
Burgertop Borne: korte rapportage – hoe ging het, wat kwam er uit 
en hoe staat het er nu voor
Ton Remmers

Leeswijzer

Op 20 mei 2017 heeft in Borne een Burgertop plaatsgevonden. Daarbij is de G1000-methodiek 
gebruikt. Deze notitie heeft als doel de deelnemers, de plaatselijke politiek en de partners van 
MijnBorne 2030 (MB2030) te informeren over de uitkomsten hiervan, opdat deze meegenomen 
kunnen worden in werkplannen en in de verkiezingsprogramma’s voor de Raadsverkiezingen 2018.
De notitie begint met conclusies en aanbevelingen voor de lokale politieke partijen en de MB2030 
partners, op basis van de uitkomsten van de Burgertop. Vervolgens wordt de aanleiding voor de 
Burgertop kort aangegeven. 
Draagvlak en eigenaarschap van de resultaten worden zichtbaar door aan te geven wie mee hebben 
gedaan, afgezet tegen de bevolkingssamenstelling van Borne. Daarom volgt allereerst een analyse 
van de deelnemers aan de Burgertop en de daaruit voortvloeiende bijeenkomsten. Vervolgens 
worden de inhoudelijke resultaten van 20 mei weergegeven. Op grond hiervan zijn sinds juni zeven 
werkgroepen aan het werk geslagen.  

Conclusies en aanbevelingen

1. De getoonde interesse en de feitelijke aanmelding- en deelnamecijfers duiden er op dat de 
resultaten van de Burgertop en diens vervolg mogen rekenen op een redelijk draagvlak en dito 
draagkracht bij een substantieel deel van de Bornse bevolking. Alleen de jongerengroep is 
uiteindelijk niet voldoende bereikt. De stichting G1000 Borne overweegt om dit najaar een extra
inspanning, gericht op deze doelgroep.
2. Het inhoudelijke resultaat in termen van thema’s en verbeterpunten biedt een doorleefde 
doorkijk in wat de doorsnee Bornse burger bezig houdt, c.q. aanspreekt. 
3. De uitkomst biedt de lokale politiek een scala aan ideeën en wensen en daarmee een 
uitgelezen kans om haar programma’s hier op af te stemmen. Hetzelfde geldt q.q. voor de 
overige partners in MijnBorne 2030.
4. Verkeersveiligheid, duurzaamheid, communicatie en noaberschap vormen de kernbegrippen 
waarop deze programma’s zich zouden kunnen richten.
5. De doelen/verbeterpunten zoals die gedetailleerd zijn weergegeven in het laatste deel van 
deze notitie bieden vele mogelijkheden om deze kernbegrippen ook beleidsmatig operationeel 
en toetsbaar te maken. 
6. Het geheel biedt de lokale politiek én MB2030 een optimale mogelijkheid aansluiting te 
vinden bij wat de kiezer / de Bornenaar wenst.

Aanleiding voor de Burgertop in Borne

MijnBorne 2030 is het kader waarbinnen bestuurlijk Borne haar weg naar de toekomst heeft 
uitgestippeld. Als één van de partners in MijnBorne 2030 concludeerde de Stichting Borne Duurzaam 
medio 2015 dat het élan van MB2030 tanende was. De stichting koos daarom als één van haar 
speerpunten voor 2016 voor het organiseren van een Burgertop, met als doel de Bornse burger haar 
eigen agenda te laten formuleren. En een kader te scheppen om deze burgeragenda te realiseren. 
Welk beeld heeft de Bornse burger over wat belangrijk is voor de toekomst van Borne? En welke 
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verbeterpunten zijn daarvoor aan te dragen? Borne Duurzaam wil daarmee een nieuwe invalshoek 
binnen MB2030 aandragen. 

