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Gemeente Borne eerste gemeente die gemeenschap van begin tot eind laat meebeslissen  
Uniek project nadert ontknoping 
 
Borne staat op het punt om een nieuwe toekomstvisie  vast te stellen. Niet opgesteld door de gemeente, 
maar door de gemeenschap. Op 31 maart onthult gedep uteerde Ranter van de provincie Overijssel de 
vier mogelijke scenario’s, die gemaakt zijn door ma atschappelijke organisaties met input van burgers. 
Van 7 t/m 17 april is het aan de inwoners van Borne , Hertme en Zenderen om te stemmen. Het scenario 
met het grootste draagvlak wordt uitgewerkt tot de toekomstvisie: MijnBorne2030.  
 
MijnBorne2030: uniek in Nederland 
Als eerste gemeente in Nederland bepalen inwoners zelf de gewenste ontwikkelingsrichting van de 
gemeenschap en stellen maatschappelijke organisaties de toekomstvisie vast.  
De gemeenteraad heeft in maart 2010 aan maatschappelijke partijen gevraagd of zij samen met de gemeente 
de verantwoordelijkheid willen nemen voor de nieuwe toekomstvisie voor Borne. Twintig (koepel)organisaties 
pakten die handschoen op en vormen de regiegroep MijnBorne2030. Het gaat om vertegenwoordigers van 
onderwijs, sport, zorg, recreatie en cultuur, welzijn, jeugd- en jongerenwerk, ouderenbonden, WMO-platform, 
wijkverenigingen, woningcorporatie, ondernemers, gemeente etc. 
 
De ontknoping 
Alle Bornse stemgerechtigden van 15 jaar en ouder krijgen in de eerste week van april een stemoproep 
thuisgestuurd. Stemmen kan vervolgens tussen 7 en 17 april op verschillende manieren. De regiegroep werkt 
het gekozen voorkeursscenario uit tot de toekomstvisie en stelt deze vast. Vervolgens biedt de regiegroep de 
visie aan aan alle maatschappelijke partners, waaronder de gemeenteraad. Daarmee is MijnBorne2030 een 
visie van, voor en door de gemeenschap.  
 
Scenario’s gemaakt op basis van 3 bouwstenen 
De 4 scenario’s zijn door de regiegroep gemaakt, op basis van 3 bouwstenen: een identiteitsonderzoek, een 
trendstudie en ambitiegesprekken, waaraan ook jongeren, door samenwerking met het onderwijs, hebben 
deelgenomen. 
 
Steun van provincie Overijssel  
De provincie steunt MijnBorne2030 vanuit het investeringsprogramma Investeren in Overijssel, project Sociaal 
flankerend beleid: sociale ruimte. De Universiteit Twente evalueert het proces, zodat de provincie, de gemeente 
en de regiegroep MijnBorne2030 kunnen leren van deze unieke aanpak. Hiermee kunnen ook toekomstige 
participatieprocessen en andere gemeenten hun voordeel doen. 
 
MijnBorne2030 volgen 
De scenario’s staan na de onthulling natuurlijk onder meer op www.mijnborne2030.nl . MijnBorne2030 is ook te volgen op 
Twitter en LinkedIn.  Het project maakt gebruik van diverse  communicatiemiddelen om zoveel mogelijk inwoners te bereiken. 
 
       
 
Niet voor publicatie:  We nodigen u als pers van harte uit om bij de onthulling van de scenario’s aanwezig te zijn. Naast de 
gedeputeerde en de burgemeester, zullen hierbij ook regiegroepleden aanwezig zijn. Vanaf 9.00 uur verwelkomen we u 
graag in het Kulturhus, Marktstraat 23 in Borne, waar tussen 9.15 en 10.00 uur de 4  scenario’s onthuld zullen gaan worden.  
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar toch aandacht willen besteden aan dit unieke project, of wanneer u aanvullende 
vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Miranda Mulder, communicatieadviseur MijnBorne2030,  
telefoon 074 – 2658792 of per mail: mm.mulder@borne.nl.  


