
Notulen openbare vergadering Dorpsraad Keijenborg d.d. 28-02-2023 

Aanwezig: Willem-Jan van Vyfeyken, Jan Waard, Koen Stapelbroek, Oscar Hermans, Ernest te 

Stroet, Marieke Jansink, Jojanneke Wiersma-Pennings en Helma Lensen (notulist) 

Afwezig:, Jeroen Rondeel, Meindert Dijkstra, Lies Kelderman, Wilbert Bergervoet 

 

1. Opening 

Willem-Jan van Vyfeyken opent de vergadering en heet een ieder welkom op deze avond. 

2. Notulen vorige openbare vergadering d.d. 22 november 2022 

De notulen worden kort doorgenomen en er zijn geen aanvullingen of opmerkingen. De notulen zijn 

hiermee definitief. 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

Er wordt door Jan chronologisch door alle ingekomen stukken en mededelingen gelopen. Er wordt 

een korte toelichting gegeven.  

4. Gebruik Jeu de Boulesbanen 

De Jeu de Boulesbanen zijn verplaatst van de tennisbaan naar het hof van Maria Postel. Er zijn nog 

een paar kleine dingen die gedaan moeten worden. 

Er moet een stukje worden geschreven over wie wat gaat bijhouden en de rechten en plichten. 

Waarbij we ook vaststellen dat de grond van Maria Postel is en blijft.  

Het bord met de spelregels en harken moet nog geplaatst worden. Hier is een offerte voor bekend. 

De picknicktafel wordt vervangen voor een bankje wat Maria Postel nog heeft liggen en past bij de al 

geplaatste bankjes, mits compleet. 

5. Bijdrage aan initiatieven ten behoeve leefbaarheid Keijenborg 

Status MFA: Het college van B&W heeft toegezegd extra financiële ruimte te bieden nu de prijzen 

stijgen. De bezwaarprocedures zijn afgerond en de eerste bomen zijn gekapt. Stichting MFA 

Bronckhorst geeft aan positief te zijn en verwacht dit jaar te kunnen starten met de bouw. 

De Klepper heeft een vergadering gehad om een doorstart te bespreken. Hier is uitgekomen dat de 

Klepper inderdaad vanaf september 2023 weer uitgebracht gaat worden. Mocht hier een financiële 

bijdrage voor nodig zijn vanuit de Dorpsraad dan zal dit overwogen en indien nodig aangevraagd 

worden. 

Er is een verzoek vanuit de schaatsclub gekomen voor een bijdrage. Zij willen de lampen vervangen 

voor led-verlichting. Hier is tijdens de besloten vergadering van de Dorpsraad al over gesproken en er 

wordt een bedrag toegekend. In verband met de afwezigheid van de penningmeester is het exacte 

bedrag en de termijn waarop dit wordt overgemaakt onbekend. 

6. Woonwensen in Keijenborg 

Er is een open avond geweest om de woonwensen binnen Keijenborg te inventariseren. Hieruit is 

onder andere de mogelijkheid gevolgd om een enquête in te vullen. Jan geeft een kort overzicht van 



de informatie die bekend is ten tijde van de vergadering. De uitslag van de enquête is nog niet 

compleet, omdat er ook nog papieren versies ingevoerd moeten worden. 

Er is al wel een vervolg gegeven aan de eerste bijeenkomst. De gemeente lijkt ook vlot door te 

pakken met dit onderwerp. Jan heeft binnenkort een vergadering op het gemeentehuis om de 

voortgang te bespreken, samen met het KBO. 

Zoals het er nu naar uitziet is de grond van de gymzaal geschikt voor een hofje. Waarbij gekeken 

wordt naar de verschillende woonwensen die uit de enquête komen. Er wordt gemikt op een 15-tal 

woningen. 

7. Rondvraag 

Oscar informeert naar de voortgang van de kikkerpoel en waar hij bij de gemeente moet zijn over het 

stukje grond dat hij hiervoor in gedachten heeft. Binnen Keijenborg is het initiatief genomen om een 

hondenveldje in te richten. Dit is ook al bekend bij de gemeente en hiervoor wordt op dit moment 

ook gekeken naar een stukje grond op het kermisterrein. Dit zou wellicht kunnen aansluiten bij het 

initiatief van de kikkerpoel. Ernest gaat contact leggen met de initiatiefneemster van het 

hondenveldje. 

Er is een vraag gekomen over whatsapp buurpreventie. Jojanneke heeft hier onderzoek naar gedaan. 

Het voordeel van de whatsapp buurtpreventie is dat de wijkagent meeleest en met behulp van dit 

soort initiatieven meer overzicht heeft. Jojanneke zal meer onderzoek doen naar wat ervoor nodig is 

om dit Keijenborg-breed op te gaan zetten. Ze zal ook informeren bij mensen of zij binnen hun stukje 

Keijenborg wellicht beheerder kunnen en willen zijn. Op het moment dat hiervoor gekozen gaat 

worden zal er bij alle toegangswegen van Keijenborg een bordje geplaatst worden om mensen te 

informeren over de whatsapp buurtpreventie. Dit onderwerp zal de volgende vergadering verder 

besproken worden. 

Helma geeft aan dat de website en de nieuwe Facebookpagina afgerond zijn en vanaf nu enkel 

hoeven te worden bijgehouden. Ze vraagt of er iemand als beheerder kan worden toegevoegd, zodat 

er ten alle tijden 2 mensen toegang hebben tot de Facebookpagina. Willem-Jan zal als voorzitter 

hiervoor worden uitgenodigd. 

Vanuit het publiek komt een vraag over slechte wegen. Tijdens verschillende vergaderingen is er al 

geïnformeerd over de meldingspagina van de gemeente. Wegen worden echter 1 keer per jaar 

beoordeeld op kwaliteit en veiligheid. Het advies blijft echter nog steeds om er zelf melding van te 

maken. Hoe vaker hoe beter. 

De gebiedsambtenaar informeert of Keijenborg een Oranje Comité heeft. Vanuit de gemeente komt 

er namelijk een beperkt budget beschikbaar om een ontbijt of lunch  van te kunnen aanbieden voor 

bevrijdingsdag. Te denken valt aan bijvoorbeeld een initiatief voor schoolkinderen of ouderen, 

waarbij bijvoorbeeld ook vluchtelingen betrokken kunnen worden. Met uiteraard als uitgangspunt 

om vrijheid te benadrukken. Jojanneke heeft contact met iemand uit het Oranje Comité en zij zal 

deze persoon informeren over deze mogelijkheid. 

8. Vaststelling datum volgende openbare vergadering 

De eerstvolgende openbare vergadering van de Dorpsraad is vastgesteld op dinsdag 9 mei 2023 om 

20:00 uur in De Horst. 

9. Sluiting 



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


