Belangen Vereniging Oud Borne gaat
met de tijd mee.
Na de doorstart in 2015 hebben we de eerste stappen gezet, een koers voor de komende jaren
bepaald op hoofdlijnen, een aantal thema`s genoemd en de acties daarbij concreet uitgevoerd.
De reeds bestaande visie Oud Borne moet nu aangepast en worden uitgebreid. Deze visie moet gaan
over de toekomst van Oud Borne die ontwikkeld is door de bewoners. Deze visie zal de basis zijn voor
de gesprekken met gemeente en overige partners zoals Politie, Woningbouwvereniging, bedrijven
e.d. De kleinschaligheid en het noaberschap moet de kracht worden van Oud Borne.
Er zijn verschillende thema’s die een plaats moeten krijgen in de visie Oud Borne. De thema’s zullen
we gezamenlijk vaststellen. De thema’s waar we nu aan denken zijn:
•

Leefbaarheid

•

Openbare ruimte en met name Verkeer, Veiligheid Verlichting en parkeren

•

Duurzaamheid

•

Vergrijzing, eenzaamheid en zorg

De bedoeling is de thema’s onder te brengen in werkgroepen. De kartrekkers binnen de
werkgroepen gaan mee schrijven aan en werken aan de uitvoering van de visie Oud Borne.
Dit gaat allemaal niet vanzelf en om dit alles tot een echt en langduriger succes te laten worden is
meer nodig.
Hoe dat kan hebben we van andere soortgelijke groepen zoals die in Hertme gezien. Als bestuur en
leden hebben we ervoor gekozen om ook die weg in te slaan.
Dat betekent meer betrokkenheid van en draagvlak bij leden, een andere rol voor bestuurders en
een nog meer projectmatige werkwijze.

We willen dit vorm gaan geven en daarvoor is een aantal extra betrokken bewoners/leden nodig. We
zoeken daarom extra vrijwilligers die willen meedenken en overzicht houden/coördineren (als
werkgroep leider of bestuurslid) en leden die die praktisch de handen uit de mouwen willen steken
bij werkgroepen of activiteiten.
Dit hoeven we niet allemaal zelf te bedenken; via Marijke Adams krijgen we begeleiding bij het
opzetten en uitwerken van deze werkwijze. Daarvoor regelt zij via de Sesam Academie deskundige
ondersteuning. Die gaat ons de komende periode praktisch ondersteunen.

Belangstelling: neem contact met ons op info@oud-borne.nl

