Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg e.o. d.d. 20 maart 2017.
Aanwezig dorpsgenoten: J.Kemp, R.Boot, H.Pelgrom, J.Hendriks, J.Wissink, M.Melgers, J.Jansen.
Afwezig met kennisgeving: M.Hilderink, L.Rabeling.
Aanwezig bestuur:

M.Berendsen, J.Haarlink, E.Prinsen, F.de Vrught.

Afwezig bestuur:
A.Branderhorst.

H.Voorendt, E.te Stroet, O.Hermans,A. Friedeman,W.Bergevoet,

1.Opening. Elly opent de vergadering en heet iedereen welkom, geeft aan dat zij vanavond de
vergadering voorzit i.v.m. afwezigheid van Herman.
2. Notulen vorige vergadering. De notulen van de openbare vergadering 23 -01-2017 worden
akkoord bevonden.
3. Ingekomen stukken. Het betreft vooral emails met uitnodigingen voor bijeenkomsten. De
Dorpsraadsleden hebben deelgenomen aan de bijeenkomsten .
11 febr.Bezoek aan Marienvelde i.v.m. een generatie”wieter”.
16 febr. Bijeenkomst met afvaardiging van de beurt, K.B.B. en dorpsraad over “een generatie wieter”
en presentatie van alternatieven. (Coens tapperij). (F.de Vrught).
11 mrt. Uitnodiging met ”opening internetcafe” in Keijenborg (J. Haarlink).
22 mrt. Uitnodiging bijeenkomst DKK in Giesbeek jaaroverzicht 2016.(H. Voorendt).
29 mrt. Uitnodiging bijeenkomst door gem. Bronckhorst voor thema “Sport voor de Toekomst”
(F.deVrught.
Persbericht van de gemeente Bronckhorst over het behoud van markante bomen.
Bezoek van de burgemeester aan Keijenborg begin april organisatie Dorpsraad, KBB en Schutterij.
4. Een generatie wieter . Marcel Melgers geeft tekst en uitleg over de status van het project, hij
geeft aan dat er na de vele discussies met andere verenigingen en belanghebbenden /buurt men bij
KBB bezig is met de vraag wat hierin voor Keijenborg haalbaar is. Achter de schermen is KBB m.n.
J.Roetering en J.Middelkoop bezig met een vlekkenplan, waarin gekeken wordt naar de begrotingruimte-oppervlakte-budget. Tevens is de vraag; wie doen er als verenigingen mee en welke
verenigingen zijn financieel instaat mee te doen? Over enkele weken heeft de KBB een gesprek met
de verantwoordelijken van de gemeente hierover. Men hoopt dat dit wat meer input geeft om
verder te kunnen. Op de vraag of er al een Stuurgroep gevormd is geeft Marcel aan dit nog niet het
geval is. Hij wil dit op korte termijn met H.Voorendt en D. Ankersmit overleggen. Dit zal niet
eenvoudig zijn om deze stuurgroepleden verenigings onafhankelijk moeten zijn. Tot slot geeft
Marcel aan dat KBB druk bezig is met de voorbereidingen van het opknappen van de huidige
accommodatie. Men gaat hiermee gewoon door, 1juli zal hiermee een start worden gemaakt.
5. Mededelingen lopende zaken. Maria Postel , Herman heeft contact gehad met de eigenaar van
Maria Postel (Bosman)deze heeft te kennen gegeven met 3 zorgcorporaties in overleg te zijn en dat
hij bezig is met de verbouw van de kamers. Het geheel wordt aangepast en verwacht eind juni dit
jaar het geheel gerealiseerd te hebben. Het Maria Kapelletje is afgelopen week officieel aan de
Schutterij overgedragen. Mobiel gedeeld blijft tot juni dit jaar in Keijenborg. Er was sprake dat het al
per februari verplaatst zou worden. Op 24 maart zal door de Dorpsraad een spooktocht
georganiseerd worden voor de jeugd van 10 t/m 15 jaar en deze zal plaats vinden rondom

Keijenborg.
6. Rondvraag. J.Hendriks vraagt of er al een agenda is van het bezoek van de burgemeester aan
Keijenborg. Elly geeft aan dat de agenda nog niet definitief is maar dat het plan is dat ze op 6 april bij
de KBB ontvangen wordt met afgevaardigden van zowel KBB, Dorpsraad als Schutterij. Vervolgens zal
ze een bezoek brengen aan het gebouw van de Schutterij(demonstratie boogschieten) waarna de
Dorpsraad zorg draagt voor de afsluiting in het dorpshuis. J. Jansen (Toeristisch platvorm) vraagt
aandacht voor het feit dat KEIJENBORG in het verleden een echt klompenmakers dorp was. Om dit
een nieuw leven in te blazen en onder de aandacht te brengen, is er een initiatief (L.Pape) onstaan en
wil men dit in 3 jaar laten groeien tot een waar Keijenburgs Klompenmakers dorp. Om dit geheel te
ondersteunen worden meerdere festiviteiten georganiseerd. Met name vraagt hij aandacht voor een
fietstocht langs deze voormalige klompenmakerijen die gepland staat voor 5 juni (2e pinksterdag). De
vergadering merkt op dat deze datum al jaren geclaimd wordt door de Keijaosers die dan een
toertocht organiseren. J.Jansen zal dit meenemen naar zijn organisatie en geeft aan dat hij hier op
terug komt. M. Melgers geeft aan dat de KBB op 6-7-8 juli hun 100jarig bestaan viert en dat er op 20
mei een wedstrijd gepland staat tussen KBB-AJAX (oud spelers). Bij deze is eenieder hartelijk
welkom is.
7. Volgende openbare vergadering. Is op maandag 22 mei, aanvang 20.00 uur bij De Horst.
9. Sluiting. Om 20.45 uur sluit Elly de vergadering en wenst allen wel thuis .

