…
De leefbaarheid van een dorp hangt niet alleen maar samen met de sport maar wordt ook
bepaald door andere thema’s zoals wonen, school en zorg en welzijn. De school zal op
termijn vervangen moeten worden en ook de gymzaal is aan vervanging toe. Met alle
thema’s kunnen we wellicht iets creëren.
Vanuit de zaal wordt gezegd dat we ons moeten samenbinden om initiatief te tonen m.b.t.
woningbouw. Daar is behoefte aan in Keijenborg. Zowel senioren als jongeren willen graag in
Keijenborg blijven wonen. Op 17 januari aanstaande zal er een avond worden georganiseerd

voor jongeren die geinteresseerd zijn om in Keijenborg te blijven wonen. Het initiatief voor
woningbouw zal van de jongeren zelf moeten komen. Er is behoefte aan woningbouw en
door samen initiatieven te ontwikkelen kan daarvoor bij de gemeente aandacht worden
gevraagd.
Ook wordt gevraagd of er concreet aan de verenigingen is gevraagd of er behoefte is aan een
MFA? Nee dit is niet gevraagd. Wel is gevraagd waar de vereniging over 5 jaar denkt te
staan.
Na de pauze wordt vervolgd met hoe we verder gaan na dit eindrapport. Herman noemt dat
de enquete gericht was op alleen de verenigingen. Vanuit de zaal wordt geopperd of het
geen idee is om verder te gaan met een nieuwe accommodatie voor het dorpshuis eventueel
samen met school en de sporthal maar niet in combinatie met de sportvelden….
Ook is een voorstel om alleen verder te gaan met de verenigingen die nu interesse en
behoefte hebben. Die hebben al contacten met de gemeente. Maak het niet te groot en
begin met enthousiaste verenigingen. Achterhoek in Beweging kan de gesprekken in
beweging brengen.
De dorpsraad vindt het juist belangrijk om met meerdere partijen samen te werken en dat
het onderzoek breder getrokken moet worden. Door beleidsterreinen met elkaar te
verbinden kan er voor het dorp de meeste winst worden behaald.
We moeten eerst kijken waar de behoeftes liggen en of de verschillende beleidsvelden aan
elkaar gekoppeld kunnen worden. De werkgroep moet onderzoeken welke behoefte het
grootst is.
Er wordt gesteld dat alleen een werkgroep misschien niet voldoende is en dat de gemeente
wel moet ondersteunen met bijvoorbeeld Achterhoek in beweging. Ga niet op elkaar
wachten en ga zo snel mogelijk aan de slag.
De buren vinden het jammer dat de BMC hun rapport nu niet kan presenteren. Het
onderzoek van de BMC is breed en laat zien hoe het plaatje er uit kan zien. Misschien goed
om dit onderzoek eerst af te wachten. De dorpsraad denkt dat het onderzoek wellicht
interessant is voor de werkgroep. De beleidsterreinen zijn waarschijnlijk hetzelfde als die de
werkgroep gaat onderzoeken. De opdracht voor de werkgroep zal worden om te
inventariseren welke terreinen er meewillen en kunnen doen.
Er wordt gevraagd om vanavond al te kunnen aanmelden voor de werkgroep en dus een
concrete start met het vervolg kan worden gemaakt. Er melden zich vanavond al 8 mensen
aan voor de werkgroep maar deze werkgroep zal wel breed getrokken moeten worden zodat
alle beleidsvelden vertegenwoordigd zijn. Door Herman en Frans zal gekeken worden naar
een goede vertegenwoordiging in de werkgroep.
5. Rondvraag.
1. Notulen op de website zijn niet altijd goed te openen. Kan dit verbeterd worden?
Waarschijnlijk ligt dit aan het besturingsprogramma van de computer die hiervoor
gebruikt wordt.

2. De Klepper op de website is niet actueel. Dit wordt als zeer storend ervaren. De Klepper
valt niet onder de verantwoordelijkheid van de dorpsraad maar deze opmerkingen zal
naar de redactie van de Klepper worden doorgespeeld.
3. Misschien is het een idee om de presentielijst van 3 juli erbij te pakken en de jongeren
uit te nodigen voor de woningbouwavond van 17 januari aanstaande.
6. Hierna sluit Herman de vergadering en bedankt iedereen voor hun actieve inbreng en
aanwezigheid vanavond.

