Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg dd. datum 13 september 2022.
Aanwezig: WJ. van Vyfeyken, J. Rondeel, K. Stapelbroek, M. Dijkstra, O. Hermans, E. Te Stroet,
Mevr. J. Wiersma-Pennings, Mevr. M. Jansink, Mevr. H. Lensen-Aertssen en J. Waard(notulist),
Afwezig mk: W. Bergervoet, Mevr. L. Kelderman

1. Opening
Willem-Jan van Vijfeyken opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze avond.
Een speciaal welkom voor de dorpsgenoten, die wat komen toelichten over de acAviteiten van het
klompenmakersgilde en vrijwilligers die zich inzeBen voor de kerstmarkt.
Verder is er helaas maar 1 andere dorpsgenoot aanwezig, de voorziBer van de KBO.
Opgemerkt wordt, dat de belangstelling toch wel erg miniem is.
2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 10 mei 2022 jl. (deze kunt u vinden op
www.keijenborg.info)
De notulen worden kort doorgenomen en zijn er geen aanvullingen of opmerkingen. De notulen
zijn hiermee deﬁniAef.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Er wordt door Willem-Jan chronologisch door alle meldingen en mails een kleine toelichAng
gegeven.
4. Klompenmakerij Keijenborg
Twee personen van het Klompenmakersgilde willen samen met de dorpsraad meer aandacht
vragen voor het deel van de wandel, cq oude kerkenpaden.
Daarnaast geven de heren aan, dat zij ook vrijwilligers zoeken voor het inrichten en opknappen van
de ruimte naast De Horst, welke als klompenmakershuus zal worden ingericht.
Er is behoeTe aan vrijwilligers, die enige technische kennis hebben, maar ook mensen die gewoon
hand en span diensten kunnen vervullen.
Er zal van een speciﬁeke WhatsApp groep gebruik worden gemaakt voor de communicaAe en
afspraken.
Het doel is om hier medio oktober mee te starten.
De Dorpsraad geeT aan, dat ze naast een ﬁnanciële bijdrage, ook aandacht zal vragen voor
vrijwilligers.
Dat zal zij doen middels een oproep op haar facebookpagina en met deze notulen op de website.
Kerstmarkt 2022
De kerstmarkt voor de corona crisis, was een klein succes en dat vraagt om voortzeWng.

De groep die dit organiseert heeT samen met de dorpsraad het plan om voor 2022 deze markt
weer te organiseren en wellicht, als het budget het toelaat een aantal extra acAviteiten te
organiseren.
De groep zal een pro forma budget opstellen, waarmee de dorpsraad kan besluiten om daar een
ﬁnanciële bijdrage aan toe te kennen.
5. Plaatsing Jeu de Boulesbanen
Door twee leden van de dorpsraad wordt de voortgang gemeld. Er is contact met een lokale
aannemer voor de verplaatsing en inmiddels is er ook met Maria Postel een ruimte voorzien in de
binnentuin.
Door de kermis en het gebruik van de binnentuin is de verplaatsing na de kermis gepland.
Ook is er aandacht voor een bestraAngsplan naast de banen.
Er wordt contact gezocht met de lokale aannemer om indien beschikbaar dit voor de kerstmarkt
van 10 december gereed te hebben.
6. Bijdragen aan iniAaAeven ten behoeve lee]aarheid Keijenborg
Status MFA, hoewel de voortgang en verantwoordelijkheid nu ligt bij de St. MFA Bronckhorst, wil de
dorpsraad niet onverlet de volgende voortgang melden.
Het bestemmingsplan is vergund, er loopt nog een bezwaarprocedure. De gemeente Bronckhorst heeT
toegezegd de toenemende bouwkosten ivm de crisis, voor haar rekening te nemen.
Tevens wil de Gemeente Bronckhorst dat het gehele complex All electric wordt uitgevoerd.
Vanuit de zaal wordt er aandacht gevraagd voor het welzijn van het dorp, onder de noemer van het
onderhoud. Er is in Keijenborg sprake van achterstallig onderhoud op de groenvoorziening en wegen en
voetpaden.
Naast het feit dat dit door de dorpsraad onder de aandacht gebracht wordt van de gebiedsambtenaren, is
er ook de suggesAe dat dorpsbewoners, zelf, veelvuldig dit ook kenbaar dienen te maken aan de Gemeente.
Dit kan eenvoudig door een omgevingsmelding te maken op de website van de gemeente Bronckhorst.
Gezamenlijk wordt besloten dat het bestuur van de KBO Keijenborg een brief voor de gemeente zal
opstellen en dat na bestudering door de dorpsraad, zij deze ook zal ondertekenen en tevens zal vragen om
het bestuur van de school, Pro8 ook hiervoor te laten tekenen.
TensloBe is een veilige weg, voor kinderen naar school ook een aandachtspunt.
Hiermee hoopt de dorpsraad het grotere belang te ondersteunen, richAng gemeente en niet een
individuele aangelegenheid te zijn van een enkele bewoner.

7. Vaststelling volgende datum openbare vergadering
De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is vastgesteld op dinsdag 22 november
om 20:00 uur in De Horst.
8. Rondvraag:
Geen rondvragen.
9. SluiAng
Willem-Jan sluit de vergadering en dankt eenieder voor zijn/haar inbreng.