Borne Duurzaam zocht naar een werkvorm die is gebaseerd op een burgerinitiatief zonder agenda 
vooraf. Op basis van perspublicaties is aansluiting gezocht bij de stichting G1000.nu en is er gekozen 
voor de werkwijze die deze organisatie ook elders in het land heeft ontwikkeld en gehanteerd. 
G1000.nu hanteert de volgende uitgangspunten:

G1000 is ontstaan als een burgerinitiatief. Het is uitgegroeid tot een instrument waarmee  we samen 
bepalen wat we belangrijk vinden voor onze stad, ons dorp of onze wijk. Wij geloven in de kracht van 
het hele systeem: alle belangrijke partijen doen mee aan het gesprek. Zo worden we samen 
verantwoordelijk voor het resultaat; burgers, vrije denkers, werkgevers en de overheid. Iedere partij 
kan het initiatief nemen tot een G1000. Er is geen vooraf bepaalde agenda is. De deelnemers praten 
over wat zij belangrijk vinden. Dit kan over een stad of dorp gaan, maar ook over een specifiek 
onderwerp. Bron: www.g1000.nu

Naast een grote groep vrijwilligers hebben de provincie, de gemeente en een aantal Bornse bedrijven
op diverse manieren bijgedragen aan de realisatie van dit initiatief: de Burgertop van 20 mei 2017.

De doelgroep

Uitkomsten worden sterker naarmate het maatschappelijk draagvlak breder is. Het streven is daarom
om een zo representatief mogelijke vertegenwoordiging uit de Bornse bevolking deel te laten nemen
aan de Burgertop. Bij de werving zijn bijzondere inspanningen verricht gericht op de doelgroepen 
Jongeren (16-21 jaar), Jong Volwassenen (22-35 jaar), moeilijk te motiveren inwoners en inwoners 
met een niet-Nederlandse achtergrond. 

Deelnemers aan de Burgertop zijn primair uitgenodigd op basis van loting. Daarnaast is aanmelding 
mogelijk vanuit specifieke posities of functies (bijvoorbeeld jongeren, werkgevers, politici). In Borne 
hebben 7.000 inwoners van 16 jaar en ouder een uitnodiging en een reminder ontvangen. 
Aan het eind van de Burgertop zijn de dan aanwezigen gevraagd zich op te geven voor een 
vervolgbijeenkomst, waar werkgroepen geformeerd worden die op zich nemen concrete doelen te 
realiseren.

De deelname

Voorafgaand aan de Burgertop  is door de landelijke organisatie G1000.nu aangegeven dat wij, 
gegeven het aantal inwoners van Borne en het aantal uitnodigingen, op grond van hun ervaringen 
het volgende mochten verwachten:

Aantal aanmeldingen: + 200
Aantal aanwezigen: + 150
Aantal opgaven vervolgbijeenkomst: + 30
Aantal actieve werkgroepleden: + 20

De werving resulteerde in de volgende feitelijke aantallen:
Aantal afmeldingen o.b.v. de uitnodigingen: 49
Aantal aanmeldingen: 218
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Bij elkaar opgeteld is dit de respons op de werving (267).

Aanmelden is niet hetzelfde als ook daadwerkelijk aanwezig zijn.
Aantal aanwezig (ingecheckt) op 20 mei: 162
(N.B. In totaal 18 deelnemers kwamen van buiten Borne, deels in de rol van tafelsecretaris, deels als 
waarnemers uit andere plaatsen.)
Aantal opgaven 1e vervolgbijeenkomst:  71
Aantal aanwezigen 1e vervolgbijeenkomst:  60

Voorlopige conclusie: de belangstelling en betrokkenheid bij de Bornse burger voor deze vorm van 
participatie is relatief hoog. 

