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Inleiding
In 2011 was Borne de eerste gemeente die het hele proces van het maken, schrijven en
opleveren van een toekomstvisie overliet aan de gemeenschap. De toekomstvisie
MijnBorne2030 is begin 2022 beoordeeld, met als resultaat een aantal aanpassingen. Deze
voorgestelde aanpassingen zijn aan het Bornepanel en andere inwoners voorgelegd.
In de periode 17 maart tot en met 31 maart hebben 366 inwoners hun voorkeur voor de
voorgestelde aanpassingen in een vragenlijst aangeven. In de peiling werden vier thema’s
besproken. Inwoners konden aangeven of ze alle of twee of meer thema’s wilden
beantwoorden.
De resultaten van de volgende thema’s bespreken we in deze factsheet:
· Ruimte en wonen in 2030
· Economie en ondernemen in 2030
· Duurzaamheid in 2030
· Welzijn en samenleving in 2030
De vier thema’s samen bestaan uit 70 vragen. Om het overzichtelijk te houden laten we voor
ieder thema de top drie van onderwerpen zien waarmee het hoogste percentage inwoners het
eens is. In de peiling stonden twee teksten over ‘de rol van de overheid’ en ‘de
burgermaatschappij’, die onder het thema ‘Welzijn en samenleving’ vallen. De beoordeling
daarvan laten we in het blok ‘Aanpassingen teksten’ zien.
Wat gaat er met de resultaten gebeuren?
Alle aanpassingen waarmee een meerderheid, 51 procent of meer, het eens is, worden
aangepast in de nieuwe toekomstvisie. Vier aanpassingen hebben geen meerderheid gekregen
en worden niet veranderd. De nieuwe toekomstvisie wordt omarmd door de partners van
MijnBorne2030. Dit zijn Welbions, Kulturhus, BBO, Dibo, Brigantijn, TMZ, Wijkracht en de
gemeente Borne. Eind april wordt het resultaat aangeboden aan de nieuwe gemeenteraad.
In de factsheet is gewerkt met 3 kleuren.

Mee eens

Mee oneens

Weet niet/geen mening

Ruimte en wonen in 2030
TOP 3 GEKOZEN TOEVOEGINGEN/WIJZIGIGNEN
Borne profileert zich als een echte woongemeente,
waarbij het dorpse karakter steeds behouden blijft.
87%

9%

3%

332 inwoners
hebben het thema ruimte en
wonen beoordeeld

Toerisme en recreatie werden na het traject MijnBorne2030 in 2011 in een paar jaar naar een
hoger plan getild en bijzondere wandel- en fietsroutes markeren ons prachtige buitengebied.
87%

5%

8%

Er werd, om de groene ruimte zoveel mogelijk te behouden, ook nagedacht over een goede (en
groene) inpassing van de infrastructuur.
83%

5%

12%

Economie & Ondernemen in 2030
TOP 3 GEKOZEN TOEVOEGINGEN/WIJZIGIGNEN
Het prachtige landschap bleef zo veel mogelijk
intact, fiets- en wandelroutes gaven volop
gelegenheid om van de rust en ruimte te genieten.
91%

7%

169 inwoners
hebben het thema economie &
ondernemen beoordeeld

3%

Er is ook aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Omscholing, wennen aan
werkritme en praktijkgerichte opleidingen hebben dankzij een goede coördinatie steeds meer
aandacht gekregen.
82%

7%

10%

Er was minder behoefte aan grootschalige bedrijfsterreinen, maar vanuit de slipstream van de
door (woon)faciliteiten voor zzp’ers heeft zich een aantal kleine bedrijven ontwikkeld.
80%

8%

12%

Duurzaamheid in 2030
TOP 3 GEKOZEN TOEVOEGINGEN/WIJZIGIGNEN
Door nieuwe isolatietechnieken en diverse
verduurzamingsmaatregelen zoals zonnepanelen kon
er fors bespaard worden op de verwarming van
woningen en bedrijfspanden.
92%

5%

210 inwoners
hebben het thema
duurzaamheid beoordeeld

4%

Zwaar treinverkeer heeft een vlucht genomen en moet ook onder de aandacht worden gebracht
van de landelijke politiek.
90%

6%

4%

Borne zet in op slimme verlichting, die ook minder fel kan branden of uit kan gaan als er geen
behoefte aan is, denk aan een fietspad waar het licht aan gaat/feller wordt bij beweging, wel
altijd rekening houdend met de veiligheid.
89%

6%

5%

Welzijn en samenleving in 2030
TOP 3 GEKOZEN TOEVOEGINGEN/WIJZIGIGNEN
Solidariteit met de kwetsbaren en een inclusieve
samenleving stonden in de afgelopen jaren hoog op
de Bornse agenda. Mensen die om welke redenen
dan ook niet in staat zijn om helemaal zelf vorm aan
hun leven te geven, worden geholpen. Waar dat kan
door te focussen op mogelijkheden en eigen kracht.
85%

8%

197 inwoners
hebben het thema welzijn en
samenleving beoordeeld

7%

Cultuur is, net als bijvoorbeeld sport, een belangrijk middel om mensen met elkaar te verbinden.
Er is meer ingezet om die verschillende partijen bij elkaar te brengen en zo bijzondere
programma’s aan te bieden voor jong en oud.
84%

7%

9%

Borne is een inclusieve samenleving. Iedereen kan meedoen en wordt gehoord, ongeacht
afkomst, geaardheid of beperking. Er is oog voor kwetsbare mensen.
84%

10%

6%

Aanpassingen teksten
WELKE TEKST HEEFT UW VOORKEUR?

Tekst 1: de rol van de overheid

Tekst 2: de burgermaatschappij

79%

Nieuwe tekst

82%

Nieuwe tekst

10%

Oude tekst

8%

Oude tekst

11%

Weet ik niet/geen mening

9%
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