Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd datum 5 maart 2019.
Aanwezig: Willem-Jan van Vyfeyken, Jeroen Rondeel, Koen Stapelbroek, Meindert Dijkstra, Oscar
Hermans, Wilbert Bergervoet, Ernest Te Stroet en Jan Waard(notulist), Sonja Alberts

1. Opening
Willem-Jan opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze avond. Speciaal de
vertegenwoordigers van de energiecooperatie en vertegenwoordiger van AGEM.
2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 27 november 2018 jl.
De notulen worden kort doorgenomen en zijn er geen aanvullingen of opmerkingen. De
notulen zijn hiermee definitief.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er wordt door Willem-Jan chronologisch door alle meldingen en mails een kleine toelichting
gegeven.
4. Bushalte Koldeweiweg
Er is nog geen duidelijkheid omtrent de aanleg van de bushalte aan de rondweg,
Koldeweiweg geheten. De provincie is verantwoordelijk voor de aanleg van de halteplaats en
de gemeente voor een veilige toegangsroute. Zodra de gemeente meer weet over de
planning en plaatsing zal zij dit kenbaar maken.
5. Leefbaar Keijenborg update
Even terug naar 10 december, advies van werkgroep aan DBO. Plan is goed ontvangen.
Maar er zijn ook bedenkingen mbt personen die dicht bij de mfa komen te wonen.
Na de presentatie is er contact geweest met gemeente om hieraan een vervolg te geven.
Er is een gesprek geweest met gemeente beleidsambtenaren, wat zijn de
investeringsmogelijkheden bij de betrokken partijen. Er zijn hiervoor een twee a drietal
sessies gepland. Afspraken worden gepland. Doel is om in Mei 2019 de posities van alle
betrokken partijen te weten om te kijken naar een haalbaarheidsstudie.

6. Pilot woningbouw jongeren in Keijenborg

Sjors Kemp en Maarten de Vrugt hebben een enquete gehouden onder de jongeren in
Keijenborg over hun woonwensen. Zij presenteren dit in de vergadering. Zij hebben ook
contact opgenomen met de gemeente om hun plannen te delen en om er een vervolg aan te
kunnen geven.
7. Energiecooperatie en AGEM
Er wordt een voorlichting gegeven door Dhr. Gerard Oud van de energiecooperatie Hengelo.
Deze zoeken nog enthousiaste bestuursleden in Keijenborg om samen een cooperatie op te
richten. Daarna volgt een enthousiast verhaal van Dhr. Jan Klein Kranenburg van de
cooperatie in Hummelo met een goede parktijkcasus.
Daarna geeft de AGEM bij monde van Dhr. Ruud Krabbenborg nog een presentatie over de
rol die de AGEM kan spelen bij het opzetten van deze cooperaties.

8. Rondvraag
Er is nog een vraag omtrent de bushalte, maar zoals eerder benoemd onder agendapunt is
de huidige status, dat de gemeente ons inlicht over de voortgang.
Verder is er nog een vraag omtrent de starterswoningen en of deze beschikbaar komen bij
de nieuwbouw van jongeren. De woningen komen gewoon op de markt zover wij weten.
Of ze dan nog gekenmerkt worden als starterswoning is niet bekend.
Verder is er nog een vraag omtrent de status van Maria Postel. Ons als DBO is met
betrekking hier toe geen andere status bekend dan de vorige. De projectontwikkelaar is nog
met de gemeente in gesprek over de invulling.

9. Vaststellen datum volgende openbare vergadering. Deze wordt gehouden op 7-052019

10. Sluiting
Willem-Jan sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.