Een nadere analyse van de deelnemers, gecorrigeerd op woonplaats gemeente Borne en op 
aangegeven informatie (“onbekend” is niet in de percentages meegerekend), leidt tot het volgende 
plaatje:

Aanmeldingen Ingecheckt Opgave vervolg bevolking  Borne

Aantal % % Aantal % %

16-21 jr 6 3% 6 4% 1 1% 6%*

22-35 jr 17 8% 10 7% 6 9% 15%*

36-50 jr 42 19% 27 18% 13 19% 27%*

50+ jr 153 70% 108 71% 50 71% 42%*

leeftijd onbekend 11 1

Oldhof/Letterveld 60 30% 45 34% 19 30% 27 %**

Wensink 70 35% 41 31% 24 38% 37%**

Stroom Esch/Bornsche Maten 52 26% 36 27% 16 25% 27%**

Hertme 4 2% 3 2% 4 6% 6%**

Zenderen 11 6% 6 5% 2 3% 2%**

Elders (tafelsecretarissen) 18 6

Niet aangegeven (deels Borne, deels elders) 31

lager onderwijs 6 3% 13 9% 9 13%

middelbaar onderwijs 63 33% 33 24% 20 29%

hoger onderwijs 114 60% 94 67% 40 58%

onderwijs onbekend 27 1

man 105 53% 83 55% 38 54%

vrouw 113 57% 79 52% 33 46%
Niet-NL achtergrond, westers + niet-
westers*** 14 6% 12 6% 4 6% 10% *
* Bron: CBS, stand per 1-1-2016
** Bron: Gemeente Borne
*** Alleen o.b.v. naam beoordeeld. Is daarmee een indicatie, geen betrouwbare maat.

Exacte gegevens over hoe de Bornse bevolking qua opleiding is verdeeld zijn niet beschikbaar. Uit de 
informatie van het CBS is wel af te leiden dat 15% of meer van de Bornse bevolking een opleiding heeft
op HBO- of WO-niveau. Borne hoort daarmee tot de gemeenten met de gemiddeld hoogst opgeleide 
bevolking.
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Voorlopige conclusie: Procentueel gezien is de samenstelling van de deelnemersgroep in de loop van 
het proces redelijk consistent gebleven. De representativiteit is redelijk, met uitzondering van de 
leeftijdsopbouw.

Uitkomsten van de Burgertop

De Burgertop op 20 mei is een groot succes geweest. Uiteindelijk hebben 162 inwoners van Borne 
een dag lang met elkaar gesproken over Borne en over hun wensen met betrekking tot hun woon- en
leefomgeving. En hebben zo op een geanimeerde wijze kennis met elkaar kunnen maken.

De eerste gespreksronden gingen vooral over de vragen wat men belangrijk vond voor en in Borne. 
Dat leverde de volgende agenda op (in volgorde van belangrijkheid voor de deelnemers):

1. Communicatie

2. Verkeersveiligheid

3. Groenvoorziening

4. Leefbaarheid

5. Handhaving

6. Duurzaamheid

7. Betrokkenheid

Door deze agendapunten uit te werken in concrete doelen is een groot aantal verbeterpunten 
benoemd. Deze worden verderop uitgewerkt.

Bij nadere beschouwing kan het geheel inhoudelijk en beleidsmatig worden samengevat in vier 
hoofdthema’s:

 Verkeersveiligheid

 Duurzaamheid 

 Communicatie 

 Noaberschap 

Alle concrete doelen/verbeterpunten kunnen hier mee worden verbonden. Bijvoorbeeld: onder 
Verkeersveiligheid is gesproken over een veilige spoorlijn door Borne, zowel gelet op het aantal 
overgangen als op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Maar onder dit thema valt ook fietsers- en 
voetgangersveiligheid (F35 afmaken, de ovonde bij het station veiliger maken etc.) en het auto- en 
vrachtverkeer in Borne (autoluw maken van het centrum, pakketbezorging alleen met elektrische 
voertuigen).

Duurzaamheid komt in bijna alle voorstellen naar voren. Genoemd zijn doelen zoals een groenplan, 
duurzaam bouwen, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
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Onder de noemer Communicatie wordt bijvoorbeeld gedacht aan het vertalen van teksten vanuit 
vaktaal naar begrijpelijk Nederlands, of aan een helpdesk voor wanneer je contact zoekt met de 
gemeente.

