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GEMEENTE BORNE

Bestuu rsconvenant

Ondergetekenden:

1. de gemeente Borne, vertegenwoordigd door burgemeester de heer R.G. Welten,

hierna te noemen "de gemeente",

2. de wijkvereniging Stroom Esch, vertegenwoordigd door haar voorzitter de heer F. Edelijn,

hierna te noemen "de wijkvereniging",

in aanmerking nemend / overwegend:

dat partijen in mei 2008 een bestuursconvenant hebben gesloten met als doelom de

communicatie tussen het gemeentebestuur en de wijkvereniging meer structuur te geven

dat partijen hebben geconcludeerd dat er behoefte bestaat om het convenant te verdiepen

en aan te scherpen

dat de inzet van partijen onverkort blijft om door middel van communicatie, afstemming en

samenwerking het belang van de gemeente Borne in het algemeen en het belang van de

wijk Stroom Esch in het bijzonder op constructieve, duurzame en effectieve wijze te dienen

Daartoe zijn de volgende basisafspraken in dit convenant vastgelegd.

Artikel 1. Wederzijdse contacten.

Contacten tussen partijen worden op de volgende wijze vorm gegeven.

Ten minste eenmaal per jaar vindt er overleg tussen de wijkvereniging en minimaal twee

collegeleden plaats over lopende en nieuwe zaken betreffende de wijkvereniging Stroom Esch.

De gemeente stelt van het onder a genoemde overleg binnen twee weken een afsprakenlijst op.

Voorafgaand aan elk overleg spreken partijen af of er een verslag wordt gemaakt en wie zorgt

voor de verslaglegging.

lndien een van de partijen dat wenst, wordt tijdens dit gesprek een afspraak gemaakt voor een

rondgang door de wijk.

b.

www. stroomesch. n I

c.



d. De in de wijk levende vragen en wensen worden gecommuniceerd met een door het college

aangewezen en geautoriseerde ambtenaar. lndien vanuit de wijkvereniging behoefte is aan

overleg over levende vragen en wensen wordt daarvoor met de aangewezen ambtenaar een

afspraak gemaakt.

e. De wijkvereniging kan bij de onder d genoemde ambtenaar informatie inwinnen over allerlei

zaken die de wijk betreffen. Deze ambtenaar is voor de wijkvereniging de aangewezen

contactpersoon.

t. Nieuwe verzoeken, opmerkingen en voorstellen worden door de wijkvereniging schriftelijk bij het

gemeentebestuur ingediend. Hiervan ontvangt de wijkvereniging binnen tien dagen een

o ntva ngstbevestigi ng.

Artikel 2. Uitgangspunten wijkvereniging.

ln alle overleg met de gemeente zal de wijkvereniging zich laten leiden door de in haar

verenigingsstatuten vermelde doelstellingen. ln artikel 4 van de verenigingsstatuten staat:

De wijkvereniging heeft stotutoir ten doel:

Het behortigen von de belangen van de leden voor zover deze belangen betrekking hebben op

de woonomstandigheden in de wijk Stroom Esch en een collectief karakter hebben.

Bij eventuele ingrijpende structuurveronderingen in deze wijk, voorgenomen door de

gemeente of een ander overheidsorgaan vindt overleg plaots met dit bestuursorgaan of deze

bestuursorganen teneinde zoveel mogelijk de collectieve belangen von de Ieden zeker te

stellen, te woorborgen en te verdedigen.

Het vergroten von de onderlinge soomhorigheid tussen de wijkbewoners.

De wijkvereniging tracht dit doel te bereiken door: het bundelen en groeperen van de

verschillende behoeften, het aangoon von overeenkomsten, het onderhouden von contocten

met personen en instellingen, die naor aord en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren

tot realisering von het verenigingsdoel.

Artikel 3. Zienswijzen en leefbaarheid.

a. Over algemene zaken aangaande de leefbaarheid (algemeen belang) van de wijk Stroom Esch

met aanliggend buitengebied, die niet middels de wijkvereniging, maar via organisaties of
particulieren bij de gemeente worden ingebracht, wordt de wijkvereniging bij ontvangst daarvan

door de gemeente geïnformeerd.

b. Over zaken aangaande de leefbaarheid (algemeen belang) van de wijk Stroom Esch met

aanliggend buitengebied, die op initiatief van de gemeente worden ontwikkeld, wordt de

wijkvereniging reeds bij het ontstaan van die initiatieven door de gemeente geïnformeerd.

c. Met betrekking tot zaken als onder b. bedoeld, wordt de wijkvereniging telkens tijdig in de

gelegenheid gesteld (ook ongevraagd) om haar zienswijze over de kwaliteit van de leefbaarheid

aan de gemeente kenbaar te maken. Hierbij kan de wijkvereniging ook suggesties voor

verbeteringen, veranderingen en oplossingen voorleggen.



Artikel 4. Beleidsterreinen.

