Publieksversie Raadsakkoord Borne 2018-2022
SOLIDAIR | DUURZAAM | VERBINDEND
Het raadsakkoord beschrijft wat wij belangrijk vinden voor de komende jaren. Natuurlijk kost alles geld en
daarom moeten we soms kiezen. We beloven daarbij wel dat we de gemeentelijke belastingen alleen verhogen
voor de dingen die rechtstreeks ten goede komen aan een groot deel van onze inwoners. Je kunt het hele
raadsakkoord vinden en lezen op www.gemeenteraad.borne.nl
Het raadsakkoord heeft drie hoofdthema’s: Solidair Borne, Duurzaam Borne en Verbindend Borne.
We willen alles wat we doen graag zoveel mogelijk samen op – en aanpakken met u, met jou:

MijnRaad2030, samen voor Borne, Hertme en Zenderen!
Wat is Solidair Borne?
Iedereen in Borne moet volwaardig in onze samenleving mee kunnen doen . Dat vraagt inzet van ons allemaal.
We gaan aan de slag met de volgende onderwerpen:
Sport, welzijn en cultuur
Veiligheid en leefbaarheid
Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
Sociaal domein
Centrumontwikkeling
Onderwerpen waar je hierbij aan kunt denken zijn een cultuuragenda, goede
informatie over subsidies, de herinrichting van sportpark ’t Wooldrik, de
aanpak van personen met verward gedrag, het terugdringen van woonoverlast,
de aanpak van criminaliteit, werken aan werk, meer bekendheid over
regelingen voor mensen met een krappe beurs en het verder (groen) aankleden
en autoluw maken van ons winkelcentrum.

Wat betekent Duurzaam Borne?
Borne, Hertme en Zenderen moeten leefbaar zijn en blijven, ook op het gebied van duurzaamheid. Als
gemeenteraad staan we daarom zeker stil bij:
Duurzaamheid
Fietsers en voetgangers
Elhorst Vloedbelt
Onderwijshuisvesting/Brede School
Zo willen we bijvoorbeeld toe naar maximaal 120 kg restafval per persoon en het halen van energie uit nieuwe
bronnen. Ook het versterken van ons toeristisch en recreatief aanbod en het afmaken van de F35 binnen Borne
met een onderdoorgang in de Bornerbroeksestraat past binnen dit thema. We willen een toekomstbestendige
planologische invulling voor de Elhorst Vloedbelt, die kan rekenen op draagvlak in de gemeenschap van
Zenderen en verdere uitwerking van goede onderwijs- en daarbij horende- voorzieningen.

Wat houdt Verbindend Borne in? �
We leven in een ingewikkelde wereld waarin alles met elkaar samenhangt. Dat 
vraagt om samenwerken en goed overleggen. Binnen dit thema willen we onze
aandacht vooral richten op:
Bestuurlijke vernieuwing
Regisserende gemeente Borne
Serviceloket/Dienstverlening
Regionale samenwerking

We zetten in op het verbeteren van de
manier waarop we besluiten nemen en op (nog) meer ruimte bieden aan
bewonersinitiatieven. Ook willen we graag samenwerken met andere partners en inwoners
en daar ook ons gemeentehuis beter op inrichten.
We streven naar een serviceloket waar u terecht kunt met al uw vragen en
naar mogelijkheden om onze diensten en producten volledig digitaal aan te 
kunnen vragen als u dat liever wilt. 
Als we met andere overheden of marktpartijen samenwerken, doen we dat 
steeds met oog voor onze eigen lokale kleur. 

Doe met ons mee!
Als gemeenteraad zijn we door u/jou gekozen. Maar dat betekent niet dat wij alleen beslissen wat er in onze
dynamische dorpen gebeurt. We hopen dan ook dat inwoners, buurten, wijken, verenigingen, organisaties en
samenwerkende ondernemers ook zelf kansrijke initiatieven ontwikkelen die we als gemeenteraad kunnen
ondersteunen. We laten daarom een bladzijde leeg in ons
raadsakkoord voor die ideeën. We willen aanbieden dat onze
ambtenaren daarbij ondersteunen en we willen ook kijken of, als er
geen geld voor een idee te vinden is in het gemeentehuis, er andere
financiële mogelijkheden zijn, zoals subsidies. Doe met ons mee!

De gemeenteraad van Borne, 17 mei 2018
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