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P E R S B E R I C H T  
 
 
Datum: 14 december 2010  
 

Provincie steunt MijnBorne2030  
 
De provincie Overijssel stelt een subsidie beschikb aar van 60.000 euro voor MijnBorne2030. Met 
dit project ontwikkelt de Bornse gemeenschap een ni euwe toekomstvisie. MijnBorne2030 is in 
Nederland een uniek project. Burgers en maatschappe lijke organisaties bepalen samen wat de 
toekomstvisie van Borne wordt. De gemeente is daarb ij één van de partners. Daarmee wordt 
MijnBorne2030 een visie van de gemeenschap.  
 
Dankzij de provinciale bijdrage kan het project kwalitatief beter worden uitgevoerd, zijn er meer 
mogelijkheden om burgers bij de toekomstvisie te betrekken en kan MijnBorne2030 goed worden 
geëvalueerd. Deze evaluatie is ook een belangrijke reden voor de bijdrage van de provincie Overijssel. 
Door een goede evaluatie willen de provincie, de gemeente en de regiegroep MijnBorne2030 leren van 
deze unieke aanpak. Hiermee kunnen toekomstige participatieprocessen en andere gemeenten hun 
voordeel doen. 
Waar het project zich eerst moest behelpen met minimale middelen, kan het nu een kwaliteitsslag maken 
die een uniek resultaat kan opleveren over de totstandkoming van een visie.  
Het proces is te volgen via www.mijnborne2030.nl en diverse andere kanalen.  
 
Overijssel investeert extra  
Deze bijdrage maakt deel uit van het investeringsprogramma "Investeren in Overijssel'. Hiermee 
investeert de provincie extra in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Het programma voorziet in 
een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, 
landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit 
zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 
miljoen euro voor 47 projecten en programma's. Deze investering komt bovenop de reguliere begroting uit 
het coalitieakkoord & Overijssel 2007-2011. De extra investeringen zijn mogelijk gemaakt door de verkoop 
van de Essentaandelen door de provincie.  
 

= = = = = = = = =Einde bericht = = = = = = = = = = 
 
Noot: MijnBorne2030 is een gezamenlijk project van diverse maatschappelijke partners en de gemeente Borne om te 
komen tot een nieuwe toekomstvisie voor Borne.  
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Mulder, communicatieadviseur MijnBorne2030,   
telefoon 074 – 2658792, of met Karin Obdeijn, communicatieadviseur provincie Overijssel, telefoon 038  499 92 42. 
 
 


