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Ambities inwoners gemeente Borne bekend!
27 gesprekken met 260 deelnemers. 110 Jongeren van scholengemeenschap Twickel en jongerenwerk die
van zich lieten horen. 110 Inwoners uit Borne, Hertme en Zenderen die op camera vertelden wat hun
ambitie is voor Borne in 2030. 438 ingevulde stellingenlijsten.
Dat is de rijke oogst van de ambitiegesprekken MijnBorne2030.
Met de ambities is de derde en laatste bouwsteen voor de toekomstvisie afgerond. De regiegroep MijnBorne2030
ontwikkelt de komende weken vier scenario’s voor de toekomst van Borne. De drie bouwstenen ambities, identiteit
en trends zijn hiervoor de basis. Daarna is het woord opnieuw aan de inwoners. Van 7 t/m 13 april kan iedereen op
zijn/haar favoriete scenario stemmen. Het scenario dat de inwoners kiezen wordt door de regiegroep uitgewerkt tot
de toekomstvisie 2030.
Uit de 27 gesprekken zijn de volgende ambities het meest genoemd:
1
Behoud van identiteit en zelfstandigheid
2
Verbeteren infrastructuur: bereikbaarheid en barrièrewerking spoor en weg
3
Duurzame, innovatieve economische ontwikkeling
4
Sociale en culturele voorzieningen
5
Cultuur, natuur, recreatie en toerisme
De jongeren geven aan de regiegroep als belangrijkste ambities mee:
1
Meer uitgaansgelegenheden/activiteiten voor jongeren
2
Meer winkels en mooier winkelcentrum
3
Identiteit behouden
4
Meer recreatieve voorzieningen
5
Meer toeristische activiteiten
In de straatinterviews gaven mensen aan de volgende onderwerpen belangrijk te vinden voor de toekomst van
Borne:
1
Behoud identiteit en zelfstandigheid
2
Aantrekkelijker winkelaanbod en winkelcentrum
3
Breder horeca-aanbod
4
Meer activiteiten voor jeugd en jongeren
5
Verbeteren verkeersveiligheid
Uit de stellingen blijkt dat er een aantal zaken zijn die (vrijwel) iedereen belangrijk vindt. Voorbeelden daarvan zijn
het belang van vrijwilligerswerk, ondersteuning van kwetsbaren, koesteren van ons groene buitengebied, behoud
van het Kulturhus en behouden en benutten van Oud Borne.

= = = = = = = = =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. U kunt ons ook volgen op www.mijnborne2030.nl en via
diverse sociale media, zoals twitter en LinkedIn.
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