Jaarverslag 2016
Voor u ligt weer een Jaarverslag van de Belangenvereniging Oud Borne.
Na een doorstart in 2015 is het bestuur met de nieuwe missie en visie verder aan het werk gegaan.
Ook in 2016 is het bestuur daarin ondersteund door Marijke Adams, wijkcoördinator van de
Gemeente Borne.
Het is de intentie te komen tot een bestuur op hoofdlijnen en werkgroepen met actieve, betrokken
leden. Dit proces gaan we in 2017 verder vorm geven met ondersteuning van de Sesam Academie, in
de persoon van Henk Veurman. Deze begeleiding wordt gefinancierd door de gemeente.
Na een interne bestuurswisseling is de samenstelling van het bestuur nu als volgt:
Martin Vloedgraven

waarnemend voorzitter

Barry van Sloten

1e secretaris

Henk Lammers

2e secretaris

Frans Hilbrink

penningmeester

Harry Rouhof

aspirant bestuurslid.

Tijdens de acht bestuursvergaderingen werd door het bestuur verder gewerkt aan de missie en visie,
die er nu in principe er staat. In het komende jaar zullen we deze wellicht aanpassen en uitwerken.
Dit heeft te maken met het eerder geschetste veranderproces.
Op de agenda in onze overleggen stonden onderwerpen zoals: parkeren, bestrating en verlichting, de
gekoppelde brandmelders, pand Ennekerdijk 23, de website, de voorbereiding voor de
ledenvergadering in het voorjaar, contributie innen 2016, bewoners bijeenkomst 6 oktober en de
voortgang van de werkgroepen.
De taken en rollen zijn verdeeld en we hebben vooralsnog de werkgroepen die horen bij de
speerpunten, als bestuur toebedeeld aan bestuursleden en aangevuld met belangstellende
buurtbewoners.
Met name de communicatie naar onze leden, maar ook naar de overige bewoners van Oud-Borne
werd geoptimaliseerd met een vernieuwde website van de Belangenvereniging Oud Borne en de
nieuwe, daaraan gekoppelde Facebook pagina. Daar naast hebben we, als vanouds, leden
geïnformeerd via Nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven.
In 2016 hebben wij zeven nieuwsbrieven naar de ons bekende e-mailadressen van de leden
verstuurd. Voor degene die geen email adres hadden, werd de Nieuwsbrief schriftelijk verspreid.
De volgende onderwerpen hebben wij onder uw aandacht gebracht:
1. Een aankondiging voor de ledenvergadering (11 mei 2016),
Begin april kondigde het bestuur van de Belangenvereniging Oud Borne aan dat de Algemene
Ledenvergadering op woensdag 11 mei 2016 zal worden gehouden in het Kulturhus De Bijenkorf
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2. De uitnodiging voor de ledenvergadering met de agenda en het jaarverslag
Alle leden ontvingen een uitnodiging en de agenda voor de ledenvergadering op 11 mei 2016. Deze
vergadering werd gehouden in het Kulturhus De Bijenkorf aan de Marktstraat 23 te Borne op de 1e
verdieping in de bibliotheek.
Het algemeen en financieel jaarverslag was voor aanvang van de Algemene Leden Vergadering
beschikbaar.
Het verslag van de vorige ledenvergadering 2015 werd bij de nieuwsbrief gevoegd.

3. Verslag van de ledenvergadering dd 11 mei 2016
Deze vergadering werd voorgezeten door Martin Vloedgraven. Tijdens de vergadering werden de
volgende onderwerpen besproken:
De notulen van de ledenvergadering d.d. 12 november 2015,
Het algemeen en financieel verslag van 2015 met het daarbij behorende verslag van de
kascommissie. Voor de kascommissie werden twee leden nieuw in de kascommissie gekozen.
Aansluitend werd door de penningmeester de begroting voor het jaar 2016 gepresenteerd.
Conform de statuten werd een lijst van aftredende en verkiesbare bestuursleden besproken.
Over het overleg met het gemeentebestuur werd het volgende medegedeeld:



De openbare straatverlichting
Over de bestrating is de gemeente helder. Er is geen geld voor algehele herbestrating.

Voor de werkgroep Parkeren meldden zich tijdens de vergadering twee nieuwe werkgroep leden aan.
De website werd vernieuwd en het bestuur is voor een ieder bereikbaar. Alle leden kunnen de laatste
informatie over Oud-Borne op de site lezen. Er is een koppeling met een nieuwe Facebookpagina.
Koffie bijeenkomst senioren Oud-Borne, Marijke Adams schetste wat de effecten van deze
bijeenkomsten kunnen zijn. Over een werkgroep: samenhang veiligheid en cohesie wordt verder
nagedacht.
In de rondvraag werd gevraagd naar de evaluatie van de sanering van de verontreiniging op de
locatie Marktstraat-Oude Kerkstraat.

