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Bouwsteen ambities Mijn Borne 2030  
 
Met de ambities is de laatste van de drie bouwstenen voor de toekomstvisie afgerond. Op basis 
van de bouwstenen ambities, identiteit en trends worden scenario’s ontwikkeld. 
 
De bouwsteen ambities bestaat uit de volgende vier onderdelen: 

- Ambities uit 26 gesprekken (bijlage 1) 
- Ambities van jongeren (bijlage 2) 
- Ambities uit interviews ‘BorneBox’ (bijlage 3) 
- Scores op stellingen uit 438 ingevulde lijsten (bijlage 4) 

 
 
1 Samenvatting ambities 
Hieronder per groep de top 9 van ambities. 
 
1.1 Ambitiegesprekken (260 deelnemers) 
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 
6 Woongemeente 
7 Samenwerking met andere gemeenten 
8 Veiligheid 
9 Samenwerking rond evenementen en activiteiten, kulturhus centraal 
 
1.2 Jongeren (110 deelnemers) 
1 Meer uitgaansgelegenheden/activiteiten voor jongeren 
2 Meer winkels en mooier winkelcentrum 
3 Identiteit behouden 
4 Meer recreatieve voorzieningen 
5 Meer toeristische activiteiten 
6 Minder bouwen 
7 Meer aandacht voor natuur en milieu 
8 Bereikbaarheid OV en verkeersveiligheid 
9 Tolerante samenleving 
 
1.3 ‘Bornebox’ (110 deelnemers) 
1 Behoud identiteit en zelfstandigheid 
2 Aantrekkelijker winkelaanbod en winkelcentrum 
3 Breder horeca-aanbod 
4 Meer activiteiten voor jeugd en jongeren 
5 Verbeteren verkeersveiligheid 
6 Autovrij centrum en gratis parkeren behouden 
7 Barrièrewerking spoor opheffen 
8 Kunst en cultuur 
9 Sportvoorzieningen 
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2 Samenvatting stellingen 
 
2.1 Stellingen waarover een ruime meerderheid het eens is. 
 
3. Ik vind dat er in 2030 niet zoveel waarde gehecht moet worden aan noaberschap en vrijwilligerswerk. 
Gewoon ieder voor zich! (oneens) 
 
4. Ik vind dat ook in 2030 alle kwetsbare inwoners ondersteund moeten worden om volwaardig mee te 
kunnen doen aan de samenleving. (eens) 
 
6. Ik vind dat Borne in 2030 niet zonder Kulturhus kan. (eens) 
 
10. Ik vind dat het buitengebied van Borne in 2030 één van de belangrijkste groene plekken in de regio 
moet zijn, dat moeten we koesteren. (eens) 
 
11. Ik vind dat Oud Borne een beschermde dorpskern moet blijven die aantrekkelijk is om te bezoeken. 
(eens) 
 
14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op jongeren. (eens, jongeren) 
 
17. Ik vind het belangrijk dat landbouw en recreatie samengaan tot een economisch gezonde sector. 
(eens) 
 
23. Ik vind dat Borne in 2030 veel meer moet samenwerken met andere gemeenten, dat is goedkoper en 
effectiever. (eens) 
 
27. Ik vind dat we in 2030 25% minder afval moeten produceren om het milieu te sparen. (eens) 
 
 
2.2 Stellingen waarover de meningen verdeeld zijn 
 
5. Ik vind dat er in 2030 minder basisscholen moeten zijn, er zijn dan ook minder jongeren. 
 
9. Ik vind dat in 2030 de verkeersdrukte op de provinciale weg door Borne en Zenderen opgelost moet 
zijn, ook als daarvoor een weg door de Groene Poort aangelegd moet worden. 
 
14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op jongeren. 
 
15. Ik vind dat het winkelcentrum van Borne in 2030 zich vooral moet onderscheiden door speciaalzaken. 
 
16. Ik vind dat Borne in 2030 meer grote bedrijven op bedrijventerreinen moet hebben. 
 
18. Ik vind dat Borne in 2030 een 24-uurs economie moet hebben, bijvoorbeeld door winkels meer ’s-
avonds en op zondag open te laten zijn. 
 
21. Ik vind dat Borne best als ‘wijk’ op kan gaan in een grotere gemeente, in 2030 is het belangrijk dat 
Borne een vitale gemeenschap is. 
 
22. Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer aan burgers moet overlaten. De gemeente hoeft niet alles 
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te regelen. (jongeren) 
 
25. Ik vind het geen probleem om meer belasting te betalen als daardoor het niveau van voorzieningen in 
2030 gehandhaafd kan blijven. 
 
30. Ik vind dat er in 2030 veel meer en betere wandel- en fietsroutes moeten zijn: we moeten niet alles 
met de auto doen! (jongeren) 
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Bijlage 1 Ambities gesprekken 
 
In de periode van 9 december 2010 tot 27 januari 2011 zijn 27 ambitiegesprekken gehouden, waaraan 
meer dan 260 betrokkenen hebben deelgenomen. De ambitiegesprekken zijn gevoerd in uiteenlopende 
groepen met als doel: het geven van een beschrijving van de gemeente Borne in 2030. De verslagen van 
alle ambitiegesprekken kunt u vinden op de website www.mijnborne2030.nl. 
 
In de bijlage worden alle ambities per instelling letterlijk weergegeven. Deze zijn voor een deel echter ook 
te clusteren. Alle clusters zijn in de tabel hieronder weergegeven, maar de drie grootste komen nu aan 
bod. 
 
Cluster 1  
Twee clusters zijn overduidelijk het meest genoemd. De eerste van die twee meest genoemde clusters is 
“Eigen Identiteit” helemaal als daarin meegenomen wordt “Zelfstandige gemeente”. Omdat deze twee 
natuurlijk ook heel goed los van elkaar gezien kunnen worden toch even de getallen. Uit de 20 
gesprekken die gevoerd zijn, is “Eigen Identiteit” 8 keer als ambitie gekozen en “Zelfstandige gemeente” 4 
keer. 
 
Citaten: 
“Een goed functionerend verenigingsleven en voldoende cultuuraanbod is een van de voorwaarden voor 
het behoud van de eigen identiteit” 
 
“Als zelfstandige gemeente is Borne veel beter in staat om voorzieningen zoals het zwembad te 
handhaven.” 
 
“Verdere invulling geven aan het dorpse karakter: Gemeente in het groen en in het stedelijk gebied. 
Kernwoorden zoals eigenzinnig en onderscheiden horen daarbij en moeten verder uitgewerkt worden.” 
 
Cluster 2  
Het tweede grootste cluster is “Infrastructuur” (12 keer). Daarbij komen aan bod het spoor/de overwegen 
en het station, maar ook ontsluiting, rondwegen en bereikbaarheid van het centrum. 
 
