Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd. datum 10 mei 2022.
Aanwezig: Willem-Jan van Vyfeyken, Jeroen Rondeel, Koen Stapelbroek, Meindert Dijkstra, Oscar
Hermans, Wilbert Bergervoet, Ernest Te Stroet en Jan Waard(notulist),

1. Opening
Willem-Jan opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze avond.
Een speciaal welkom voor 4 kandidaat leden, die zich naar aanleiding van de afgelopen
verkiezingen voor de dorpsraad hebben aangemeld als kandidaat lid.
Mevr. L. Kelderman, Mevr. J. Wiersma-Pennings, Mevr. M. Jansink en Mevr. H. Lensen-Aertssen.
Zij zullen parIciperen in diverse werkgroepen en oﬃcieel, indien zij dat wensen, zich kandidaat
stellen voor de dorpsraad. Hiermee wordt de broodnodige vernieuwing en voortzeKng van de
DBO gegarandeerd voor de toekomst. Bovendien wordt de samenstelling van de dorpsraad ook
evenwichIger, omdat nu alleen mannen in de dorpsraad zijn verkozen.

Omdat er de afgelopen twee jaar geen vergadering was, vanwege de corona maatregelen is er
geen speciﬁeke agenda. Gedurende de vergadering is er echter een lopende opzet ontstaan van
gespreksonderwerpen, die zich speciﬁek uitgewerkt zien in een agendapunt.

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 deﬁniIef.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er wordt door Willem-Jan chronologisch door alle meldingen en mails een kleine toelichIng
gegeven.
Omdat er nu een nieuwe coaliIe gevormd zal worden in de Gemeente Bronckhorst, betekent dit
ook voor de dorpsraad dat zij met nieuwe gezichten en contacten in de gemeente te maken zullen
krijgen.
We zien met vertrouwen de nieuwe coaliIe tegemoet en hopen wederom op een construcIeve
samenwerking voor de door de dorpsraad belangrijke thema’s de komende jaren.

De speerpunten, waarin de nieuw gekozen dorpsraad, zich voor wil inzeXen zijn de volgende: meer
aandacht voor het toerisIsch plaZorm en alle iniIaIeven die daarmee samenhangen, zoals
bijvoorbeeld de klompenmakerij , maar ook kijken of kerkenpaden in ere hersteld kunnen worden.
Aandacht voor de woningsituaIe in Keijenborg, waarbij de dorpsraad een kanaal wil zijn om
situaIes rondom woningbouw richIng coaliIe te communiceren. De dorpsraad is er niet voor
individuele gevallen, maar wil het algehele senIment, vanuit het dorp kenbaar maken aan de
coaliIe.
Ook voor de toekomsIge MFA, wil de dorpsraad zich inzeXen, om meer gezamenlijk gebruik van
de accommodaIe te sImuleren.

4. Voorstellen gebiedsambtenaren
De gebiedsambtenaren voor Keijenborg, Willy Toonk en Arie Vries stellen zich voor, ook omdat er
vier nieuwe kandidaatleden zijn en nodigen ons gelijk uit om in een gesprek van gedachte te
wisselen over de speerpunten en de rol van de DBO, richIng Gemeente en de verbindende rol die
zij als gebiedsambtenaar daarin kunnen spelen.
5. Woningbouw
Voorstel is om nogmaals met de coöperaIe Pro-Wonen om de tafel te gaan ziXen en aandacht te
vragen voor het huurbeleid in het dorp Keijenborg. Vanuit verschillende hoeken, bereiken de DBO
signalen, dat er toch meer behoe`e is aan huurwoningen, zoals ook gebouwd in Zelhem.
Levens bestendige woningen die zowel door ouderen, maar ook voor starters de gewenste woning
leveren.
Ook wordt de mogelijkheid geopperd voor een plaZorm, waarop mensen aanbod en vraag op het
gebied van woningen op elkaar kunnen afstemmen.
Allemaal iniIaIeven, waarin de dorpsraad met behulp van op te zeXen werkgroepen, aandacht
voor wil vragen en indien mogelijk acIviteiten voor wil ontplooien.
6. Toerisme promoten
Hoewel de DBO geen toerisIsche acIviteiten zelfstandig gaat ontplooien, wil zij wel een
substanIële bijdrage leveren aan iniIaIeven die het welzijn van het dorp daarin posiIef
beïnvloeden.
Te denken valt aan ﬁnanciële bijdragen, maar ook samenwerkingsverbanden of contacten leggen
met de gemeente.
Nu er al een toerisIsch plaZorm Keijenborg is opgericht met als doel de klompenmakerij weer
herkenbaar te maken in Keijenborg, is ook de gedachte om net als in andere dorpen te bekijken of
kerkenpaden of oude wandelpaden weer in ere te herstellen zijn. Daarbij maken we graag gebruik
van reeds bestaande oudheidkundige verenigingen uit Hengelo.
Ook de verplaatsing van de Jeu de Boulesbanen van het Tennispark, naar de binnentuin van Maria
Postel mag als een uiIng van promoIe gezien worden en draagt bij aan het onderlinge welzijn van
bewoners van Maria Postel en dorpsgenoten.

7. Verkeer
Het verkeersgedrag in Keijenborg komt ter sprake, maar ook de inrichIng van verkeersmiddelen.
Vaak is reeds gevraagd aan de BOA ambtenaar van de Gemeente om meer toe te zien op
parkeergedrag, welke de doorgang hindert van hulpdiensten, zoals brandweer en ambulances.
Hulpdiensten waar we allen baat bij hebben in geval van nood.
De gebiedsambtenaren geven aan dat parkeerbeleid, geen hoge prioriteit is van de gemeente en
dat handhaving daarop , gezien de bezeKng ook geen prioriteit hee`.
Wel kan de dorpsraad uiteraard in gesprek met de nieuw te kiezen coaliIe/wethouder van
gedachten wisselen over bepaalde inrichIngen van wegen, zo zijn er alleen al in Keijenborg 3
smaken van drempels met ﬁetspaden.
Ook hier doen we een beroep op ieders gezond verstand en vragen u om uw auto te parkeren daar
waar de ruimte voor is gemaakt en dat is niet alIjd direct voor de deur, hoe makkelijk dat ook
soms is.

8. Rondvraag:
Oscar en Ernest hebben een idee voor realisaIe van een waterrijk geheel, achter op het
kermisterrein. Tevens bestaat de Horst dit jaar in 2022 zoveel (??) jaar en willen zij de beheerder
Emiel vragen of hier nog wat voor georganiseerd gaat worden
Jeroen stelt voor om beheerder Emiel uit te nodigen voor de invulling van de Horeca funcIe. Nu er
straks een MFA is en overige horeca in het dorp minder wordt, hee` de dorpsraad wel haar zorgen
in het kader van het welzijn, hoe de horeca funcIe straks op termijn wordt ingevuld in Keijenborg.
Verder wordt voorgesteld om Pro Wonen uit te nodigen en R. Niessink te vragen, wanneer de jeu
de boulesbanen, na de kermis verplaatst kunnen worden naar de binnentuin van Maria Postel.

9. Vaststellen datum volgende openbare vergadering. Deze is voorzien medio september 2022
10. SluiIng
Willem-Jan sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.