4. Uitnodiging voor alle bewoners van Oud-Borne,
In deze Nieuwsbrief verstuurden we een Uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst op 6 oktober
met wethouder(s) en ambtenaren van gemeente Borne.
Het afgelopen jaar werd door de belangenvereniging Oud Borne samen met de gemeente Borne
verschillende onderwerpen die met onze leefomgeving te maken hebben op de kaart gezet. Dit
betrof onder andere beplanting, bestrating en verlichting.
We spraken daarover al met wethouder Michel Kotteman en enkele aanwezige ambtenaren van
gemeente Borne.
We melden dat weaandacht gingen besteden aan de onderstaande onderwerpen:
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Zonnepanelen en thermopane
Over het plaatsen van zonnepanelen en het aanbrengen thermopane, Bas Oonk, gemeente Borne,
uitleg over welke spelregels echt van toepassing zijn.
Parkeren in Oud Borne
Joachim Wissink, beleidsmedewerker gemeente Borne komt met actuele informatie.
Noaberschap, elkaar kennen en betrokken zijn bij elkaar!
Henk Veurman, inwoner van Hertme en één van de initiatiefnemers van de dorpsvisie. Hij spreekt
over het belang van onderlinge betrokkenheid en schetst ons hoe een dergelijk proces daar vorm
heeft gekregen en geeft aan wat het belang is van betrokken bewoners.

Van u als bewoners wilden we weten of u zich kunt vinden in een dergelijke proces voor Oud Borne
en of u bereid was om uw steentje, ook in praktische zin, bij te dragen.

5. Open Podium over veiligheid
Maar wat vindt u écht belangrijk? Vertel het op 4 oktober! Dit stond in de uitnodiging die de
gemeente Borne verstuurde, we hebben deze met u gedeeld en gevraagd daarbij te zijn.
Verder stond in die Uitnodiging: Voor de zomer, op 27 juni 2016, zijn tijdens een Maatschappelijk
Veiligheidsdebat wensen, ideeën en zorgen uitgewisseld over de veiligheid in onze Bornse
samenleving. In het Kulturhus waren verschillende inwoners aanwezig om aan te geven welke
thema’s volgens hen het eerst aangepakt moeten worden. Daarvoor hadden gemeente en
veiligheidspartners ook al input uit de Veiligheidsmonitor, een enquête met vragen over hoe u de
leefbaarheid en veiligheid in onze dorpen ervaart.
Op basis van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en het Maatschappelijk Veiligheidsdebat, zijn
door de gemeente en haar partners de mogelijke speerpunten voor het nieuwe veiligheidsbeleid
opgesteld:





Verkeersveiligheid
Spoorveiligheid (en overlast) / voorbereiding op rampen en crises
Overlast in de buurt
Kwetsbare mensen

Gemeenteraad wilde graag advies, diverse bewoners en een vertegenwoordiging van
Belangenvereniging hebben hun stem op 4 oktober laten horen.

6. Verslag van de bewoners bijeenkomst 6 oktober
Op 6 oktober waren 50 bewoners van Oud Borne in het Kulturhus aanwezig voor een informatieve
bewonersbijeenkomst met enkele wethouders en ambtenaren van gemeente Borne. Wethouders
Michel Kotteman, Herman Mulder en de aanwezige ambtenaren informeerden de aanwezigen over
spelregels voor energiebesparing in een beschermd dorpsgezicht en parkeerbeleid. Michel Kotteman
ging daarnaast uitgebreid in op de veranderende rol van gemeenten en de andere opstelling die dat
van bewoners vraagt. Over deze aanpak zijn gemeente en Belangenvereniging Oud Borne het eens
en de eerste stappen voor een intensieve samenwerking zijn gezet.
Hoe dat er praktisch uit gaat zien vertelde ervaringsdeskundige Henk Veurman uit Hertme.
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Zijn motto: Als je wat wilt, moet je zelf meedoen!
Op de vraag of bewoners een dergelijk proces in Oud Borne ook zien zitten is positief gereageerd.
Enkelen melden zich al aan, zij willen meedoen en we gaan dus samen op weg, met de tijd mee…

7. 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 eerste 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 voorlopig 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 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
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Werkgroepen:
Aanhakend op de thema’s die in Oud Borne actueel zijn, zijn voorlopig de volgende werkgroepen
opgestart:
1)
2)
3)
4)

Openbare ruimte (parkeren, verkeer, veiligheid, verlichting)
Bestuurlijke contacten
Leefbaarheid (noaberschap, sociale aansluiting)
Duurzaamheid

De bewoners van onze buurt wordt met nadruk gevraagd om deel te nemen aan het geschetste
veranderproces en zich aan te melden. In eerste instantie gaan we naar de onderwerpen kijken die
bewoners belangrijk vinden. We kijken daarbij naar de inhoud, wellicht een andere ordening van
onderwerpen en werkgroepen en gaan zeker ook de activiteiten en resultaten concreet uitwerken.
Om een evenwichtige samenstelling van de werkgroepen te krijgen zullen we ook kijken naar een
geografisch verdeling (straten) over de werkgroepen. Inmiddels is de groep belangstellende
bewoners bijeen geweest. Dit proces gaat verder, we zullen u op de hoogte houden over stappen,
voortgang en de resultaten. We hopen dat tijdens dit proces steeds meer bewoners betrokken zullen
worden.

/./.
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