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BESTUURSCONVENANT 
  
 
Ondergetekenden:  
 

1. De gemeente Borne, vertegenwoordigd door burgemeester drs J.H.R. Pierik, hierna te 
noemen ‘de gemeente’,  

2. De wijkvereniging Stroom Esch, vertegenwoordigd door de voorzitter, de heer F. Edelijn, 
hierna te noemen ‘wijkvereniging’ 

 
Willen op een constructieve, duurzame en effectieve manier samenwerken in  
het belang van inwoners van de wijk Stroom Esch en van de gemeente Borne. Dit convenant helpt 
daarbij.  
 
Artikel 1. Wederzijdse contacten  

1. Een keer per jaar is er een overleg tussen de wijkvereniging en het college van B&W over 
onderwerpen die over de Stroom Esch gaan. Indien wenselijk worden situaties ter plekke 
bekeken om dezelfde beelden te hebben. Ook actuele ontwikkelingen en de impact daarvan 
worden besproken, daarbij valt te denken aan de energietransitie, omgevingswet en 
bevolkingsopbouw en trends. 

2. De wijkvereniging zorgt voor een verslag van de onder 1 genoemde bijeenkomst en binnen 
twee weken na ontvangst van dat verslag bevestigt de gemeente de gemaakte afspraken met 
een afsprakenlijst.  

3. Bij ambtenaren van de gemeente kan de wijkvereniging tussentijds informatie inwinnen op 
alle verschillende vakgebieden. Voor de uitvoering van het convenant en voor vragen over de 
communicatie is er binnen de gemeente een vast contactpersoon. 

4. De wijkvereniging brengt verzoeken, opmerkingen of voorstellen schriftelijk bij het 
gemeentebestuur in. Het gemeentebestuur bevestigt de ontvangst hiervan, waarbij direct 
wordt aangegeven wanneer de wijkvereniging een antwoord mag verwachten. 

 
Artikel 2. Uitgangspunten wijkvereniging 

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

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

De wijkvereniging heeft statutair ten doel: het behartigen van 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 structuurveranderingen in deze wijk, voorgenomen door de gemeente of een 

ander overheidsorgaan vindt overleg plaats met dit bestuursorgaan of deze bestuursorganen teneinde 

zoveel mogelijk de collectieve belangen van de leden zeker te stellen, te waarborgen en te verdedigen. 

Het vergroten van de onderlinge saamhorigheid tussen de wijkbewoners. 
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De wijkvereniging tracht dit doel te bereiken door: het bundelen en groeperen van de verschillende 

behoeften, het aangaan van overeenkomsten, het onderhouden van contacten met personen en 

instellingen, die naar aard en mogelijkheden een bijdrage kunnen leveren tot realisering van het 

verenigingsdoel. 

Artikel 3. Leefbaarheid  
 

1. Wanneer er binnen de gemeente zaken spelen over leefbaarheid (algemeen belang) in de 
Stroom Esch, zal de wijkvereniging hierover zo vroeg als kan worden geïnformeerd. 

2.  De wijkvereniging kan altijd schriftelijk suggesties, verbeteringen, veranderingen en 
oplossingen over de kwaliteit van de leefbaarheid aan het gemeentebestuur voorleggen. 

3. Over evenementen die vergunning plichtig zijn en die invloed hebben op de leefbaarheid in 
en/of de bereikbaarheid van de Stroom Esch spreken we af dat:  

a. Deze vooraf besproken worden met de wijkvereniging. 

b. Wanneer de gemeente afwijkt van het evenementenbeleid, de wijkvereniging voor afgifte 
van de vergunning wordt geïnformeerd.  

c. Als evenementen worden geëvalueerd de wijkvereniging hierbij wordt uitgenodigd.  
d. Wanneer in de vergunning geluidsnormen en eindtijden zijn opgenomen deze worden 

gecontroleerd en gehandhaafd. 
4. De gemeente en de wijkvereniging richten zich in hun samenwerking -naast de fysieke 

leefomgeving- ook op de sociale component van leefbaarheid. De wijkvereniging vervult 
hierbij een signaalfunctie. Zowel de gemeente als de wijkvereniging stimuleren en 
ondersteunen bestaande en nieuwe initiatieven die zich richten op versterking van cohesie 
en participatie.  
 

