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Overleg Wijkvereniging Stroom Esch en college van BenW van Borne 
 

dinsdag 1 oktober 2019 van 13.30 – 14.30 uur gemeentehuis (kamer BW 04) 
 
Aanwezig:  

wijkvereniging Stroom Esch: Frans Edelijn (voorzitter), Gea van Vegchel (secretaris), Monica Dost 

(bestuurslid) en Henk Beltman (bestuurslid). 

gemeente Borne: Gerard van den Hengel (burgemeester), Herman Mulder (wethouder), Michel Kotteman 
(wethouder), Martin Velten (wethouder), Gertjan Rozendom (algemeen directeur/gemeentesecretaris) en 
Marco Moddejonge (bestuursadviseur, verslaglegger) 
Marijke Adams (wijk- en dorpscoördinator) 
 

VERSLAG (concept) 

 
1. Opening 

Burgemeester Van den Hengel opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. De burgemeester stelt zich kort voor.   

 

2. Verslag 27 september 2018 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. Er zijn geen openstaande actiepunten. 

 

3. Samenwerking wijkvereniging en gemeente. 

a. Communicatie en afspraken bestuursconvenant (Er is verschil in communicatie met 

de verschillende afdelingen) 

De heer Edelijn schetst dat het van belang is om goed contact te hebben en gemeente en wijkvereniging 

samen achter ontwikkelingen staan. Het contact over groen verloopt volgens hem uitstekend.  

De communicatie over openbare verlichting en verkeer verloopt moeizaam. Het duurt soms lang voor er 

antwoord komt. De indruk bestaat dat dit aan tijdsgebrek ligt.  

De heer Rozendom merkt op dat deze onderwerpen binnen hetzelfde team zijn onder gebracht en 

medewerkers dus van elkaar kunnen leren. Ook als er geen tijd is, kan hierover tenminste goed worden 

gecommuniceerd.  De heer Rozendom bespreekt dit met het team. 

 

b. Burger- en overheidsparticipatie (Lunchgesprek met bewoners liep prima maar 

ambtelijke verslaglegging was zeer moeizaam) 

De heer Edelijn schetst de achtergrond van het lunchgesprek op 15 december 2018. Er is veel 

betrokkenheid vanuit de wijk en zo’n 80 vrijwilligers participeren in de verschillende werkgroepen. 

Bij het lunchgesprek waren ongeveer 45 inwoners aanwezig, enkele ambtenaren en Marijke Adams als 

wijkcoördinator.  De vragen zijn vo veel mogelijk direct beantwoord en afgesproken is dat openstaande 

vragen alsnog schriftelijk beantwoord zouden worden. Die beantwoording is volgens de heer Edelijn -ook 

na diverse gesprekken en pogingen tot verbetering- onder de maat.  

De heer Beltman vult aan dat hij de indruk dat de betrokkenheid vanuit de gemeente ontbreekt. Het leek 

er op dat vragen zijn weg gelaten. De heer Rozendom merkt op dat hij nog niet bekend was met deze 

situatie, maar dat in elk geval moet worden geconcludeerd, dat de gemeente niet heeft voldaan aan de 
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verwachtingen. De heer Rozendom geeft aan dat hij met Miranda Mulder als participatieadviseur 

bespreekt hoe dit proces is verlopen en hoe dit in de toekomst anders en beter kan. 

 

c. Wijkplan en uitvoeringsplan Stroom Esch  

De wijkvereniging heeft een evaluatieverslag van het uitvoeringsplan toegezonden. Burgemeester Van 

den Hengel geeft aan dat het college hier kennis van heeft genomen en heeft geconstateerd dat de 

meeste onderdelen zijn uitgevoerd. De heer Edelijn geeft aan dat de wijkvereniging het wijkplan wil 

actualiseren en hierbij zal kijken welke punten nog uitgevoerd moeten worden. 

 

d. Wijkplein website Borne Boeit  

Via de website van BorneBoeit is een digitaal platform ingericht. Wethouder Kotteman geeft aan dat het 

doel is om dit verder uit te rollen voor de Stroom Esch, Wensink-Zuid, Akker-Warande en de Bornsche 

Maten. De gemeente is bereid om de kosten incidenteel te dekken. Voor de structurele kosten is nog geen 

dekking. 