Citaten: 
“In 2030 is er een ondergronds spoor” 
 
“Opheffen barrièrewerking van spoor en provinciale weg, Bornsche Maten en Stroom Esch moeten weer 
deel worden van Borne, overlast Zenderen verminderen” 
 
“Daarbij gaat het om zowel goede wegen (infrastructuur en onderhoud), als om het behoud van het eigen 
station, maar ook om digitale bereikbaarheid (glasvezel)” 
 
Cluster 3  
Ten slotte het laatste cluster “Hoogwaardig/Duurzaam/Economie” 
 
Citaten: 
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“Borne moet vooroplopen met invoering van technische ontwikkelingen en het voor die bedrijven 
aantrekkelijk maken zich te vestigen in Borne” 
 
“Het creëren c.q. behouden van werkgelegenheid en het aantrekken van hoogwaardige/innovatieve 
bedrijven en goed en gevarieerd winkelaanbod zijn de belangrijkste voorwaarden voor het behoud van 
zelfstandigheid en leefbaarheid in de toekomst” 
 
“Alle Bornse ondernemingen hebben de 3 P’s als richtlijn geadopteerd voor maatschappelijk verantwoord 
ondernemen.” 
 
De verschillende ambities geclusterd  
 

Cluster Aantal ambities 
• Identiteit en zelfstandigheid 12 
• Infrastructuur  12 
• Innovatieve en duurzame economie (MVO) 11 
• Sociale en culturele voorzieningen 8 
• (Groene Poort) cultuur, natuur, recreatie en toerisme 7 
• Beste Woongemeente 4 
• Welzijn en Maatschappij 4 
• Zelfstandig als het kan versus Efficiëntie door samenwerking 2 
• Veiligheid 2 
• Samenwerking gemeente voor evenementen en activiteiten en het 

Kulturhus is daarvoor de plek  
2 

• Overige (niet te clusteren) ambities 17 
  
Totaal aantal ambities 81 

 
 
Alle ambities per gesprek  
 
 
1) 3 individuele burgers met de burgemeester 

1) Goede infrastructuur, met name voor fiets en openbaar vervoer; 
2) Borne is een zelfstandige gemeente; 
3) Behouden en benutten Oud Borne; 

 
2) Medewerkers van de gemeente Borne 

4) Borne is de beste woongemeente van Twente, met eigen zeggenschap en inzet van de 
bewoners ten opzichte van de eigen omgeving; 

5) Borne is de groene poort van Twente, waar landbouw, recreatie en toerisme in balans zijn; 
6) De sociale en culturele voorzieningen in Borne blijven overeind en iedereen kan meedoen; 

 
3) Basisonderwijs Borne 

7) Borne blijft een zelfstandige woongemeente; 
8) Borne gaat voor hoogwaardig en duurzaam; 
9) Borne biedt ruimte aan recreatie en toerisme; 
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4)  Woonbeheer Borne voor de bewoners van de Barege , Molenstaete, La Laiterie 1 
10) Waarborgen van de veiligheid; 
11) Behouden van de eigen identiteit van Borne; 
12) Goede bereikbaarheid; 

 
5)  Woonbeheer Borne voor de bewoners van de Barege , Molenstaete, La Laiterie 2 

13) Belang van vrijwilligers en mantelzorgers; 
14) Groene gemeente zijn; 
15) Veiligheid infrastructuur; 

 
6) Bundeling Bornse Ondernemers 

16) Economie; 
17) Infrastructuur; 
18) Behouden van eigen identiteit; 

 
7) Museum Bussemakershuis 

19) Authenticiteit; 
20) Kwaliteit; 
21) Samenwerking tussen erfgoedinstellingen moeten verbeteren; 

 
8) Woonbeheer Borne voor de bewoners van Sancta Mar ia en de Klippen 1 

22) Kleinschaligheid en eigenheid waarborgen: je thuis voelen; 
23) Sociale en culturele voorzieningen in stand houden; 
24) Toegankelijkheid en bereikbaarheid verbeteren; 

 
9) Woonbeheer Borne voor de bewoners van Sancta Mar ia en de Klippen 2 

25) Behoud van het dorpse karakter; 
26) Fysieke leefbaarheid en veiligheid; 
27) Iedereen moet kunnen meedoen; 

 
10) Dorpsproaters 

28) Zelfstandige gemeente; 
29) Eigen identiteit; 
30) (Winkel) centrum; 

 
11) Borne Fairtrade Gemeente 

31) De horeca, bedrijven en organisaties zoals kerken, scholen en sportverenigingen in Borne 
gebruiken in hun assortiment minimaal 50% aan fairtrade producten, zowel in de food als in 
de non food sector; 

32) De lokale overheid omarmt fairtrade en samen met de gemeenteraad en de verschillende 
gemeentelijke afdelingen en organisaties neemt zij fairtrade op in hun beleid en handelt 
hiernaar; 

33) De inwoners van Borne besteden bovengemiddeld veel aandacht aan fairtrade; 
 
12) Bornse Synagoge 

34) Het culturele voorzieningen niveau (be) houden zoals het is. Reden: Leefbaarheid; 
35) De Bornse politiek is in 2030 nog steeds zelfstandig, inclusief een eigen besluitvorming. Er is 

sprake van een zelfstandige groei waardoor meer markt wordt gecreëerd voor horeca en 
cultuuraanbod. Reden: op deze manier is er meer aandacht en vertier voor Borne en de 
inwoners; 

36) In 2030 is er een ondergronds spoor. Reden: het woongenot wordt hierdoor hoger; 
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13) Organisatie Melbuulndagen 

37) In 2030 is de gemeente innovatiever bezig. Er is dan een denktank georganiseerd waarin 
mensen zitten die innovatief en creatief kunnen denken, out of the box en buiten de gebaande 
paden durven kijken. Alle gemeentelijke projecten worden vóór de uitvoering eerst tegen het 
licht van de denktank aangehouden, er wordt voortdurend geklankbord. Reden: vernieuwing, 
opfrissing, voor de fanfare blijven uitlopen als gemeente; 

38) In 2030 is er een sfeervol festiviteitenplein gerealiseerd, op de parkeerplaats voor het 
Kulturhus. De omwonenden kunnen geen ruimte krijgen om te ‘’zeuren’’ over geluidsoverlast. 
Men weet immers van tevoren dat ze aan een evenementenplein wonen. Reden: 
leefbaarheid, meer reuring in de gemeenschap, meer aanbod; 

