Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd datum 11 juni 2018.
Aanwezig: Bestuur Dorpsraad en 3 leden dorpsraad, gebiedsambtenaren, en 11 dorpsgenoten.
Afwezig m.k. : 3 leden dorpsraad
1. De voorzitter Willem-Jan van Vyfeyken opent de vergadering en heet een ieder welkom op
de eerste openbare vergadering van de nieuwe dorpsraad. Hij licht toe dat er een lid van
de dorpsraad een tegelijk gehouden meeting van de Vereniging DIO zal bijwonen. Dit
omdat er een bestuurscrisis is en we vanuit de dorpsraad daar de verbindende rol kunnen
spelen.
2. Notulen vorige vergadering. Tijdens de bespreking van de notulen van de vergadering jl.
16-4-2018 wordt er door de aanwezige dorpsgenoten, vooral aandacht gevraagd over punt
4, de woningbouw. De voorzitter geeft aan dat we hier niet over individuele zaken een rol
spelen als dorpsraad en verwijst naar de aanwezigheid van de gebiedsambtenaren. Mocht
er dan geen bevredigend antwoord komen, willen we als dorpsraad daar wel een
bemiddelende rol in spelen. Verder wordt verwezen naar de agenda, punt 5, waarin de
pilot woningbouw wordt besproken.
3. Ingekomen stukken/ mededelingen.
Er wordt door de voorzitter en andere leden van de dorpsraad een toelichting gegeven op
de gesprekken die gevoerd zijn met de Burgemeester, de electric experience dag, een
informatieve bijeenkomst over de Asbesttrein, subsidieregeling participatie verdeling en
de uitnodiging van de nieuwe coalitie Bronckhorst om mee te praten over de toekomst van
Bronckhorst.
4. Stand van zaken werkgroep Leefbaarheid Keijenborg. Hierover geeft de voorzitter aan, dat
hij een gesprek heeft gehad met de voorzitter van deze werkgroep en dat er concreet nog
geen uitgewerkt plan is. Ondanks toezegging dat er twee maandelijks gerapporteerd zou
worden, is er op dit punt niets te melden. Uit de zaal wordt gevraagd of er dan helemaal
niets te melden is over gesprekken die gevoerd zijn. Het antwoord van de voorzitter is dat
er geen concrete plannen zijn en dat de werkgroep met alle betrokkenen in gesprek is en
dat een eventuele kleine samenvatting, de speculaties in het dorp alleen maar voeden. Wel
zijn we als dorpsraad van mening dat op de volgende openbare vergadering er in ieder
geval een terugkoppeling moet komen van de werkgroep.
5. Pilot jongerenhuisvesting ook hier is de gemeente aan zet om eventuele kavels aan te
merken als bouwgrond. Vanuit de jongeren zelf is niets te melden. Uit de zaal wordt
gevraagd, welke lokaties in beeld zijn? Ons lid Jeroen Rondeel geeft aan om welke lokaties
de jongeren zien als te bebouwen locatie. Voor alle duidelijkheid, dit betekent niet dat ook
al die lokaties per definitie worden aangemerkt als bouwlokatie door de Gemeente.
6. Initiatieven tbv leefbaarheid. De voorzitter en secretaris geven uitleg over de
mogelijkheden om vanuit het dorpsbelang, kleine initiatieven te kunnen ondersteunen
vanuit de Dorpsraad. Dit zijn niet evenementen, welke bijv. Sportverenigingen zelf kunnen
organiseren, meer is te denken aan zoals een vroeger gehouden spooktocht voor kinderen
uit het dorp. Gevraagd wordt aan de aanwezige dorpsgenoten om hierover in hun eigen
kring dit onder de aandacht te brengen. Na de vergadering kwam een redactrice van de
Klepper vragen of een eventuele bijdrage aan dit blad in aanmerking zou kunnen komen.
Daarop gaf de penningmeester aan, dat dit inderdaad tot de mogelijkheden behoort. Uit

de zaal wordt geopperd dat het behouden van de bushalte in het dorp, ook een bijdrage is
aan de leefbaarheid, welke niets hoeft te kosten! De dorpsraad zal hierover contact
opnemen met de vervoerder Arriva over dit onderwerp , maar vraagt ook de aanwezigen
om zelf dit soort zaken in de gaten te houden, bij eventuele vergunning aanvragen ,
gepubliceerd in de Contact.
7. Rondvraag. Er is geen rondvraag. Wel wordt gemeld door ons raadslid Meindert Dijkstra
dat het bestuur van DIO wordt ondergebracht als een afdeling van de voetbalvereniging
Keijenborgse Boys.
8. De volgende openbare vergadering wordt vastgesteld op 17 september 2018 om 20.00 uur.
Hierna sluit Willem-Jan van Vijfeyken de vergadering.

