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Gedragen toekomstvisie wordt aangeboden aan gemeenteraad

MijnBorne2030 in de race voor European Public Sector Award 2011
Op maandag 4 juli aanstaande overhandigt de gemeenschap van Borne de toekomstvisie
MijnBorne2030: ‘Dynamische Dorpen’, aan de gemeenteraad van Borne en aan vier kinderen.
Borne is de eerste gemeente in Nederland die de besluitvorming over de toekomst heeft overgelaten aan
de samenleving. Daarom is het project MijnBorne2030 in de race voor de European Public Sector Award
2011 (EPSA 2011).
EPSA
EPSA brengt de beste, meest innovatieve en efficiënte projecten uit de Europese publieke sector samen.
Organisator van EPSA 2011 is het European Institute of Public Administration (EIPA).
In totaal zijn er 274 projecten uit 32 Europese landen ingediend die zichzelf als vernieuwend zien binnen de
publieke sector. Het gaat om 116 projecten van lokale overheden, 66 van regionale overheden, 85 projecten op
nationaal niveau en 7 vanuit Europese instellingen. De projecten zijn verdeeld over drie thema’s, waarbij
MijnBorne2030 in de race is voor de award ‘opening up the public sector through collaborative governance’.
Er zijn 21 projecten geselecteerd, die in ieder geval een ‘best practice certificate’ op zak hebben.
MijnBorne2030 is er daar een van en heeft inmiddels een ‘juryvisit’ achter de rug. Of MijnBorne2030 de award
wint, wordt bekend in november. Burgemeester Rob Welten, voorzitter van de regiegroep: “Ik zeg altijd dat
meedoen belangrijker is dan winnen, maar deze award zou toch wel heel verdiend zijn voor de Bornse
gemeenschap!”
MijnBorne2030 uniek project in Nederland
Het unieke aan MijnBorne2030 is dat een nieuwe toekomstvisie is opgesteld door de gemeenschap en niet door
de gemeente. Een regiegroep, met daarin circa 20 vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties/verenigingen, heeft het hele proces begeleid. De gemeente was een van de partners. Met drie
bouwstenen, identiteit, trends en ambities heeft de regiegroep vier scenario’s gemaakt. Overigens is er bij het
maken van de bouwstenen al veel interactie geweest met de bevolking, o.a. door ambitiegesprekken.

Het hele proces heeft gebruik gemaakt van de inzet van traditionele middelen, maar ook van social media,
waaronder YouTube, LinkedIn en Twitter. Het uiteindelijke voorkeursscenario, Dynamische Dorpen, is gekozen
nadat bijna een kwart van de inwoners die mochten stemmen (vanaf 15 jaar), dat ook deden. De regiegroep
overhandigt deze visie op 4 juli aan de gemeenteraad van Borne (die hem na de zomer zal vaststellen) en aan
de 4 kinderen die de tekenwedstrijd hebben gewonnen.

Tekenwedstrijd
MijnBorne2030 heeft aan het begin van het proces aan basisschoolleerlingen van de groepen 5 t/m 8 gevraagd
hoe Borne er volgens hen in 2030 uit zou moeten zien. De vier winnaars staan met hun tekeningen in de nieuwe
visie. De overhandiging aan hen en aan de gemeenteraad van Borne, vindt plaats op basisschool de Esch,
“midden in de gemeenschap”.

-----Einde persbericht-----

Niet voor publicatie: We nodigen u van harte uit om bij de overhandiging van
MijnBorne2030, Dynamische Dorpen, aanwezig te zijn op maandag 4 juli van 18.00 tot 19.00
uur in basisschool ’t Iemenschelf, locatie de Esch, Oude Almeloseweg 12 in Borne.
Een groot aantal betrokkenen bij MijnBorne2030 is daar natuurlijk bij. Wilt u extra aandacht
schenken aan een bepaald aspect, of heeft u speciale wensen voor een interview, aarzel dan niet om contact op te nemen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Miranda Mulder, communicatieadviseur MijnBorne2030,
telefoon 074 – 2658792 of 06 – 34034009. Mailen kan ook: mm.mulder@borne.nl.
Meer informatie over EPSA 2011 vindt u op www.epsa2011.eu. Meer informatie over MijnBorne2030 staat op
www.mijnborne2030.nl.
Leden van de regiegroep:
Woonbeheer Borne, Bundeling Bornse Ondernemers (BBO), WMO-platform, Dorpsmanagement, Evenementenbureau,
Kulturhus Borne, Stichting Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen, Welzijn Ouderen Borne, Belangenvereniging Oud Borne,
PCOB, Milieuraad, jeugd en jongerenwerk Borne, Bestuurscommissie lichamelijke opvoeding en sport (BLOS), Breed
Overleg recreatie en toerisme (BORT), Wijkcomité Wensink-Zuid, Basisonderwijs Borne vertegenwoordigd door Stichting
KOMT, Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme, Dorpsraad Zenderen, PvdA Borne, Carint maatschappelijke
dienstverlening, Gemeente Borne.