39) In 2030 fungeert de gemeente meer als regisseur, en mengt zich niet in uitvoering. De ideeën 
worden veel meer geoogst vanuit de gemeenschap. Reden: meer communicatie en meer 
draagvlak. Daarnaast: ook meer vernieuwing (gerelateerd aan ambitie 1); 

 
14) Ouderenbonden Borne 

40) Welzijn & Maatschappij; 
41) Ruimte & Wonen; 
42) Duurzaamheid; 

 
15) Organisatie Living Statues  

43) In 2030 is Borne geen slapend dorp, maar een bruisende plek met hoge kwaliteit qua wonen 
en leefbaarheid. Dit wordt bewerkstelligd door te blijven investeren in kunst en cultuur. 
Hierdoor kun je de mensen iets bieden, hierdoor zet je Borne op de kaart; 

44) In 2030 is er niet langer sprake van ‘’koninkrijkjes’’ van waaruit geopereerd wordt als we het 
hebben over organiserende partijen (evenementen en activiteiten) binnen de 
gemeentegrenzen, maar is er daadwerkelijk sprake van samenwerking en ineengeslagen 
handen. Om dit te realiseren moet men bij de basis beginnen: met een eenduidige, heldere, 
transparante communicatie vanuit het gemeentehuis richting die organiserende partijen. 
Hierbij moet sprake zijn van enige ‘’dwang’’ tot samenwerking en coördinatie vanuit de 
gemeente, omdat gewoon gebruik maken van de diensten van het evenementenbureau te 
vrijblijvend blijkt te werken; 

45) In 2030 is Oud-Borne geen museum of stiltereservaat. Oud-Borne moet leefbaar zijn en 
blijven. 

 
16) WMO-platform 

46) Voor alle inwoners van Borne zijn er optimale voorzieningen, maar met name dragen we 
gezamenlijk zorg voor de kwetsbare inwoners opdat zij ook volwaardig deelnemen aan onze 
samenleving; 

47) Daar waar Borne in staat is als vitale zelfstandige gemeente voort te bestaan is dat gewenst maar 
we kunnen door samenwerking met andere gemeenten ook (nog) efficiënter zijn. 

48) In een prettige woonomgeving, waarin voorzieningen ruim voorhanden zijn, is het gewenst dat 
veel zorg en aandacht uit gaat naar duurzaamheid. 

 
17) Partij van de Arbeid afdeling Borne 

49) Ook in 2030 moeten alle kwetsbare inwoners ondersteund worden om volwaardig mee te kunnen 
doen aan de samenleving; 

50) Borne kan in 2030 niet zonder Kulturhus 
51) Borne moet in 2030 veel meer samenwerken met andere gemeenten, dat is goedkoper en 

effectiever; 
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18) Wijkcomité Wensink-Zuid 

52)  Het nemen van afdoende maatregelen tegen de (geluids) overlast van het verkeer (spoor en 
wegverkeer; 

53) Meer groen en speelgelegenheid in de wijken; 
54) Veilige routes naar voorzieningen (waaronder sport) voor alle leeftijden/veilige bereikbaarheid 

voor wandelaars en fietsers; 
 
19) Stichting Gemeenschapsbelangen Hertme 

55) Noaberschap zeer belangrijk in een dorp als Hertme; 
56) School moet blijven in Herme; 
57) Welzijn en Maatschappij het belangrijkst; 

 
20) Wijkorganisatie Letterveld/Kerkedennen 

58) Welzijn en maatschappij…….., daar valt alles onder en geldt voor iedereen; 
59) Infrastructuur………., bereikbaarheid, groenaanleg, wonen en werken; 
60) Economie en ondernemen……., bedrijfsmatig besturen, winst maken; 

 
21)  BLOS 
 61) De BLOS vindt het belangrijk dat in 2030 er een breed sportactiviteiten aanbod in Borne moet 

zijn; 
 62) De BLOS vindt het belangrijk dat ook in 2030 alle kwetsbare inwoners ondersteund moeten 

worden om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving en dus ook de mogelijkheid 
moeten hebben om te bewegen en te sporten; 

 63) Groene plekken in het buitengebied van Borne, maar ook het beschermen van de dorpskern oud-
borne; 

 
22) VVV 
 64) In 2030 is Borne een onweerstaanbaar aantrekkelijk oord, want er is dan: 
   - een camping in de Groene Poort, - een avontuurlijke speeltuin voor kinderen en – een bed and 

breakfast in de Pellenhof en als allerbelangrijkste ambitie: verblijf. Een overnachtingsmogelijkheid, 
á la hotel het Witte Huis; 

 65) In 2030 heeft Borne een verdiept spoor; 
 66) In 2030 is het culturele/toeristische beleid vanuit de gemeente naar de VVV toe eenduidig en de 

informatietoevoer consistent; 
 
23) Kulturhus Borne 
 67) In 2030 is het Kulturhus nog steeds dé fysieke ontmoetingsplek; 
 68) In 2030 is het Kulturhus nog steeds de plek waar heel veel activiteiten, voor elk wat wils, ontplooid 

worden; 
 69) In 2030 is er een buitenplek waar het Kulturhus evenementen kan organiseren, oftewel een 

festiviteitenplek waar nu parkeerplaats De Haven is; 
 
24) Wijkvereniging Stroom Esch 
 70) Voorzieningen op wijkniveau; 
 71) Eigen identiteit behouden en saamhorigheid versterken; 
 72) Borne promoten als groene gemeente; 
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25) Oud Borne I 
 73) Het behouden van “eigen identiteit als gemeenschap” en het behouden en waar mogelijk 

uitbreiden van voorzieningen en diensten; 
 74) Verkeer en leefgemeenschap afstemmen op eenwording ”segmentatie tegengaan”; 
 75) Borne is een aantrekkelijke gemeente waar het goed leven, wonen en werken is voor jong en 

oud; 
 
26) Oud Borne II 
 76) Borne moet voorop lopen met invoering van technische ontwikkelingen en het voor die bedrijven 

aantrekkelijk maken zich te vestigen in Borne; 
 77) Voor een goede ontsluiting van Borne en een goede doorstroming van het verkeer dient er een 

ringweg te komen; 
 78) Borne is een aantrekkelijke gemeente waar het goed leven, wonen en werken is  voor jong en 

oud. Borne zorgt voor een evenwichtige samenstelling van de bevolking. 
 
27) Wereldwinkel 
 79) Alle Bornse ondernemingen hebben de 3 P’s als richtlijn geadopteerd voor maatschappelijk 

verantwoord ondernemen. Zij ondernemen met aandacht voor de drie p’s: gericht op 
economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (van mensen binnen en buiten 
de onderneming, people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet). 

