Verslag ledenvergadering 12 november 2015
1. De voorzitter, Loek Diemel, heet alle aanwezigen van harte welkom. De voorzitter meldt dat
een aantal leden zich voor deze avond hebben afgemeld.
2. Over de agenda voor de vergadering zijn geen opmerkingen en deze blijft ongewijzigd. Op
verzoek van de aanwezige leden stellen de nieuwe bestuursleden zich voor.
3. Bij de mededelingen van het bestuur geven Frans Hilbrink en Henk Lammers aan dat Harry
Rouwhof en Harry Tijink zich al hebben opgegeven voor de groep parkeerbeleid. Dit is een
gespreksgroep met de gemeente en Oud Borne over de parkeer problematiek. Dit loopt al
een paar jaar, en het vorige bestuur was hier ook al mee bezig. Aan de aanwezige leden
wordt gevraagd om deelname aan deze werkgroep. Dit om een zo breed mogelijke dekking
van Oud Borne te krijgen , en alle straten en buurten vertegenwoordigd zijn. De voorzitter
meldt dat het bestuur bij de doorstart veel hulp heeft gekregen van Marijke Adams. De
voorzitter bedankt haar daarvoor met een attentie.
4. Door het bestuur wordt inzicht in de werkzaamheden en de resultaten van de afgelopen
periode gegeven. De voorzitter legt uit aan de leden dat de missie en visie voor een groot
gedeelte is uitgewerkt. Verder heeft het bestuur een kennismakingsgesprek met het college
van de burgermeester en wethouders gehad. Een uiteindelijke uitwerking zou kunnen leiden
tot een convenant tussen de belangenvereniging en het gemeentebestuur. Het bestuur heeft
met de gemeente de afspraak gemaakt, frequenter contact met elkaar te hebben, en
afspraken, zoals eerder genoemd, in een convenant vast te leggen. Voor de situatie aan de
Ennekerdijk pand 23 ev is nog geen oplossing. Met betrekking tot de straatverlichting is
contact met de betrokken medewerker van de gemeente er schijnt een tussenoplossing
mogelijk te zijn. Dit zal niet betekenen dat er nieuwe lantaarns komen en/of bij gaan komen,
maar wel wordt gekeken naar de mogelijkheid daar waar het kan meer lichtopbrengst uit de
straatverlichting te krijgen. Over de kwaliteit van de bestrating op meerdere plaatsen in
Oude Borne zal contact worden opgenomen met de betrokken medewerker van de
gemeente Borne. Hierbij moet gedacht worden aan reparatie en tussentijdse oplossingen.
Door het college werd toegezegd dat vanuit de gemeente de belangenvereniging op de
hoogte gehouden zal worden gehouden over de ontwikkelingen in en rond het leefgebied
van Oud Borne. Hierbij werd het pand van het voormalige Grutje aan de Marktstraat als
voorbeeld aangehaald.
Het bestuur heeft bij de kennismaking met het college van B&W vragen van bewoners in
Oud-Borne over zonnepanelen en dergelijke ter sprake gebracht. Naar aanleiding hiervan zal
de gemeente in samenwerking met het bestuur een algehele informatie avond organiseren
voor alle bewoners van Oud-Borne. Daarbij zullen onderwerpen die specifiek voor Oud-Borne
zijn nader uitgelegd en/of besproken worden.
Verder vertelt de voorzitter dat het bestuur in gesprek is met de burgermeester en de
betrokken wethouder(s).
De penningmeester geeft aan dat de wekgroepen contact moeten houden met de betrokken
ambtenaren om zodoende aan de juiste informatie te komen. Er zijn door ons opmerkingen
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gemaakt over het straatmeubilair, verlichting en de bestrating. De gemeente wil dit binnen
de mogelijkheden correct en snel afhandelen. Al met al zijn we tevreden over het gesprek
met de gemeente, maar we zullen wel de vinger aan de pols moeten houden.
5. De voorzitter vraagt aan de aanwezige leden of er nog vragen en/of opmerkingen zijn.
a. Er wordt aangeven dat de verlichting van de oude kerk als storend wordt ervaren.
b. Op de opmerking dat een bord aan de Potkampstraat kapot is, zegt de voorzitter dat
de bewoners dit eerst zelf aan de gemeente moeten melden. Mocht dit geen gevolg
hebben, dan wil het bestuur dit wel oppakken.
c. Naar aanleiding van een opmerking over de plantenbakken aan de Abraham ten Cate
straat van het vorig zomer wordt geantwoord dat deze toentertijd gekocht zijn voor
centrum en toen er een paar over bleken te zijn, werden die in Abr ten Catestraat
opgehangen.
6. Marijke Adams vertelt dat het Oranjefonds in het kader van burendag tot 500 euro wil geven
voor dit soort projecten, en dat je vanaf heden je hiervoor kunt aanmelden.
7. Website
Frans Hilbrink geeft aan dat het helaas niet gelukt is de site tot nu toe in de lucht te krijgen.
Voor het gebruik van foto materiaal was geen toestemming. Wel gaan we door met het
versturen van de nieuwsbrieven, en deze worden goed gelezen. De website wordt
gekoppeld aan facebook, en niet aan twitter.
8. Incasso en financiën
Een behoorlijk aantal leden hebben reeds een machtiging getekend, maar toch een oproep
aan de overige leden om ook een handtekening te zetten voor de incasso.
Frans Hilbrink geeft aan als leden die bezwaar hebben om te betalen via automatische
incasso een andere betaalwijzen mogelijk blijven. Volgende week zal de afschrijving plaats
vinden.
9. Missie en visie
Martin Vloedgraven geeft aan dat de overdracht van oud naar nieuw bestuur netjes en
correct is verlopen. Bestuur is bezig geweest met het in kaart brengen en opbouwen van
missie en visie. Volgend gaan we de problemen aanpakken.
10. De voorzitter vraagt aan leden of er nog directe vragen zijn, en of men pauze wenst. Neen, is
eenduidig het antwoord.
11. Borne waakt.
Anne-Jelmer Drent wordt aangekondigd. Hij is mede ontwikkelaar van de app Borne waakt.
Met een presentatie wordt de werking van de app nader uitgelegd. Uit de reacties onder de
aanwezige leden bleek al dat zich bewoners voor de app hadden aangemeld. De leden van de
app groep houden elkaar op de hoogte van eventuele vreemde zaken in hun directe buurt.
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Door een aanwezige wijkagent van de Hasseler-es werd het succes in Borne onderstreept, In
de Hasseler-es werd nu meer ingebroken dat in Borne. Kennelijk verplaatst het inbrekersgilde
het werkterrein. Aanmelden hiervoor kan via de website Borne Waakt.
Vraag: Wat moet de burger zelf doen?
Altijd 112 bellen, en daar waar je jezelf geroepen voelt; helpen. Dat is geen verplichting.