Noaberschap wordt heel praktisch vertaald in bijvoorbeeld de vraag naar een buurtapp, of een “wijk-
boa” naast de wijkagent. Of het voorstel om praatbankjes in de buurt neer te zetten waar 
buurtgenoten elkaar kunnen ontmoeten. Maar ook het openhouden van een voorziening als het 
Sindron in Zenderen is hierbij genoemd.

Thema’s en doelen/verbeterpunten uit de Burgertop in Borne

De volgende thema’s en doelen/verbeterpunten zijn uit de eerder genoemde agenda naar voren 
gekomen. Deze lijst kan worden gelezen als een menu voor de lokale politieke partijen om hun 
verkiezingsprogramma’s op te richten enerzijds en een lijst van aanknopingspunten voor de Mijn 
Borne 2030 partners anderzijds. Gegeven de overlap zijn combinaties gemaakt.

Ad 1 Communicatie
 Werkgroep voor testen gemeentelijke communicatie 
 Werkgroep “vertaal formele teksten naar jongerentaal, Twents 

en niet ambtelijke taal”
 Helpdesk communicatie (doorverwijzen, hulp bij het invullen van

formulieren, of aanwezig zijn bij gesprekken tussen gemeente en
inwoner)

 samenwerking organiseren tussen Kulturhus, inwoners, 
Buurtverenigingen, Gemeente en sportverenigingen bij 
communicatie.

Ad 2. Mijn verkeersveiligheid 2030

A) Spoorwegovergangen en veiligheid spoor
 Spoor verdiept aangelegd
 Spoor verleggen om Borne
 Werkgroep formeren om spoorveiligheid te verbeteren
 Geen gevaarlijke stoffen door Borne per spoor
 Aantal overwegen verminderen
 Onderzoeken naar alternatieven, zoals verleggen spoor

B) (Vracht)auto’s,  wegen en beperken overlast wegverkeer
 Doorgaand verkeer om Zenderen heen leiden
 P+R in Borne (rondom centrum)
 Infrastructuur verbeteren
 Verkeersluw centrum (P+R buiten centrum)
 Goede verbinding met Hengelo
 Vrachtverkeer weren uit het centrum
 In de Stroom Esch doorgaand verkeer weren
 Tijdslimiet voor leveranciers instellen (winkels in centrum)
 Doorgaand vrachtverkeer mijden

5



 Rondweg afmaken
 Clustering pakkettenbezorging
 Snelheid verlagen
 aandacht voor wegen buitengebied (functioneren 

landbouwverkeer, bermonderhoud en handhaving
 Vooroverleg met belanghebbenden (bv. bij wegenaanleg en 

fietspaden) 

C) Fietsers en voetgangers 
 Fietssnelweg F35 afmaken naar Almelo
 Fietsveilig maken van Borne (o.a. zichtbaarheid fietsers Ovonde)
 Vrij liggende fietspaden 
 Veilig en duidelijk aangeven van voetgangersoversteekplaatsen
 Eenrichtingswegen creëren t.b.v. ruimte voor fietsers
 Achterstallig onderhoud aan wegen, voetpaden en fietspaden 

aanpakken, met name in het buitengebied.
 Aansluiting op F 35 veiliger maken (Ovonde)
 Ruimte voor fietsers op de Europastraat
 Borne fietsvriendelijker maken.

Ad 3 en 6 Duurzaamheid 

A) Duurzaam Groen
 Werkgroep voor Groen projecten
 Bewoners en bestuur leren om groener en ecologischer te 

denken
 Vervangen van een aantal parkeerplaatsen door bomen en 

parkjes
 Speelveld voor honden, met bakken en poepzakjes
 Plukroute / Voedselbos
 Aanleg parkjes
 Buurtmoestuinen
 Inzet op meer bijen
 groenvoorziening door bewoners zelf
 ooievaarsnesten plaatsen
 Uitleg over waarom kappen van bomen 
 Kap oude bomen maar dan wel herplanten bijv. met fruitbomen
 Minder gebruik gifstoffen (door overheid en burger)
 Gastlessen op scholen over groen beheer (bijvoorbeeld door een 

imker)
 Gemeente faciliteert een klankbordgroep groenonderhoud 
 groenbeleid verduurzamen 
 goede communicatie over groen (voorlichting en 

bewustwording)
 Ruimte creëren voor groen (stimuleert Sociale cohesie)
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 Dorpsimker
 Duurzaamheidscafé