Over het organiseren van informatie- en/of inspraakbijeenkomsten wordt door de gemeente in

principe tenminste vier weken voor de geplande datum met de wijkvereniging gecommuniceerd.

Bestemmingsplannen.

Met betrekking tot het tot stand komen van een nieuw bestemmingsplan aangaande de wijk Stroom

Esch (zowel voor woningbouw als voor bedrijfsterreinen), als ook de herziening van het

bestemm i ngspla n, worden de navolgende proced ureafspra ke n gemaa kt.

a. Elk door de gemeente ontwikkelde conceptplan wordt reeds in de voorontwerpfase

toegezonden aa n de wijkvereniging.

b. De inspraakreactie van de wijkvereniging wordt binnen de daarvoor aangegeven wettelijke
inzagetermijn bij de gemeente schriftelijk ingediend.

c. De wijkvereniging ontvangt tijdig een met redenen omklede en beargumenteerde reactie van

de gemeente op de door de wijkvereniging ingediende inspraakreactie.

d. De wijkvereniging ontvangt een definitief ontwerp, zoals dat in procedure is gebracht

Daarnaast streeft de gemeente er naar om de wijkvereniging vroegtijdig te informeren en waar

mogelijk te betrekken bij alle ruimtelijke ontwikkelingen rond de wijk Stroom Esch.

Welziin, sport, cultuur en onderwiis.

Bij voorgenomen aanleg, wijziging, renovatie of beëindiging van voorzieningen op genoemde of
andere beleidsterreinen zal het gemeentebestuur de wijkvereniging tijdig in de gelegenheid stellen

om haar zienswijze ter zake te geven.

Openbare werken.

Bij voorgenomen aanleg, wijziging en/of renovatie van wegen, straatmeubilair, openbare
plantsoenen en/of openbare speelgelegenheden zal het gemeentebestuur de wijkvereniging tijdig in

de gelegenheid stellen om haar zienswijze ter zake te geven

Artikel 5. Burgerparticipatie.

a. De gemeente gebruikt (vormen van) burgerparticipatie om inwoners bij nieuwe plannen en

initiatieven binnen de wijk te betrekken.

b. De wijkvereniging vervult waar mogelijk een actieve en ondersteunende rol bij het stimuleren

van betrokkenheid en het verkrijgen van draagvlak.

c. De wijkvereniging onderzoekt de mogelijkheid en haalbaarheid om samen met wijkbewoners en

in samenspraak met de gemeente een wijkplan / uitvoeringsplan voor de Stroom Esch op te

stellen. Dit plan kan dan als bijlage aan dit convenant worden toegevoegd.



a.

b.

ArtikelS. Communicatie met de bewoners van de wijk.

De gemeente en de wijkvereniging streven, ieder vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid,

naar een zo optimaal mogelijke communicatie met de wijkbewoners.

Partijen informeren elkaar over en weer in een zo vroeg mogelijk stadium over nieuwe

ontwikkelingen, plannen en ingrijpende uitvoerende werkzaam heden.

De gemeente draagt er zorg voor dat bij werkzaamheden in de wijk, waarvan de gemeente op de

hoogte is en die tot overlast kunnen leiden voor de wijkbewoners, tijdig en inhoudelijk, door

middel van de gebruikelijke kanalen, zoals de gemeentepagina, de website en in uitzonderlijke

gevallen door middel van huis-aan-huis berichtgeving, met direct betrokkenen wordt
gecommuniceerd. Ook de wijkvereniging wordt hiervan op de hoogte gesteld.

De wijkvereniging zet zich in om gemeentelijke informatie die voor de wijk Stroom Esch van

belang is ook via haar eigen kanalen, zoals de website, de wijkkrant en het eigen netwerk, te

communiceren met de wijkbewoners.

Artikel 7. Maatschappelijke ontwikkelingen.

Het voorzieningenniveau van de wijk zal moeten worden aangepast aan de leeftijdsopbouw van de

bewoners. Dit kan leiden tot het beëindigen van voorzieningen die voorheen noodzakelijk waren en

die moeten worden vervangen door nieuwe voorzieningen waar door veranderde leeftijdsopbouw

(vergrijzing) van de wijk wel behoefte aan is. Overleg over deze ontwikkelingen, de consequenties en

de maatregelen vindt jaarlijks plaats in het overleg tussen de wijkvereniging en de gemeente.

Artikel 8. Vertegenwoordiging.

De wijkvereniging is er zelf voor verantwoordelijk dat standpunten van de wijkvereniging worden

gedragen door de wijkbewoners. De wijkvereniging bespreekt onderwerpen de wijk aangaande altijd

in openbare vergaderingen.

Artikel 9. Bijdrage gemeente.

De wijkvereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage in de kosten die in het kader van dit convenant door

de wijkvereniging worden gemaakt.

Artikel 10. Naleving van het convenant.

ln het jaarlijkse overleg van het gemeentebestuur en de wijkvereniging zal de uitvoering van dit

convenant aan de orde worden gesteld. Zo nodig kan dit leiden tot aanpassing.
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