 80) Bornenaren kopen dan alom producten waarvoor producenten een rechtvaardige (eerlijke, goede, 
fatsoenlijke) prijs aan de producenten krijgen betaald. Een fulltime werkende producent moet van 
de opbrengst kunnen leven, de onkosten voor zijn of haar bedrijf kunnen betalen en minstens de 
kinderen naar school kunnen laten gaan. De bedrijven werken zoveel mogelijk met fair trade 
producten, evenals de horeca en de maatschappelijke organisaties. 

 81) De wereldwinkel is een voorlichtingscentrum geworden en werkt nauw samen met de bibliotheek. 
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Bijlage 2 Ambities jongeren 
 
In totaal hebben jongeren (15-18 jaar) van het jongerenwerk Kulturhus en scholengemeenschap Twickel 
meegedaan aan de ambitieronde MijnBorne2030.  
In onderstaande tabel zijn alle genoemde ambities geclusterd.  
 
 
Cluster Aantal keer 

genoemd 
  
1. Meer uitgaansgelegenheden/plekken/activiteiten v oor jongeren 38 
2. Meer winkels/mooier winkelcentrum  17 
3. Identiteit behouden: Borne moet gewoon zichzelf blijven/niets veranderen  9 
4. Recreatieve voorzieningen 7 
Groter/mooier zwembad 3 
Meer wandel- en fietsroutes 2 
Meer sportvelden zodat kinderen buiten zijn 1 
Speelveldjes in wijken en wandelpaden voor ouderen 1 
5. Toeristische activiteiten 7 
Voldoende te doen voor alle leeftijden 5 
Meer toeristische activiteiten/speciale dagen zodat mensen naar Borne komen 2 
6. Minder Bouwen 7 
Niet alles volbouwen 2 
Niet zo veel nieuwbouw 2 
Oud Borne bewaren (oude panden opknappen) 2 
Geen flats 1 
7. Meer aandacht voor natuur en milieu 6 
Meer natuur 5 
Meer aandacht voor het milieu 1 
8. Bereikbaarheid OV en verkeersveiligheid 5 
Betere en veilige wegen/kruispunten 2 
Buurtbus die op zaterdagavond naar Hengelo rijdt en terug 1 
Gratis openbaar vervoer 1 
Rondweg eruit, Borne is nu in 2 delen 1 
9. Tolerante samenleving 4 
Meer begrip voor jongeren/ vooroordelen wegnemen/acceptatie 3 
Minder negatief staan t.o.v. woonwagenkamp 1 
10. Overig 8 
Ik ben hier in 2030 allang weg 2 
Coffeeshop 2 
Mooi schoon dorpje zijn 1 
Opknappen scholen  1 
Universiteit 1 
Werkgelegenheid in Borne 1 
 



 

WWW.MIJNBORNE2030.NL 
 

11 

 
Bijlage 3 Ambities interviews BorneBox 
 
Door RTV Borghende zijn straatinterviews (‘BorneBox’) gehouden waarin mensen gevraagd werd naar hun 
ambities voor Borne in 2030. De filmpjes zijn te bekijken op youtube en via de website www.mijnborne2030.nl. 
 
         
Categorie Leeftijd Geslacht  Uit fragment Aantal 
          
1. Infrastructuur     36x 
Borne als 1 geheel 60-70 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Tevreden over de komst van fiets- wandelpaden 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
1.a Spoor       9x 
Minder goederenvervoer, spoortunnel 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Spoor verdiepen 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Verbetering van spoor 40-50 Man 13 okt. Deel 3   
Oplossing voor spoorlijn (geen voorkeur voor 
oplossing) 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Spoor niet verdiepen maar verplaatsen naar snelweg 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Spoor verdieping 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Verdiept spoor 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 3   
Verbetering spoorovergang 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Verdiepen van het spoor 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 2   
1.b Centrum       10x 
Centrum opnieuw bestraten t.b.v. 
Rolstoel/kinderwagen 60-70 Vrouw 13 okt. Deel 2   
Centrum autovrij 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Autovrij maken centrum Borne 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Grote Straat verkeersvrij 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Centrum autovrij 60-70 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Restyling Oud-Borne (d.m.v. Parkeergelegenheden 
en horeca) 40-50 Man 3 okt. Deel 2   
Gratis parkeren behouden 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Behoud gratis parkeren 40-50 Vrouw 13 okt. Deel 2   
Behoud vrij parkeren 60-70 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Gratis parkeren behouden 40-50 Man 13 okt. Deel 3   
1.c N743       4x 
Verkeer uit dorp halen door rondweg 70+ Man 20 okt. Deel 1   
Rondweg om Zenderen 40-50 Vrouw 27 jan. 2011   
Rondweg om Zenderen 40-50 Vrouw 27 jan. 2011   
Geen rondweg i.v.m. locatie bedrijfspand 50-60 Man 27 jan. 2011   
1.d Verkeersveiligheid en leefbaarheid       11x 
Verkeersveiligheid verbeteren Stationsstraat - 
Europastraat 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Verbetering verkeersveiligheid 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Veiligheid op straat, specifiek kinderen in het verkeer 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 1   
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(verbetering bij scholen) 
Aandacht voor fysiek gehandicapten 
(toegankelijkheid) 50-60 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Behoud van verkeersveiligheid 10-15 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Begaanbaarheid straten voor invaliden 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 3   
Verbeteren wegdek, sneeuwruimen verbeteren 60-70 Man 27 jan. 2011   
30 km zone Hertme 5-10 Man 22 nov. 2010   
Dierenviaduct bij StroomEsch tunnel 5-10 Vrouw 22 nov. 2010   
Rotonde Deldensestraat, verbeteringen bij het spoor 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Andere vorm van geluidswering treinen, 
verkeersknelpunten oplossen (Stationsstraat) 40-50 Man 20 okt. Deel 1   
          
