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MijnBorne2030 verder in race voor European Public S ector Award 2011 
 
De EPSA 2011 Jury is op maandag 5 september bij elk aar geweest om de definitieve selectie te maken 
van genomineerden voor de European Public Sector Aw ard 2011. Er zijn nu nog 5 genomineerden per 
thema over. MijnBorne2030 heeft volgens de jury “di t stadium zeer succesvol doorlopen”.  
 
Op 10 en 11 oktober zal MijnBorne2030 deelnemen aan workshops in Maastricht in voorbereiding op 16 
november. Op die dag wordt tijdens een speciale bijeenkomst bekend gemaakt welke 3 projecten (een per 
thema) de prestigieuze award in de wacht slepen.  
 
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’.  
 
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.  
 
 

-----Einde persbericht-----  
       
 
Niet voor publicatie:  Binnenkort zal ook EPSA persberichten gaan versturen over dit onderwerp.  
Voor meer informatie over MijnBorne2030 kunt u contact opnemen met Miranda Mulder, communicatieadviseur 
MijnBorne2030, telefoon 074 – 2658792. 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. 