 
Artikel 4. Andere beleidsterreinen  
Inspraak- en/of informatiebijeenkomsten door de gemeente Borne met betrekking tot onderwerpen 
die de Stroom Esch aangaan, worden in samenspraak en in samenwerking met de wijkvereniging 
georganiseerd.  
Met betrekking tot bestemmingsplannen en andere plannen over de Stroom Esch, bijvoorbeeld over 
openbare ruimte, cultuur, onderwijs en veiligheid spreken we af dat:  
 

1. Een door de gemeente ontwikkeld conceptplan, schets of ontwerp zo vroeg als mogelijk is 
wordt toegezonden aan de wijkvereniging, zodat de wijkvereniging voldoende tijd 
beschikbaar heeft om standpunten vanuit de wijk te kunnen inventariseren en terug te 
kunnen koppelen naar de gemeente. 

2. De zienswijze van de wijkvereniging binnen de daarvoor aangegeven wettelijke inzagetermijn 
schriftelijk bij de gemeente wordt ingediend.  

3. De wijkvereniging een reactie van de gemeente ontvangt op de door hen ingediende 
zienswijze.  

4. De wijkvereniging een definitief ontwerp ontvangt, zoals dat in procedure wordt gebracht.  
 

 
Artikel 5. Burgerparticipatie  

1. De gemeente en de wijkvereniging zetten zich in om door middel van burgerparticipatie 
inwoners vroegtijdig bij nieuwe plannen en initiatieven in de Stroom Esch te betrekken.  

2. Bij initiatieven van inwoners uit de Stroom Esch, vervullen de gemeente (wijkcoördinatie) en 
de wijkvereniging, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, een actieve en 
ondersteunende rol. 



 3 

  

3. De wijkvereniging zet zich in om, samen met bewoners en in samenspraak met de 
gemeente, uitvoering te geven aan de door henzelf opgestelde wijkvisie en 
inwonerinitiatieven te delen op www.mijnborneinitiatief.nl  

 
 
Artikel 6. Vertegenwoordiging  
De wijkvereniging investeert in binden en boeien van de gemeenschap, zodat zij de stem van de 
Stroom Esch vertegenwoordigen. Hun standpunten weten zij gedragen door de meerderheid van de 
gemeenschap, door actieve raadpleging van inwoners uit de wijk.  
 
Artikel 7. Bijdrage gemeente  
De wijkvereniging ontvangt jaarlijks een bijdrage in de kosten die in het kader van dit convenant door 
de wijkvereniging worden gemaakt. Dat bedrag is vastgesteld op € 850,-  
 
Artikel 8. Naleving van het convenant  
De gemeente en de wijkvereniging spreken elkaar aan op de gemaakte afspraken in dit convenant. 
Geschillen tussen partijen over de uitvoering van dit convenant worden eerst en vooral in onderling 
overleg besproken en opgelost.  
 
Artikel 9. Looptijd  

1. Dit convenant wordt door partijen aangegaan voor een looptijd van drie jaar ingaande de dag 
na ondertekening van het convenant. 

2. Jaarlijks wordt het convenant, tijdens de vergadering tussen de wijkvereniging en het 
gemeentebestuur kort geëvalueerd en indien nodig aangepast.  
 
 
 

Opgemaakt en ondertekend te Borne op _______________________________  
 
Namens gemeente Borne:    Namens wijkvereniging Stroom Esch:  
 

 

 

 

Burgemeester van Borne    Voorzitter wijkvereniging 