2. Voorzieningen Borne        34x 
2.a Winkelaanbod       22x 
IJssalon in Hertme 5-10 Man 22 nov. 2010   
Meer kledingwinkels 15-18 Vrouw 1 jan. 2011   
Meer winkels 15-18 Vrouw 27 jan. 2011   
McDonalds in Borne 15-18 Man 27 jan. 2011   
Meer winkels 15-18 Vrouw 27 jan. 2011   
Tegengaan leegstand winkels 30-40 Vrouw 3 okt. Deel 3   
Leegstand winkels tegengaan, behoud: sport, 
Dijkhuis 60-70 Man 13 okt. Deel 3   
Aantrekkelijk maken binnenstad, waaronder kleine 
winkeltjes 60-70 Man 3 okt. Deel 3   
Nieuw stadscentrum, behoud nieuwjaarsreceptie 30-40 Vrouw 1 jan. 2011   
Leegstand winkels tegengaan 70+ Man 13 okt. Deel 1   
Markt moet blijven 40-50 Man 13 okt. Deel 2   
Groter winkelcentrum (meer winkels) 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Behoud van goed winkelcentrum (uitstraling, 
diversiteit winkels) 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Muziekwinkel in centrum Borne 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Goed winkelcentrum 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Leegstand winkels tegengaan 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 3   
Behoud van de markt 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Meer winkeltjes etc.: kleinschalig en gezellig 40-50 Vrouw 1 jan. 2011   
Leegstand winkels tegengaan 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Komst van supermarkt in Zenderen 60-70 Man 27 jan. 2011   
Digitalisering van Borne, middels robots 5-10 Vrouw 22 nov. 2010   
Digitalisering van Borne, middels 
boodschappensysteem 5-10 Vrouw 22 nov. 2010   
2.b Sport       8x 
Behoud van sport  10-15 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Buitenzwembad 30-40 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Behoud van mogelijkheid tot sporten in Borne 30-40 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Behoud van sport 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Kunstgrasveld voor ZV, sporthal in Zenderen, 50-60 Vrouw 27 jan. 2011   
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voorzieningen voor ouderen 

Aan weerskanten van Borne een voetbalvereniging 60-70 Man 13 okt. Deel 2   
Zenderen niet vergeten als het sport aangaat 40-50 Vrouw 27 jan. 2011   
Sportcomplex Wooldrik verder verbeteren 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 2   
2.c Voorzieningen voor ouderen       5x 
Activiteiten voor ouderen 60-70 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Appartementen voor ouderen 60-70 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Goede voorzieningen voor senioren 60-70 Man 1 jan. 2011   
Ouderen moeten goed terecht komen (behoud 
Dijkhuis) 70+ Vrouw 3 okt. Deel 3   
Behoud van goede organisatie voor ouderen 70+ Vrouw 13 okt. Deel 2   
          
3. Kenmerken Borne        27x 
3.a Identiteit en zelfstandigheid         
Meer 'gezelligheid' 15-18 Vrouw 27 jan. 2011   
Behoud oude huizen, minder nieuwbouw 15-18 Vrouw 27 jan. 2011   
Behoud dorpse gevoel 18-21 Man 1 jan. 2011   
Borne zelfstandig, behoud dorpsgevoel 21-30 Man 1 jan. 2011   
Uitbreiding Bornsche Maten 21-30 Man 1 jan. 2011   
Dorpsgevoel behouden, bij voorkeur zelfstandig 
blijven 30-40 Man 3 okt. Deel 3   
Zelfstandig blijven van Borne 30-40 Vrouw 3 okt. Deel 3   
Zelfstandig blijven van Borne 30-40 Vrouw 3 okt. Deel 3   
Saamhorigheid behouden, MB2030 goed voorbeeld 
daarvan 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Zelfstandig blijven 40-50 Man 13 okt. Deel 2   
Borne zelfstandig 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Borne zelfstandig 40-50 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Behoud gemoedelijkheid, Borne niet te groot 40-50 Vrouw 1 jan. 2011   
Zelfstandig blijven van Borne 50-60 Man 3 okt. Deel 3   
Zelfstandig blijven van Borne 50-60 Man 3 okt. Deel 3   
Borne zelfstandig 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Borne weer terug zoals het vroeger was 50-60 Man 13 okt. Deel 2   
Gezelligheid dorp behouden 50-60 Vrouw 13 okt. Deel 3   
Uitbreiding Bornsche Maten 50-60 Man 1 jan. 2011   
Gezelligheid behouden 60-70 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Behoud dorps karakter 60-70 Vrouw 13 okt. Deel 2   
Van Borne weer een echt dorp maken 60-70 Man 13 okt. Deel 3   
Borne kleinschalig (20.000 inwoners) 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Borne zelfstandig 60-70 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Borne zelfstandig 60-70 Man 1 jan. 2011   
Behoud dorpse gevoel (folklore en cultuur behoud) 60-70 Man 1 jan. 2011   
Borne zelfstandig 70+ Man 20 okt. Deel 1   
          
4. Activiteiten voor jongeren / horeca        25x 
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4.a Horeca       13x 
Meer uitgaansgelegenheden, meer 'gezelligheid' 15-18 Vrouw 27 jan. 2011   
Hangplekken voor jongeren, meer 
uitgaansgelegenheden 15-18 Man 27 jan. 2011   
Disco in Borne 18-21 Man 1 jan. 2011   
Meer uitgaansgelegenheden in Borne 18-21 Man 1 jan. 2011   
Meer horecagelegenheden 21-30 Man 1 jan. 2011   
Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren + 
buitenzwembad 30-40 Vrouw 13 okt. Deel 1   
Meer horeca 30-40 Vrouw 1 jan. 2011   
Meer uitgaansgelegenheden voor jongeren 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Restyling Oud-Borne (d.m.v. Parkeergelegenheden 
en horeca) 40-50 Man 3 okt. Deel 2   
Meer terrasjes: kleinschalig en gezellig 40-50 Vrouw 1 jan. 2011   
Komst van horecaplein 40-50 Vrouw 1 jan. 2011   
Komst van horecaplein, meer horeca ook voor jeugd 40-50 Man 1 jan. 2011   
Meer terrasjes binnenstad 60-70 Vrouw 20 okt. Deel 2   
4.b Activiteiten voor jeugd en jongeren       11x 
Levendig dorp dat aantrekkelijk is voor jeugd 50-60 Man 3 okt. Deel 1   
Gezellig en leefbaar dorp, ook voor jeugd 50-60 Man 3 okt. Deel 1   
Meer activiteiten voor jongeren 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Meer activiteiten voor jongeren 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Activiteiten voor basisschoolkinderen 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Aandacht voor jeugd en cultuur 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Aandacht voor jeugd 40-50 Man 3 okt. Deel 1   
Skateboardbaan 5-10 Man 22 nov. 2010   
Meer activiteiten voor jongeren 15-18 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Meer activiteiten voor jongeren 15-18 Vrouw 1 jan. 2011   
Aantrekkelijk voor jongeren om te wonen, uitbreiding 
Bornsche Maten 50-60 Man 1 jan. 2011   
Meer activiteiten voor jongeren 70+ Vrouw 3 okt. Deel 1   
          
5. Kunst & Cultuur        9x 
Behoud van kunst en cultuur 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Aandacht voor cultuur 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 1   
Behoud van cultuur en monumenten 40-50 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Behoud van cultuur (Kulturhus) 40-50 Man 3 okt. Deel 3   
Behoud ledenaantal bibliotheek, behoud Kulturhus 40-50 Man 20 okt. Deel 1   
Behoud cultuur 60-70 Man 13 okt. Deel 3   
Behoud Oud-Borne 60-70 Man 1 jan. 2011   
Behoud dorpse gevoel (folklore en cultuur behoud) 60-70 Man 1 jan. 2011   
Behoud bibliotheek 70+ Man 20 okt. Deel 1   
          
