Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd. datum 7 mei 2019.
Aanwezig: Willem-Jan van Vyfeyken, Jeroen Rondeel, Koen Stapelbroek, Meindert Dijkstra, Oscar
Hermans, Wilbert Bergervoet, Ernest Te Stroet en Jan Waard(notulist),
Afwezig m.k. Sonja Alberts en Ernest te Stroet

1. Opening
Willem-Jan opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze avond.
2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 5 maart 2019 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.
De situatie met betrekking tot de start voor het bouwen van woningen voor jongeren heeft
een vervolg gekregen met een uitnodiging voor een gesprek met de gemeente op 8 Mei.
De DBO heeft contact opgenomen met de woningbouwvereniging, Prowonen, en haar
gevraagd het beleid toe te lichten met de voorziene sanering van de woningen aan de
Koldeweiweg. Deze toelichting is geplaatst op de facebookpagina van de dorpsraad en in de
vergadering verder toegelicht.
Tevens wordt een update gegeven door de aanwezige gebiedsambtenaren van de Gemeente
Bronckhorst op de verplaatsing van de bushalte naar de rondweg. De DBO en aanwezige
dorpsbewoners geven aan nog steeds zorgen te hebben over de verkeersveiligheid. Besloten
wordt dat een delegatie van de DBO contact opneemt met de wethouder Verkeerszaken, P
Hofman, voor een gesprek om deze zorgen te bespreken.

4. Klompenmakerij Keijenborg
Een aantal personen van het gilde klompenmakers en vertegenwoordigt door het toeristisch
platform Hengelo en Keijenborg lichten de stand van zaken toe.
19-2 was een bijeenkomst die goed bezocht is, mede door de aanwezigheid van speciale gast
Bennie Jolink.
Mensen waren enthousiast en er komt een verslag in de klepper en op website dorpsraad

Vraag is aan vrijwilligers en DBO om mee te werken aan activiteiten. De DBO heeft
dorpsraad lid Oscar Hermans bereidt gevonden om als gesprekspartner namens de DBO deel
te nemen. Verdere uitbreiding van vrijwilligers uit de leden van de DBO lijkt de DBO niet
raadzaam, omdat het dan een rondgaan van bekende vrijwilligers wordt. Doel moet juist zijn
om vanuit de gemeenschap een enthousiaste deelname te krijgen voor de activiteiten, die
het gilde en het platform willen organiseren.
St. Welzijn is gevraagd voor gebruik van winkel, dit is toegezegd tot december 2019. Het plan
is om in deze winkel een deel in te richten met een werkplaats voor het klompen maken een
deel voor een museum en een deel voor toeristische informatie over de directe omgeving.
Eind juni is de planning om gereed te zijn. Er is contact geweest met 3 scholen en willen daar
aan meewerken op een structurele basis.
Het Cultureel erfgoed Keijenborg zijn de Klompen, deze wil het gilde betrekken bij de
toekomst.
Houtbewerking, er is kennis en er is een werkplaats. Gebruik maken van studenten toerisme
en recreatie om dit cultureel erfgoed meer bekend te maken voor een groter publiek.
Klompenmakers fietstocht. Jongeren komen in aanraking met ouderen. Dat verbindt.
5. Leefbaar Keijenborg update
Vervolg werkgroep gaat met trekkers van participanten zoals Voetbalvereniging, school en
tennisvereniging verder over de invulling van het gewenste plan, verwachten voor zomer
een concrete update te kunnen geven met de wethouder.
Willem-Jan van Vijfeyken en leden van de werkgroep zijn bij de buren en direct betrokkene
Fam. Evers geweest voor update. Plan is en blijft prematuur.
Vraag: komt er nog een overleg met andere buren? Als er meer concreet bekend is zal er
zeker met de buren die het betreft contact worden opgenomen. Verder wordt erop gewezen
dat indien er concrete plannen zijn voor de bouw van de MFA er voldoende
inspraakmogelijkheden zijn, zoals geregeld in vergunning wetgeving van de Gemeente
Bronckhorst.

6. Energie coöperatie update
Na de presentatie in de vorige vergadering is het bestuur van de coöperatie inmiddels
uitgebreid met een tweetal leden, waaronder dorpsraad lid Meindert. Nu wordt er
gewerkt aan een communicatieplan en vervolgens zullen ook de bijbehorende statuten
vastgelegd moeten worden en naast de eerder gemelde locatie van een pand op het
industrieterrein wordt er nog een dak gezocht. Verwachting is dat meer communicatie

binnen drie maanden wordt gegeven en dat de start is voorzien begin 2020. De naam van
de coöperatie zal luiden ” De Groene Draad ” .
7. Rondvraag
Er komt een jeu de boules toernooi op de baan bij het Tennisveld. Voorzien is deze op 25
Mei. Mocht de datum definitief zijn wordt dit ook bekend gemaakt via de facebookpagina
van de Dorpsraad.

8. Vaststellen datum volgende openbare vergadering. Deze is voorzien begin Juli
vanwege een update door de wethouder Buunk op het project Leefbaar Keijenborg.

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

