
Overleg met het College d.d. 21 september 2017. 

Donderdag 21-9 heeft een delegatie van het bestuur van de wijkvereniging het jaarlijks gesprek gehad 

met het College van Burgemeester en Wethouders. Bij dit gesprek was het voltallig College aanwezig.  

Kort samengevat zijn de onderstaande onderwerpen aan de orde geweest. 

1. Bij de Wanne en Dorsmolen ontbreken nog fietsstroken.  Omdat het wegdek hier anders is dan 

het eerste en laatste stuk van de Weerselosestraat (klinkers i.p.v asfalt) zullen hier geen 

fietsstroken worden aangelegd. Het gebied waar op deze plek slechts 15km p/u mag worden 

gereden wordt nog wat uitgebreid. 

2. Nogmaals hebben we gevraagd om verkeersborden buiten onze wijk te plaatsen met daarop 

een adviesrichting voor zeer zwaar verkeer om daarmee dit verkeer door de wijk terug te 

dringen. We hebben aangegeven dat de wijkbewoners zich zorgen maken over de zeer grote 

landbouwvoertuigen die bij het binnenhalen van de mais binnenkort  weer door de wijk gaan. 

3. We hebben verteld dat we het proces om te komen tot een BORIS kunstwerk in onze wijk als erg 

positief hebben ervaren. Inmiddels wordt door een werkgroep gewerkt aan een educatieve 

hoek in het Kulturhus en is er tot eind september een tentoonstelling van de 

Heemkundevereniging in de Stationsstraat. Boris staat in Borne op de kaart. Wellicht pakken we 

volgend jaar weer een project op  om de plekken met cultuurhistorische waarde in onze wijk te 

versterken. 

4. Uitvoerig zijn de problemen met de fontein op het eiland in de Weideplas als ook de 

oeverbeplanting besproken. Met een delegatie van de wijkvereniging en de omwonenden wordt 

bekeken hoe het verder moet. Voorop staat dat de fontein weer moet kunnen werken en over 

de oeverbeplanting die momenteel voornamelijk uit riet bestaat zal worden gesproken hoe we 

hier mee verder moeten. Duidelijk is dat het eindplaatje in schril contrast staat met de 

aanvankelijke plannen. 

5. Nog steeds komen er vele klachten bij de wijkvereniging binnen over de slechte openbare 

verlichting. Dit zal de komende maanden als de avonden langer worden alleen maar toenemen. 

We hebben nogmaals dringend verzocht dit probleem op te lossen. Aangegeven is dat er 

momenteel gewerkt wordt aan een totaalplan voor heel Borne om over te gaan op 

ledverlichting. Gekeken wordt of investeringen naar voren kunnen worden gehaald en om 

uitvoering te versnellen. Dit proces moeten we afwachten. De wijkvereniging blijft aandringen 

op verbetering van de openbare verlichting. Wel is gezegd dat bij het niet of slecht branden van 

de lantaarns de wijkbewoners  ook  zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen dit te melden. 

Over het algemeen wordt dan binnen enkele dagen gerepareerd, is ons verzekerd.     

6. In het Blauwgras en de Stroomeschlaan staan een aantal bomen die moeten worden vervangen 

door kleinere. De huidige bomen zorgen voor wortelopdruk waardoor trottoirs minder goed 

begaanbaar zijn. Omdat het Blauwgras een 30km weg gaat worden en daardoor ook 

aanpassingen aan deze straat moeten worden gedaan, wil men die werkzaamheden combineren 

met het verwijderen van de grote eiken. De 30km snelheid gaat eind oktober in. 

7. Gesproken is over onze geslaagde bewonersavond die in plaats is gekomen van de zgn. 

wijkschouw. De wijkvereniging is erg tevreden over het verloop van deze avond waar ruim 50 

bewoners aanwezig waren. Het is een heel goede manier om de wijkbewoners ook zelf hun 

zegje te kunnen laten doen richting gemeente. 

8. M.b.t. de Hooiberg hebben de initiatiefnemers (voornamelijk ouders van de toekomstige 

bewoners) besloten externen aan te trekken voor het bestuur van de Stichting Hooiberg. Ouders 



zouden namelijk zelf teveel met een dubbele pet op zitten als zij ook in het bestuur zitten. 