6. Groen in Borne        6x 
Meer groen en ruimte voor dieren (kindermanege) 15-18 Vrouw 3 okt. Deel 3   
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Oog voor milieu (veel groen) 30-40 Vrouw 3 okt. Deel 3   
Veel groen 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Meer groen 30-40 Vrouw 1 jan. 2011   
Tevreden over komst Groene Poort en de komst van 
fiets- wandelpaden 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Meer groen (specifiek land bij Schwering) 60-70 Man 1 jan. 2011   
          
7. Overig        13x 
Aandacht voor de minder financieel bedeelde 
kinderen 10-15 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Meer strooizout 15-18 Man 1 jan. 2011   
Poepoverlast terugdringen, zoals bij Stroomesch 30-40 Vrouw 3 okt. Deel 2   
Behoud veiligheid voor kinderen 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 1   
Veiligheid voor kinderen 30-40 Vrouw 20 okt. Deel 2   
Meer activiteiten voor mensen met beperking 40-50 Man 13 okt. Deel 3   
Meer wijn gedronken in Borne 40-50 Man 27 jan. 2011   
Zorg, welzijn en veiligheid 50-60 Man 3 okt. Deel 3   
Veiligheid hoog op de agenda (inbraak, diefstal) 50-60 Man 13 okt. Deel 1   
Andere gevel Rabobank 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Onroerendgoed belasting omlaag 60-70 Man 13 okt. Deel 4   
Sneeuwruimen verbeteren 60-70 Man 27 jan. 2011   
Gemeentehuis opkleuren 70+ Man 13 okt. Deel 2   
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Bijlage 4 Resultaten stellingenlijsten 
 
Door de regiegroep is een lijst met 30 stellingen opgesteld. Deelnemers aan de ambitiegesprekken zijn 
gevraagd deze in te vullen. Daarnaast kon de lijst ingevuld worden op de website. Voor de gesprekken met 
jongeren is een aangepaste, kortere stellingenlijst gebruikt. In tweede instantie is aan de stellingenlijst de 
vraag toegevoegd om € 10,- te verdelen over vijf thema’s. 
 
Totaal aantal ingevulde stellingenlijsten: 438 
Aantal stellingenlijsten via website: 82 
Aantal stellingenlijsten via ambitiegesprekken: 246 
Aantal ingevulde stellingenlijsten jongeren (15-18 jaar): 110 
 
Niet op alle stellingen is gescoord: op stelling 5 is met 309 antwoorden het minst vaak gescoord 
Totaal aantal ingevulde verdelingen van € 10: 241 
Aantal verdelingen via website: 77 
Aantal verdelingen via ambitiegesprekken: 164 
Bij de eerste ambitiegesprekken was deze verdeling geen onderdeel van de stellingenlijst. Een keer is € 9,- 
verdeeld. 
Resultaten van de website wijken nauwelijks af van de resultaten van de ambitiegesprekken. 
 
Hieronder de absolute en procentuele verdeling van de scores. Percentages zijn afgerond waardoor totalen 
soms niet optellen tot 100%. 
 
Verdeling € 10,- (niet door jongeren)  
 

Welzijn en maatschappij € 682,50 28 % 

Ruimte en wonen € 590,50 25 % 

Economie en ondernemen € 434,50 18 % 

Bestuur € 279,75 12 % 

Duurzaamheid € 421,75 18 % 

Totaal € 2409,00 100 % 
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Scores per stelling  
 

 GESPREKKEN  JONGEREN 

WELZIJN EN MAATSCHAPPIJ EENS ONEENS WEET 
NIET 

VIND IK 
OOK! 

VIND IK 
NIET! 

DAT 
WEET 
IK NIET 

Ik vind dat er in 2030 een breed scala aan 
sportactiviteiten in Borne moet zijn. 

1 

Ik vind dat er in 2030 veel sportactiviteiten in 
Borne moeten zijn. (jongeren) 

257 
79 % 

45 
14 % 

23 
7 % 

73 
66% 

14 
13% 

23 
21% 

2 Ik vind dat er in 2030 vooral voorzieningen 
moeten zijn voor ouderen. 

199 
61 % 

101 
31 % 

25 
8 % 

   

3 Ik vind dat er in 2030 niet zo veel waarde 
gehecht moet worden aan noaberschap en 
vrijwilligerswerk. Gewoon ieder voor zich! 

31 
10 % 

275 
85 % 

17 
5 % 

   

4 Ik vind dat ook in 2030 alle kwetsbare 
inwoners ondersteund moeten worden om 
volwaardig mee te kunnen doen aan de 
samenleving. 

287 
88 % 

21 
6 % 

17 
5 % 

   

5 Ik vind dat er in 2030 minder basisscholen 
moeten zijn, er zijn dan ook minder 
jongeren. 

119 
39 % 

114 
37 % 

76 
25 % 

   

Ik vind dat Borne in 2030 niet zonder het 
Kulturhus kan. 

6 

Ik vind dat Borne in 2030 niet zonder het 
Kulturhus kan. (jongeren) 

275 
85 % 

26 
8 % 

23 
7 % 

61 
56% 

20 
18% 

29 
26% 

7 Ik vind dat er een overkoepelend 
cultuurberaad moet komen of in ieder geval 
een aanjager om cultuur en historie te 
koesteren 

213 
66 % 

56 
17 % 

54 
17 % 

   



 

WWW.MIJNBORNE2030.NL 
 

18 

 

RUIMTE EN WONEN EENS ONEENS WEET 
NIET 

VIND IK 
OOK! 

VIND IK 
NIET! 

DAT 
WEET 
IK NIET 

Ik vind dat Borne in 2030 vooral een 
woongemeenschap moet zijn; werken doe je 
maar buiten Borne. 

8 

Ik vind dat Borne in 2030 vooral een plek is 
om te wonen, werken doe je maar buiten 
Borne. (jongeren) 

78 
24 % 

221 
68 % 

26 
8 % 

22 
20% 

69 
63% 

19 
17% 

9 Ik vind dat in 2030 de verkeersdrukte op de 
provinciale weg door Borne en Zenderen 
opgelost moet zijn, ook als daarvoor een 
weg door de Groene Poort aangelegd moet 
worden. 

153 
48 % 

121 
37 % 

50 
15 % 

   

Ik vind dat het buitengebied van Borne in 
2030 één van de belangrijkste groene 
plekken in de regio moet zijn, dat moeten we 
koesteren. 