 Ecologische woongemeenschap

B) Duurzaam voorkomen van verspilling materiaal en energie
 Milieuvriendelijke auto’s
 Collectieve Zonnepanelen plaatsen
 Autodelen, greenwheels, ruilauto's 
 Duurzaam gebruik en repareren, ook voor gebouwen
 Onderwijsactiviteiten leer duurzaam doen 
 Duurzaamheidsagenda en Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen in en bij de gemeente
 Voordoen en voorleven: maandelijkse verkiezing Duurzaamste 

Bornenaar
 Duurzaam lezen, minder papier door de brievenbus, één Bornse 

krant, minder reclame
 informatie over duurzaamheid, actief en centraal op één plaats 
 Afvalscheiding ook door ondernemers (gemeente infrastructuur)
 Voorlichting om bestaande woningen meer ecologisch te maken
 Nieuwe woningen ecologisch bouwen, geen aardgas, 

zelfvoorzienend, duurzaam en comfortabel
 Duurzaamheidscafé

Ad 4 en 7 Leefbaarheid en Betrokkenheid

A) Noabers
 Wijkverenigingen als sleutelrol om noaberschap te bevorderen
 Sociaal netwerk verbeteren (iedereen werkt naar eigen kunnen)
 Vertrouwenspersoon die bekend is in de buurt, die inwoners en 

voorzieningen verbindt (ombudsman)
 Netwerk van vertrouwenspersonen dat door het leggen van 

verbindingen de leefbaarheid bevorderd

B) Noabers en ontmoeting
 Ontmoetingsruimte creëren in Borne, Hertme en Zenderen
 Voor ontmoetingsruimte: financiële middelen regelen, 2e handsspullen. Promotie en 

activiteiten organiseren
 Ontmoetingsplek in de buurt (boom met bankje) 
 Buurtvereniging opzetten
 samen activiteiten ontwikkelen
 Buurtapp / buurtplatform, wijkbladen 
 Straatfeest
 Buurtontmoetingspunt 
 Buurtveldje inrichten, buurtbankjes neerzetten,
 Partytent met spullen voor buurtfeest (centraal magazijn) 
 Vrijwilligers uit de buurt mobiliseren 
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 Fysieke ontmoetingsplek voor jong en oud met activiteiten voor en door de buurt
 Lege scholen, panden samen opknappen 
 Leer van bestaande buurtontmoetingsplekken elders
 De jeugd helpen om dit zelf te organiseren 

 Multifunctioneel park bij de Stroomeschvijver (picknickbankjes, ontmoetingsplek, 
oude school als wijkgebouw e.d. (Vondelparkachtige uitstraling Stroomeschvijver)

C) Noabers en integratie 
 Intensieve taalcursus migranten
 Inburgeraars mee laten draaien op basisschool
 contactpersoon die werken met taalachterstand mogelijk maakt
 On line kookplatform (voor allochtonen en autochtonen)

 Werkplaats als ontmoetingsplek om creatief aan de slag te gaan. Delen kennis 
gereedschap en ruimte
 Maatjesmakelaar

 Maatjesmakelaar via Wijkracht (voorkomen eenzaamheid)
 Publiciteit voor maatjesmakelaar
 opleiding ?
 Bestaande organisaties in het werkveld verbinden

Ad 5 Handhaving en gedrag
 Burgerinitiatief handhaving en gedrag (gericht op 

gedragsverandering)
 Verkeerseducatie, voorbeeldgedrag ouders
 Jongeren opzoeken op facebook (filmpjes verkeersgedrag)
 Boa per wijk die bekend is
 Taak van Boa's uitbreiden 
 Bijeenkomst in wijkgebouw 
 Burgerinitiatief om handhaving te verbeteren
 app groepen per straat of wijk
 Zichtbare Wijkagent

