Toekomstvisie Oud Borne
Een toekomstvisie voor Oud Borne is een strategisch document waarin thema’s worden benoemd en
uitgewerkt. De toekomstvisie is de agenda van de bewoners van Oud Borne voor de komende jaren
en is de basis zijn voor gesprekken met gemeente en andere instanties. Daarvoor zullen de thema’s
moeten worden uitgewerkt in concrete plannen.
Welke rol spelen de bewoners hierin en welke rol speelt de Belangenvereniging hierin?
Dit moet helder worden gecommuniceerd naar de bewoners in de wijk.
De Belangenvereniging coördineert, faciliteert en is aanjager van het proces voor het opstellen van
de toekomstvisie. De Belangenvereniging is de belangenbehartiger en representant van de wijk Oud
Borne naar gemeente en andere instanties.
Bewoners spelen een belangrijke rol bij de keuze van de onderwerpen en de uitwerking ervan. Zij zijn
belanghebbenden en daarom is het van essentieel belang dat zij deze rol krijgen en kunnen
uitoefenen.

Voor het overzicht is het van belang onderwerpen, die leven onder de bewoners van de wijk, onder
te brengen in thema’s en daaraan uiteindelijk ook prioriteiten aan te brengen.

Voorstel thema’s:


Openbare Ruimte
o Verlichting
o Parkeren
o Onderhoud bestrating en groenvoorzieningen
o Milieucontainers
o Etc.



Jongeren in de wijk
o Voorzieningen/activiteiten
o Hoe betrek je jongeren bij het opzetten van de toekomstvisie
o Rol van jongeren in de Belangenvereniging
o Etc.



Vergrijzing en Zorg
o Bevorderen zelfredzaamheid ouderen
o Voorlichting

o
o
o
o
o

Ouderen vervoer (Zie ook thema duurzaamheid)
Zorg organiseren
Opzetten hulpdienst
Sociale activiteiten (zie ook volgend thema)
Etc.



Sociale activiteiten/cohesie in de wijk
o Ontmoeten (Jong en oud)
o Activiteiten ( Jong en oud)
o Buurthuis
o Etc.



Leefbaarheid
o Evenementen
o Leegstand gebouwen
o Lagere school De Esch gaat sluiten; wat betekent dit?
o Etc.



Communicatie
o Website/digitaal plein
o Wijkkrant
o Gebruik digitale media
o Etc.



Duurzaamheid
o Voorlichting energie besparen
o Zonne energie
o Oplaadpalen voor elektrische auto’s
o Gezamenlijk gebruik van vervoer (“groene wijkauto’s”)
o Etc.



Ondernemers in Oud Borne
o Zijn hierover vraagstukken te benoemen die raakvlakken hebben met de
bewoners van de wijk?

Hoe draagvlak organiseren?




Helder communiceren welke rol de Belangenvereniging heeft
Bewoners wijk betrekken in diverse werkgroepen
Organiseren “wijkdemocratie” (zorg voor betrokkenheid en dat bewoners zich gehoord
voelen)




Instellen werkgroepen die van het bestuur van de Belangenvereniging de ruimte krijgen hun
thema’s uit te werken en in te brengen
Voorafgaand aan het schrijven van de definitieve toekomstvisie de bewoners informeren van
wat er is uitgewerkt en gezamenlijk de prioritering aanbrengen.