10 

Ik vind dat het buitengebied van Borne in 
2030 één van de belangrijkste groene 
plekken in de buurt moet zijn, waar mensen 
lekker kunnen wandelen, fietsen en 
genieten! (jongeren) 

281 
86 % 

24 
7 % 

21 
6 % 

71 
65% 

20 
18% 

19 
17% 

Ik vind dat Oud Borne een beschermde 
dorpskern moet blijven die aantrekkelijk is 
om te bezoeken. 

11 

Ik vind dat Oud Borne een beschermde 
dorpskern moet blijven waaraan je kunt zien 
hoe het vroeger was en die aantrekkelijk is 
om te bezoeken. (jongeren) 

316 
97 % 

5 
2 % 

4 
1 % 

61 
56% 

31 
28% 

18 
16% 

12 Ik vind dat Borne na de Bornsche Maten is 
volgebouwd, ook als dat betekent dat Borne 
slechts 25.000 inwoners zal hebben. 

191 
60 % 

80 
25 % 

52 
16 % 

   

13 Ik vind dat in 2030 veel meer woningen 
beschikbaar moeten zijn voor 
alleenstaanden en jonge gezinnen. 

201 
61 % 

48 
15 % 

79 
24 %    
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ECONOMIE EN ONDERNEMEN EENS ONEENS WEET 
NIET 

VIND IK 
OOK! 

VIND IK 
NIET! 

DAT 
WEET 
IK NIET 

Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet 
hebben, vooral gericht op jongeren. 

14 

Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet 
hebben, vooral gericht op jongeren. 
(jongeren) 

105 
32 % 

166 
51 % 

54 
17 % 

99 
90% 

8 
7% 

3 
3% 

Ik vind dat het winkelcentrum van Borne in 
2030 zich vooral moet onderscheiden door 
speciaalzaken. 

15 

Ik vind dat het winkelcentrum van Borne in 
2030 zich vooral moet onderscheiden door 
allerlei bijzondere winkeltjes. Grote winkels 
als HEMA en Blokker zitten er niet. 
(jongeren) 

204 
63 % 

82 
25 % 

39 
12 % 

33 
30% 

58 
53% 

19 
17% 

16 Ik vind dat Borne in 2030 meer grote 
bedrijven op bedrijventerreinen moet 
hebben.  

114 
35 % 

154 
47 % 

57 
18 %    

17 Ik vind het belangrijk dat landbouw en 
recreatie samengaan tot een economisch 
gezonde sector. 

274 
85 % 

13 
4 % 

36 
11 % 

   

Ik vind dat Borne in 2030 een 24-uurs 
economie moet hebben, bijvoorbeeld door 
winkels meer ’s-avonds en op zondag open 
te laten zijn. 

18 

Ik vind dat de winkels in Borne in 2030 ook 
’s avonds en op zondag open moeten zijn. 
(jongeren) 

65 
20 % 

231 
72 % 

27 
8 % 

83 
76% 

20 
18% 

7 
6% 

19 Ik vind gratis parkeren ook in 2030 
belangrijk, het levert Borne meer op dan 
betaald parkeren.  

249 
77 % 

47 
15 % 

27 
8 % 
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BESTUUR EENS ONEENS WEET 
NIET 

VIND IK 
OOK! 

VIND IK 
NIET! 

DAT 
WEET 
IK NIET 

Ik vind dat de gemeente in 2030 met 
maatschappelijke partners moet 
samenwerken op basis van één Bornse 
agenda die alle partijen samen hebben 
opgesteld. 

20 

Ik vind dat de gemeente Borne in 2030 veel 
meer met anderen moet samenwerken, 
zoals nu ook met MijnBorne2030 gebeurt. 
Samen bereik je veel meer. (jongeren) 

237 
73 % 

21 
7 % 

65 
20 % 

72 
65% 

12 
11% 

26 
24% 

Ik vind dat Borne best als ‘wijk’ op kan gaan 
in een grotere gemeente, in 2030 is het 
belangrijker dat Borne een vitale 
gemeenschap is. 

21 

Ik vind dat Borne best bij een andere 
gemeente kan horen, zoals Hengelo. We 
worden dan gewoon een wijk van Hengelo. 
(jongeren) 

122 
38 % 

163 
50 % 

38 
12 % 

15 
14% 

84 
76% 

11 
10% 

Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer 
moet regisseren en meer moet overlaten 
aan de inwoners en organisaties om dingen 
echt tot uitvoer te brengen.  

22 

Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer 
aan burgers moet overlaten. De gemeente 
hoeft niet alles te regelen. (jongeren) 

186 
57 % 

67 
21 % 

71 
22 % 

36 
33% 

41 
37% 

33 
30% 

23 Ik vind dat Borne in 2030 veel meer moet 
samenwerken met andere gemeenten, dat is 
goedkoper en effectiever. 

261 
81 % 

30 
9 % 

33 
10 %    

24 Ik vind het belangrijk dat dorps- en wijkraden 
in 2030 veel meer verantwoordelijkheid 
hebben over de leefomgeving van de 
bewoners.  

230 
71 % 

57 
18 % 

36 
11 % 

   

25 Ik vind het geen probleem om meer 
belasting te betalen als daardoor het niveau 
van voorzieningen in 2030 gehandhaafd kan 
blijven. 

160 
50 % 

112 
35 % 

50 
16 % 
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DUURZAAMHEID EENS ONEENS WEET 
NIET 

VIND IK 
OOK! 

VIND IK 
NIET! 

DAT 
WEET 
IK NIET 

26 Ik vind dat Borne in 2030 een 
energieneutrale gemeenschap moet zijn: we 
verbruiken net zo veel energie als dat we 
opwekken. 

192 
60 % 

46 
14 % 

84 
26 % 

   

Ik vind dat we in 2030 25% minder afval 
moeten produceren om het milieu te sparen. 

27 

Ik vind dat we in 2030 minder afval moeten 
produceren om het milieu te sparen. 
(jongeren) 

259 
80 % 

24 
7 % 

40 
12 % 

57 
52% 

15 
14% 

38 
34% 

28 Ik vind dat er meer vraaggestuurd en 
duurzaam gebouwd moet worden in Borne, 
ook als dat duurder is. 

226 
70 % 

39 
12 % 

58 
18 % 

   

29 Ik vind dat Borne in 2030 vooral duurzame 
en innovatieve bedrijven moet aantrekken. 

215 
67 % 

54 
17 % 

53 
16 % 

   

Ik vind dat er in 2030 veel meer en betere 
wandel- en fietsroutes moeten zijn: de auto 
uit! 