12. kerst in Oud Borne
Frans Nijkamp (voorzitter van de Heemkunde vereniging) vertelt over de verloop van deze
jaarlijks terugkerende avond in december, en vraagt aan de leden/bewoners van Oud-Borne
om medewerking en hulp bij dit evenement. Nijkamp zegt daarbij dat de bewoners van OudBorne rekening moeten houden met afsluiting van het gebied voor verkeer, zodat de straten
zoveel mogelijk auto vrij zijn.
13. Brandmelders
De Brandweer Twente wil een project starten waarbij woningen worden beveiligd met
speciale brandmelders die draadloos in verbinding staan met elkaar. Hierbij kunnen kleine
buurten een gezamenlijk brandmelding systeem opzetten waarbij zij elkaar alarmeren bij
brand. Doel van de gekoppelde brandmelders is dat bij brand de buren eerste hulp kunnen
bieden. Bij brand zijn de eerste minuten belangrijk omdat binnen 3 minuten de brand al
heftig kan zijn. De aanrij tijd van de brandweer is gemiddeld 8 minuten. Het noaberschap
bied dan een oplossing door gezamenlijk hulp te bieden bij het verlaten van het brandend
pand.
De deelnemers krijgen een bijdrage voor de brandmelders via de buurtbon. Bij aanschaf zal
de brandweer de melders komen plaatsen.
14. Rondvraag
Vraag 1 : Marktstraat 23 ( Kulturhus) kan het adres niet beter aangegeven worden?
Marijke Adams geeft hier een korte reactie op. Een duidelijk bord is gewenst, met de
verwijzing naar Marktstraat 23.
Vraag2 : energiebesparingsbijeenkomst in Kulturhus, of dit wel handig zal zijn deze te
bezoeken. Met het oog op uitleg van de gemeente over het plaatsen van zonnepanelen in
Oud begin volgend jaar is dit zinvol. Het plaatsen van zonnepanelen is voor zover nu bekend
is, alleen toegestaan als deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
15. Loek Diemel sluit de vergadering af.

Verslag Ledenvergadering dd. 12 november 2015

3