Momenteel vinden gesprekken plaats met de gemeente over verkoop van de Hooiberg aan de 

Stichting. Als dat tot ieders tevredenheid kan worden geregeld wil de Stichting Hooiberg zo snel 

mogelijk met de bouwwerkzaamheden beginnen. Wij hebben andermaal aangegeven deze 

ontwikkeling voor de wijk als uiterst positief te zien. 

9. Uitvoerig is stilgestaan bij de mogelijke ontwikkeling van een varkensstal aan de Oude Bieffel.  

Omdat de gemeenteraad ook graag van dit hoofdpijndossier af wil zijn er gesprekken gevoerd 

met de eigenaar van de varkensstal  (Hr. Kuiphuis) en de directe buren daarvan (hr. 

Hoedemaker). Getracht is te komen tot mediation. Aanvankelijk waren beide partijen daartoe 

bereid ware het niet dat vrij snel hierna  Hr. Kuiphuis heeft aangegeven toch niet mee te willen 

doen in dit mediation traject.  Uiterst teleurstellend. Op de vraag hoe nu verder is geantwoord 

dat het College altijd wil werken op basis van “behoorlijk bestuur” en heeft de Raad van Borne 

gevraagd om te zoeken naar een oplossing waarbij ook onorthodoxe voorstellen tot de 

mogelijkheden mogen behoren. De wijkvereniging heeft in dit kader nadrukkelijk aan de orde 

gesteld dat het houden van varkens op een biologische wijze (lees de varkens verblijven veelal 

buiten) grote gezondheidsrisico’s met zich mee kan brengen.  Varkens produceren  fijnstof en 

vele varkens zijn drager van MRSA. Voor de bewoners in de omgeving maar ook voor de 

wijkvereniging een grote bron van zorg. 

10. Tijdens de bewonersavond is gesproken over het opfrissen van de tunnelbak. Enkele 

wijkbewoners boden zelfs aan de willen helpen met het schilderen. Door een 

communicatiestoornis is hier nog geen voortuitgang geboekt. M.b.t. het coaten met een frisse 

kleur en ook het schilderen van het metalen hekwerk is de gemeente duidelijk. Dit moet worden 

gedaan door de gemeente zelf. Zodra de gemeente op de hoogte is van wat de wijkvereniging 

daarnaast nog graag op de wanden wil hebben (graffity, sfeerbeelden o.i.d.) dan zal worden 

bepaald welk type coating er gebruikt moet gaan worden. Nu dit duidelijk is kunnen we er dus  

mee verder. 

11. Het slechte pad naar het Dijkhuis stond andermaal op de agenda.  Het pad ligt op grond van de 

gemeente Borne. De wijkvereniging pleit al langer voor verbetering van dit pad. Met de 

toezegging van de burgemeester dat hij dit punt volgend jaar niet meer op de agenda wil zien 

lijkt het er op dat er nu werk van gemaakt gaat worden. 

12. Op onze vraag of er nog nieuwe ontwikkelingen zijn m.b.t. de woonwagenlocatie aan het 

Blauwgras is gesteld dat er nog een juridische procedure loopt die eerst moet worden 

afgewacht. Momenteel staan er nog drie woonwagens  en van 1 plek is de woonwagen 

verwijderd. Als na de juridische procedure blijkt dat dit zo blijft zal dit stuk grond worden 

toegevoegd aan de openbare ruimte.  (b.v. openbaar groen) We wachten de ontwikkelingen af. 

13. M.b.t. de vele klachten over de te hoge snelheid op de Stroomeschlaan is ons door de 

wethouder toegezegd  dat hier binnenkort snelheidsmetingen zullen worden gedaan.  Een 

zelfde meting heeft zo’n twee jaar gelden plaatsgevonden in het eerste stuk van de 

Weerselosestraat.  Uit die meting is naar voren gekomen dat ruim 95% van alle snelverkeer 

binnen de gestelde norm van 50km zat.  Dit was destijds voor de gemeente geen reden voor 

verdere maatregelen. We zullen de metingen aan de Stroomeschlaan moeten afwachten. 

Frans Edelijn 

Voorzitter 