30 

Ik vind dat er in 2030 veel meer en betere 
wandel- en fietsroutes moeten zijn: we 
moeten niet alles met de auto doen! 
(jongeren) 

231 
72 % 

61 
19 % 

31 
10 % 

52 
47% 

31 
28% 

27 
25% 
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Stellingen waar minimaal 80% het mee eens of mee on eens is.  
 
Over deze stellingen bestaat relatief grote eensgezindheid. 
 
Ambitiegesprekken 
 
3. Ik vind dat er in 2030 niet zoveel waarde gehecht moet worden aan 
noaberschap en vrijwilligerswerk. Gewoon ieder voor zich! 

85% ONEENS 

  
4. Ik vind dat ook in 2030 alle kwetsbare inwoners ondersteund moeten worden 
om volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. 

88% EENS 

  
6. Ik vind dat Borne in 2030 niet zonder Kulturhus kan. 85% EENS 
  
10. Ik vind dat het buitengebied van Borne in 2030 één van de belangrijkste 
groene plekken in de regio moet zijn, dat moeten we koesteren. 

86% EENS 

  
11. Ik vind dat Oud Borne een beschermde dorpskern moet blijven die 
aantrekkelijk is om te bezoeken. 

97% EENS 

  
17. Ik vind het belangrijk dat landbouw en recreatie samengaan tot een 
economisch gezonde sector. 

85% EENS 

  
23. Ik vind dat Borne in 2030 veel meer moet samenwerken met andere 
gemeenten, dat is goedkoper en effectiever. 

81% EENS 

  
27. Ik vind dat we in 2030 25% minder afval moeten produceren om het milieu te 
sparen. 

80% EENS 

 
Jongeren 
 
14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op jongeren. 90% DAT VIND IK 

OOK! 
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Stellingen waarbij minimaal 20% WEET NIET heeft ing evuld  
 
Deze stellingen zijn mogelijk onduidelijk of maken het moeilijk een keuze te maken.  
 
Ambitiegesprekken 
 
5. Ik vind dat er in 2030 minder basisscholen moeten zijn, er zijn dan ook minder 
jongeren. 

25% WEET NIET 

  
13. Ik vind dat in 2030 veel meer woningen beschikbaar moeten zijn voor 
alleenstaanden en jonge gezinnen. 

24% WEET NIET 

  
20. Ik vind dat de gemeente in 2030 met maatschappelijke partners moet 
samenwerken op basis van één Bornse agenda die alle partners samen hebben 
opgesteld. 

20% WEET NIET 

  
22. Ik vind dat de gemeenten in 2030 veel meer moet regisseren en meer moet 
overlaten aan de inwoners en organisaties om dingen echt tot uitvoer te brengen. 

22% WEET NIET 

  
26. Ik vind dat Borne in 2030 een energieneutrale gemeenschap moet zijn: we 
verbruiken net zoveel energie als dat we opwekken. 

26% WEET NIET 

 
Jongeren 
 
1. Ik vind dat er in 2030 veel sportactiviteiten in Borne moeten zijn. 21% DAT WEET IK 

NIET 
  
6. Ik vind dat Borne in 2030 niet zonder het Kulturhus kan. 26% DAT WEET IK 

NIET 
  
20. Ik vind dat de gemeente Borne in 2030 veel meer met anderen moet 
samenwerken, zoals nu ook met MijnBorne2030 gebeurt. Samen bereik je veel 
meer. 

24% DAT WEET IK 
NIET 

  
22. Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer aan burgers moet overlaten. De 
gemeente hoeft niet alles te regelen. 

30% DAT WEET IK 
NIET 

  
27. Ik vind dat we in 2030 minder afval moeten produceren om het milieu te 
sparen 

34% DAT WEET IK 
NIET 
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Stellingen waarbij EENS en ONEENS minder dan 20%-pu nt uit elkaar liggen.  
 
Over deze stellingen lopen de meningen relatief sterk uiteen. 
 
Ambitiegesprekken 
 
5. Ik vind dat er in 2030 minder basisscholen moeten zijn, er zijn dan ook minder 
jongeren. 

2% Verschil 

  
9. Ik vind dat in 2030 de verkeersdrukte op de provinciale weg door Borne en 
Zenderen opgelost moet zijn, ook als daarvoor een weg door de Groene Poort 
aangelegd moet worden. 

10% Verschil 

  
14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op 
jongeren. 

19% Verschil 

  
16. Ik vind dat Borne in 2030 meer grote bedrijven op bedrijventerreinen moet 
hebben. 

12% Verschil 

  
21. Ik vind dat Borne best als ‘wijk’ op kan gaan in een grotere gemeente, in 2030 
is het belangrijk dat Borne een vitale gemeenschap is. 

13% Verschil 

  
25. Ik vind het geen probleem om meer belasting te betalen als daardoor het 
niveau van voorzieningen in 2030 gehandhaafd kan blijven. 

15% Verschil 

  
 
Jongeren 
 
  
22. Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer aan burgers moet overlaten. De 
gemeente hoeft niet alles te regelen. 

4% Verschil 

  
30. Ik vind dat er in 2030 veel meer en betere wandel- en fietsroutes moeten zijn: 
we moeten niet alles met de auto doen! 

19% Verschil 
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Stellingen waar deelnemers ambitiegesprekken en jon geren tegenovergestelde meerderheden 
hebben  
 
  
14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op 
jongeren. 

32% EENS – 51% 
ONEENS 

14. Ik vind dat Borne in 2030 meer horeca moet hebben, vooral gericht op 
jongeren. 

90% EENS – 7% 
ONEENS 

  
  
15. Ik vind dat het winkelcentrum van Borne in 2030 zich vooral moet 
onderscheiden door speciaalzaken. 

63% EENS – 25% 
ONEENS 

15. Ik vind dat het winkelcentrum van Borne in 2030 zich vooral moet 
onderscheiden door allerlei bijzondere winkeltjes. Grote winkels als HEMA en 
Blokker zitten er niet. 

30% EENS – 53% 
ONEENS 

  
  
18. Ik vind dat Borne in 2030 een 24-uurs economie moet hebben, bijvoorbeeld 
door winkels meer ’s-avonds en op zondag open te laten zijn. 

20% EENS – 72% 
ONEENS 

18. Ik vind dat de winkels in Borne in 2030 ook ’s avonds en op zondag open 
moeten zijn. 

76% EENS – 18% 
ONEENS 

  
  
22. Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer moet regisseren en meer moet 
overlaten aan de inwoners en organisaties om dingen echt tot uitvoer te brengen.  

57% EENS – 21% 
ONEENS 

22. Ik vind dat de gemeente in 2030 veel meer aan burgers moet overlaten. De 
gemeente hoeft niet alles te regelen. 

33% EENS – 37% 
ONEENS 

 
 


