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Inleiding
In 2017 heeft een aantal ontwikkelingen plaats gevonden die betrekking hadden op de toekomst van
Keijenborg zoals de notitie van de KBB, de bijeenkomst “ De boer op” van de gemeente in het dorp en de
gesprekken van de dorpsraad met de verenigingen,. Hieruit werd duidelijk dat er mogelijkheden zijn om de
leefbaarheid van Keijenborg te vergroten. Om deze mogelijkheden te concretiseren is 11 december 2017
besloten om een werkgroep op te richten.
Opdracht
Onderzoek de haalbaarheid en realisatie van een verdergaande samenwerking van onderwijs/zorg/welzijn en
sport om de leefbaarheid van Keijenborg te vergroten. Concreet wordt hierbij gedacht aan onderzoek naar de
haalbaarheid van clustering van activiteiten en accommodaties.
De werkgroep neemt bij het onderzoek kennis van de ideeën en belangen van betrokken partijen zoals PRO8
/ de St. Bernardusschool, de gemeente Bronckhorst, (sport-)verenigingen zorgorganisaties, Burgergroep
“Goed idee?...Denk mee!” en Stichting Maatschappelijk Welzijn Keijenborg.
Doel
Er is een conceptplan opgesteld waarin beschreven staat welke partijen op welke terreinen willen
samenwerken. Daarnaast is de haalbaarheid van deze plannen in kaart gebracht. De werkgroep geeft advies
over de eventuele vervolgaanpak.
Communicatie
Gezien het belang van een groot draagvlak binnen de bevolking van Keijenborg en de verenigingen dient de
werkgroep bij te dragen aan een goede communicatie van de Dorpsraad met het dorp over de voortgang en
het conceptplan.
Tijdpad
Vòòr 01-12-2018 is een conceptplan gepresenteerd aan de dorpsraad en het dorp. Tussentijds vindt
informatie plaats over de voortgang.
Structuur
De werkgroep is ingesteld door de dorpsraad en kan zelfstandig operen. Zij informeert de dorpsraad over de
voortgang in het periodiek overleg (minstens twee-maandelijks).
Budget
De Dorpsraad doet een aanvraag voor een ondersteuningsbudget bij de gemeente Bronckhorst. Dit budget is
bedoeld om ondersteuning/kennis in te huren en vergader-/communicatiekosten te dekken. In het periodiek
overleg met de dorpsraad wordt hiervan een overzicht gepresenteerd.