Aparte concrete projecten 

 Werkgroep Meten is Weten
 Inventariseer initiatieven 
 Mantelzorgpas bekend maken 

Vervolgbijeenkomst 8 juni

Op 8 juni heeft een eerste vervolgbijeenkomst plaatsgevonden. Uit het totaal van thema’s en ideeën 
zijn zes thema’s gekozen waar even zovele initiatiefgroepen mee aan het werk zijn gegaan:

1. Duurzaamheid
2. Spoorse problemen
3. Noaberschap (Zorgen voor elkaar) 
4. Borne communiceert
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5. Doorgaand verkeer
6. Ecologische woongemeenschap Borne
7. Creatieve Werkplaats Borne.

In de zomer is het een poosje stil geweest, maar er is achter de schermen hard doorgewerkt. 
Tussentijdse uitingen worden via de Burgertop-pagina op Borne Boeit en zo nodig via de andere 
lokale media verspreid.

Stand van zaken werkgroepen per 1 oktober 2017

Werkgroep Contact Begeleider 
vanuit G1000 
Borne

Stand van Zaken 

Duurzaamheid Roel Martens Ton Remmers Groep heeft focus op 
Ontmoetingsplek/Duurzaamheidscafé
en op basisonderwijs. Vraag: is er 
overlap met andere groep? B.v. 
ecologische woongemeenschap? 

Ecologische 
Woongemeenschap

Willem Stolk Arjan Bijker Groep heeft de focus inmiddels 
gericht op ecologisch wonen in een 
eigen woongemeenschap en op de 
mogelijkheden van zogeheten “Tiny 
Houses”. Er wordt landelijk informatie
vergaard, mede bij vergelijkbare 
projecten.

Spoorse problemen Wim Katsma Dick 
Slettenhaar

Groep is 1x bijeen geweest. 
Conclusie: deze groep kan m.b.t. de 
spoorse perikelen niets toevoegen 
aan de gesprekken die al lopen. 
Deelnemers willen verder met 
parkeerbeleid en verkeersveiligheid 
voor voetgangers en fietsers. De 
groep vraag of andere groepen dit 
ook al op hun agenda hebben staan?
Dan wil men zich daar bij aansluiten. 
Er is nog geen aansluiting gevonden 
bij andere groepen.

Borne Communiceert Wim Geul Kris Pals Groep richt zich op informatie-
overdracht over lopende 
ontwikkelingen vanuit het 
gemeentehuis. Groep legt focus op 
practische oplossingen, zoals het 
ontwikkelen van een ‘leesteam’ met 
het doel als burger mee te lezen met 
ambtelijke stukken op helderheid en 
begrijpelijkheid. De gemeente vraagt 
ook mee te denken over de 
aanpassingen rondom de 
publieksbalie. 

Noaberschap Jaap 
Besteman

Er is een actielijst opgesteld. Vraag 
is: hoe definieer je “noaberschap”? In
Borne blijken veel netwerken zich 
met dit thema bezig te houden. Is 
daar samenhang in aan te brengen?

Doorgaand verkeer René Spoor Groep bestaat m.n. uit Zendernaren. 
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Werkgroep Contact Begeleider 
vanuit G1000 
Borne

Stand van Zaken 

Heeft zich bezig gehouden met de 
discussie over de nieuwe rondweg en
de Zenderense belangen. Groep 
heeft eigen visie opgesteld en naar 
de raadsfracties gestuurd. Eveneens 
naar lokale media. Deze groep heeft 
zich inmiddels opgeheven. 

Creatieve Werkplaats Sylvia Tijhuis Ellen 
Slettenhaar

Groep oriënteert zich op 
mogelijkheden om een creatieve 
werkplaats voor de lokale bevolking 
in te richten.

Bestuurlijke 
vernieuwing

Dick 
Slettenhaar

Dick 
Slettenhaar

Een nieuwe groep in oprichting die 
zich wil buigen over kansen en 
mogelijkheden voor bestuurlijke 
vernieuwing in de gemeente Borne.
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