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MijnBorne2030 wint Galjaardprijs
De gemeente Borne heeft voro het project MijnBorne2030 de Galjaardprijs 2011 gewonnen. De jury roemde de
degelijkheid van het project, de goede samenhang tussen oude en nieuwe media en de manier waarop de
gemeenschap aan het woord is gelaten. “De effectiviteit dwingt respect af voor een doel dat zover in de
toekomst ligt", zegt voorzitter van de jury Guido Rijnja. De gemeente Borne won ook overtuigend de
publieksprijs.
"Ik ben een communicatiemens en sta vrijwel nooit met m'n mond vol tanden, maar nu ben ik sprakeloos", zei
Miranda Mulder van MijnBorne2030 toen ze de prijs kreeg uitgereikt. MijnBorne2030 is een visietraject op de
toekomst, met de hoogste vorm van burgerparticipatie. Maatschappelijke partners en burgers hadden invloed op
het totale proces. Het doel was te komen tot een door de gemeenschap ontwikkelde en gedragen visie op de
toekomst van Borne. Met de gemeente als projectleider en partner.
De Galjaardprijs
De Galjaardprijs, die dit jaar voor de negende maal werd uitgereikt, is dé prijs voor de meest innovatieve,
inspirerende en (bewezen) effectieve overheidscommunicatie-actie, die tevens een bijdrage levert aan de
professionalisering van het vakgebied en bijdraagt aan gedragsverandering. In de prijs wordt Chiel Galjaard
geëerd. Galjaard († 2002) was medeoprichter en eerste voorzitter van de Vereniging voor
Overheidscommunicatie (laten gefuseerd tot Logeion). Hij was leermeester en inspirator van vele honderden
communicatieadviseurs die hij in zijn lange loopbaan als docent heeft opgeleid, gemotiveerd en gestimuleerd.

Niet voor publicatie:
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.
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.