 

4. Toekomst van de wijk. 

Ontwikkelingen 

a. Herontwikkeling locatie De Hooiberg (laatste stand van zaken)  

Wethouder Kotteman verwacht op korte termijn duidelijkheid. Er is geen sprake van weerstand uit de 

buurt. Wel zijn er binnen het project onduidelijkheden over onder meer de rolverdeling. De gemeente heeft 

de plannen ontvangen en naar verwachting kan in het eerste kwartaal 2020 de vergunning worden 

verleend. De planning gaat uit van realisatie eind 2020. 

De heer Edelijn merkt op dat het van belang is om de vaart er in te houden. 

 

b. Invulling lege winkelruimte De Dorsvloer (Prima ontwikkeling voor het hart van de 

wijk) 

Zowel de wijkvereniging, als de gemeente, zijn blij met de nieuwe invulling. 

 

c. Woonwagenlocatie (lege ruimte en locatie blijft erg rommelig)  

Wethouder Velten licht toe dat de gemeente een locatie moet zoeken voor woonwagens. Het beleid was 

om vrijkomende locaties niet meer in te vullen, maar het College voor de Rechten van de Mens heeft 

uitgesproken dat: gemeenten invulling moeten geven aan de vraag binnen hun eigen gemeente.  

Er liggen vier aanvragen, die op dit moment niet ingevuld kunnen worden. De gemeente moet binnen een 

redelijke termijn uitzicht bieden op plekken. Het ligt volgens de wethouder niet voor de hand om de huidige 

locatie op te heffen. 

De heer Edelijn merkt op dat de feitelijke situatie nu is dat het niet gebruikte stuk opgedeeld lijkt te zijn in 

twee delen. 

De gemeente bekijkt deze situatie en koppelt hierover terug aan de wijkvereniging. 

 

d. Voorbereidingsbesluit buitengebied. w.o. Oude Bieffel (Wat is visie van gemeente 

m.b.t. het voorbereidingsbesluit? 

 

Wethouder Mulder merkt op dat de insteek van de gemeente is om de leefbaarheid in de omgeving te 

behouden. Er lopen nog diverse juridische procedures, waaruit  vooralsnog blijkt dat de heer Kuiphuis in 

zijn recht staat. Het voorbereidingsbesluit is genomen en wordt uitgewerkt. Deze procedure zal haar 

vervolg hebben richting de gemeenteraad. De wijkvereniging wordt over de vervolgstappen geïnformeerd. 
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a. Openbare verlichting LED 

Wethouder Kotteman geeft aan dat de opdracht definitief gegund kan worden en de voorbereiding van de 

vervanging van groot deel van de openbare buitenverlichting gestart wordt. De totale doorlooptijd is 1,5 

jaar. 

De heer Edelijn merkt nog op dat er veel lampen in de wijk kapot zijn. Het dringende verzoek aan de 

gemeente is om er op toe te blijven zien dat de lampen blijven functioneren. 

De heer Beltman geeft aan dat de lampen aan de Fioringras slecht branden. 

 

b. Processierups 

Wethouder Kotteman licht toe dat er veel inzet is geweest om de overlast van de eikenprocessierups te 

bestrijden, waarbij het is gelukt om de openbare ruimte schoon te krijgen. Daarmee is het probleem in de 

komende jaren nog  niet opgelost. De preventie en bestrijding veel tijd, energie en geld. Er wordt ook 

gekeken naar herinrichting van openbaar groen en een regionale aanpak. 

De heer Beltman vraagt of er ook aandacht is voor het gebied van Staatsbosbeheer, dat grenst aan 

Pinksterbloem, Reukgras en Blauwgras. Wethouder Kotteman antwoordt dat de gemeente zich in de 

aanpak beperkt tot de openbare ruimte, maar dat er wel contact is met Staatsbosbeheer over de 

bestrijding. Mevrouw Adams meldt nog dat er door Borne Werkt mezenkasten zijn gemaakt. Buurten en 

straten waar veel eiken staan, kunnen per email een aanvraag bij haar doen. 

c. Pad langs Dijkhuis is klaar. Prima ontwikkeling 

De realisatie van dit pad heeft een lange aanloop gekend en was een van de punten in het uitvoeringsplan 

van de wijkvereniging  Mooi dus dat dit uiteindelijk is gerealiseerd. 

 

5. Rondvraag 

Er zijn geen punten voor de rondvraag. 

 

6. Sluiting 

Burgemeester Van den Hengel bedankt de deelnemers voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de 

vergadering. 

 


