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Doelen en ambities 

1. Grote vijver Stroom Esch. Er is met de gemeente en het Waterschap een beheerplan 

afgesproken omdat de herinrichting van de vijver niet is gegaan zoals mocht worden 

verwacht.Hiervoor is minimaal 1 x per jaar overleg. 

2. Integrale veiligheid. Dit proces loopt door. Plannen maken in overleg met wijkagent. 

3. Aanpassing woningen. Ontwikkelingen blijven volgen. Contacten met Welbions zijn goed, 1 x 

per 1 of 2 jaar een overleg met Welbions inplannen voor informatie, tusssentijds informatie 

bij groot onderhoud vanuit Welbions naar wijkvereniging 

4. Scholencluster. Is gerealiseerd. Vandalisme blijft punt van aandacht als ook 

verkeersproblematiek bij halen en brengen van leerlingen. 

 

Voorzieningen 

1. Ledenwerving van de wijkvereniging. Continue proces. 

2. Afstemming van speelgelegenheden. Er is al veel gerealiseerd. 

3. Burgerparticipatie. Zijn eigenlijk de vrijwilligers. Continue proces. 

4. Invulling lege ruimte Dorsmolen. Is met komst van De Barrique opgelost. 

5. ZZP-ers. Plan om ZZP-ers in de wijk meer bekendheid te geven en te zoeken naar vormen 

van samenwerking is niet gelukt. Overigens is een soortgelijk plan in het Kulturhus inmiddels 

ook stopgezet. Is vanuit ondernemers binnen de wijk geen vraag meer naar. 

 

Recreatie en Cultuur 

1. De JOP.  Deze is inmiddels op verzoek van de wijkvereniging verwijderd.  Er is nu een 

hondenlosloopgebied gerealiseerd. 

2. Historische elementen. Bij de vindplaats van mammoet Boris is een kunstwerk geplaatst. Op 

de rotonde bij de entree van de wijk staat een klein  kunstwerk.  Daarnaast heeft de 

wijkvereniging panelen laten plaatsen in de tunnelbak om het geheel een vriendelijker 

uitstraling te geven. Eerstkomend project waarschijnlijk kunstwerk op locatie van De Ridder 

van Borne. 

 

Infrastructuur en veiligheid 

1. Verkeersveiligheid. Blijft punt van aandacht. Zeer zware verkeer door de wijk wordt nog 

steeds als erg gevaarlijk ervaren.  Een aantal aanpassingen in de Weerselosestraat zijn 

gerealiseerd . Snelheid op 30 km  wegen wordt te vaak overschreden.  

2. Onderhoud groen en grijs.  Contacten met de betreffende afdeling lopen uitstekend. Korte 

lijnen en altijd snel een antwoord op vragen. 

3. Pad naar het Dijkhuis. Is eindelijk gerealiseerd. Wijkbewoners zijn er erg blij mee. 

4. Achterstallig onderhoud straten en trottoirs. Continue proces om wijkbewoners aan te 

moedigen in geval van klachten deze bij de gemeente te melden. 

5. Vervangen van bomen. Er is inmiddels veel gerealiseerd. Prroces m.b.t. de Oude 

Weerseloseweg loopt nog. 

6. Stroom Esch tunnel. Is inmiddels opgeknapt en door de gemeente  met name voor 

voetganger en fietser veiliger gemaakt. Wel vinger aan de pols houden m.b.t. onderhoud. 
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Sociale verbinding 

1. Communicatie.  Drie keer per jaar verschijnt huis aan huis de full colour wijkkrant. De 

wijkvereniging heeft een eigen Facebook pagina (Borne wijk Stroom Esch) en een eigen 

website (Stroomesch.nl)  Onderzocht wordt om de eigen website onder te brengen op een 

wijkplein, onderdeel van de website van  Borne Boeit.  De communicatie met het ambtelijk 

apparaat verloopt per afdeling wisselend en is sterk afhankelijk van de persoon. 

2. Werkgroepen. Door de verschillende werkgroepen die deel uit maken van de 

wijkvereniging komt verbinding van wijkbewoners tot stand. Deze structuur binnen de 

wijkvereniging werkt prima. 

3. Ontmoetingsruimte. Inmiddels heeft de wijkvereniging het volledig beheer van de 

ontmoetingsruimte  van Welbions gekregen. Er is nog ruimte voor aanvullende activiteiten. 

Daar moet dan wel voldoende belangstelling voor zijn. De wijkvereniging staat open voor 

nieuwe ontwikkelingen. 

 


