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Het gemeentenieuws 
vindt u deze week op 
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Men heeft in sportpark ’t 
Wooldrik over belangstelling 
voor de beweeginstuif ‘Borne 
Beweegt – Borne Blijft Fit’ niet 
te klagen.  

Honden
beleidsplan

Meer voorzieningen als uit-
loopplekken en vuilnisbakken, 
voorlichting en verbaliseren. 
Dat zijn de drie pijlers van het 
hondenbeleidsplan dat Borne 
voor ogen staat. Het langver-
wachte plan ligt als ‘concept’ 
ter inzage.
Voor handhaving wordt de 
Algemene Plaatselijke Veror-
dening (APV) op een aantal 
onderdelen ter verduidelijking 
gewijzigd en worden 450 ar-
beidsuren beschikbaar gesteld.
De kosten worden of gedekt 
door een verhoging van de 
OZB-belasting of door meer 
hondenbelasting te laten beta-
len. Dat is aan de raad. Als het 
gaat om de begroting 2016 – 
2019. 

Borne West
De ontwikkelingsvisie voor 
de kernrand Borne West gaat 
ongewijzigd naar de gemeen-
teraad. Er zijn geen onoverko-
melijke bezwaren tegenin ge-
bracht. 
Aan de westrand liggen De 
Kluft en ’t Oldhof die niet meer 
als bedrijventerrein worden 
ontwikkeld. De bedoeling is 
daar een nieuwe invulling aan 
te geven, die past in een over-
gangsgebied tussen de stedelij-
ke bebouwing van Borne en het 
landelijke buitengebied met on-
der meer het landgoed Twickel. 
Die invulling moet tegelijker-
tijd de mogelijkheid bieden om 
reeds gemaakte kosten terug te 
verdienen.

(js)

Na zestig jaar is de klus 
geklaard en is het bestaan 
van de VAC, de Volkshuis-
vestings Advies Commissie 
overbodig geworden. Met 
een cadeau voor de Fle-
minghof werd gisteren af-
scheid genomen.

Vlak na de oorlog werd de VAC in 
het leven geroepen. Er moest veel 
gebouwd worden en dan was een 
kritische blik heel welkom. Elk stad 
of dorp met een beetje aanzien had 
een dergelijke commissie.  Het ging 
voornamelijk om de sociale woning-
bouw, die in opdracht van corpora-
ties werden uitgevoerd. In het begin 
hadden voornamelijk vrouwen zit-
ting in deze groep, zij waren immers 
degenen die altijd thuis waren en dus 
heel praktisch ingesteld. Het draaien 
van deuren, de plaats van een stop-
contact, de hoogte van het aanrecht, 
de veiligheid in huis, de omgeving, 
alles was belangrijk en werd nauw-
gezet bestudeerd.  En de laatste jaren 
kwamen daar de begrippen duur-
zaamheid en energiezuinig nog eens 
bij. Leden van de VAC werden zelfs 
opgeleid om bouwplannen goed te 
interpreteren. ‘’We hebben in al die 
jaren heel wat veranderingen door 
kunnen voeren’’, licht Freke van 
der Woord toe. Jarenlang trok ze als 
voorzitter de kar van de commissie 
en dat was niet altijd eenvoudig. 
‘’Ik kan me nog herinneren dat we 
ons sterk hebben gemaakt voor het 
verplaatsen van de intercom en de 
thermostaat. Die stond op de teke-

ning midden op een muur gepland! 
Of een raam in een badkamer van 
plafond tot vloer. Het heeft heel wat 
praten gekost om dat te wijzigen.’’ 
En zo zijn er tal van zaken die de 
vrouwen opvielen. Bovendien gin-
gen ze als de nieuwbouw voltooid 
was, bij de nieuwe bewoners langs 
om naar de bevindingen te luiste-
ren. ‘’Alle informatie die we kregen 
werd gebundeld en aan de woning-
bouwvereniging overhandigd’’. 
Daarnaast werden er regelmatig en-
quêtes opgezet om huurders te vra-
gen naar hun welbevinden. Ook die 
leverden steevast weer verrassende 
resultaten op. 

‘’Het slot boven 
de deurkruk en niet 

eronder’’

De leden van de VAC hebben steeds 
een goede samenwerking gehad met 
Woonbeheer. ‘’Wij mochten altijd 
als eerste de bouwtekeningen bekij-
ken en we hadden dikwijls overleg 
met elkaar. We gingen er beide van 
uit dat je door overleg zaken kon 
verbeteren’’, vult Gerda Klomp aan. 
Nu er echter niet meer gebouwd 
kan worden door Woonbeheer, is 
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Afgelopen dinsdag kregen 
Klaas en Rikie Achterberg be-
zoek van burgemeester Rob 
Welten die het echtpaar kwam 
feliciteren.

...Had ik nu maar
bij LEC besteld!

DEELNEMER

Kiek op techniek

Wie slim rekent
weet wat LEC betekent!

•  GRATIS installatie 
•  Bij reparatie GRATIS leentoestel

•  GEEN haal- en bezorgkosten
•  Snelle service, GEEN wachttijden

•  Vakkennis, eigen Technische Dienst
•  Concurrerende prijzen

•  GRATIS witgoedmonteur aan huis
•  GEEN voorrijkosten op LEC apparatuur

weet wat LEC betekent!weet wat LEC betekent!

SERVICE

Gespecialiseerd in ons eigen huismerk: Het Beste van Texel

1 kg Texel light jong belegen
of 1 kg Texel light belegen

Per kilo  .................................................e7.90
U kunt ons vinden op de woensdag, vrijdag en zaterdag markt in Borne. (parkeerplaats Al-
bert Heijn). Max. 2 kilo per klant. Deze aanbieding is geldig van 27-02-2015 t/m 04-03-2015.

www.boomkamp-kaas.nl

De lekkerste light kazen van Nederland!

Minder vet en minder zout!

de noodzaak van de VAC eveneens 
verdwenen. ‘’We hebben heel veel 
kunnen doen, uitgezonderd dat ene 
punt dat nog steeds op ons verlang-
lijstje staat’’, haakt Freke in. ‘’Dat is 
de plaats van het slot in de deur. Het 
lijkt ons veel praktischer dat dit bo-
ven de deurkruk zit in plaats van er-
onder. Nu moet je altijd bukken om 
te kijken waar de sleutel in moet!’’. 
Misschien dat een aannemer  nog 
eens op dat idee komt, want voor de 
VAC zit het erop. Van het geld dat 
nog in de pot zat, hebben de leden 
een kunstwerk aangekocht, vervaar-
digd door de Deldense kunstenaar 
jeanette Hagen.  Dit beeld met de 
titel ‘Hart voor mensen’, werd  ont-
huld in de Fleminghof, het laatste 
project van Woonbeheer dat tevens 
tegenover het kantoor ligt.                    

A.H.

Volkshuisvestings Adviescommissie heft zich op

‘’Altijd met een kritische blik 
naar bouwtekeningen kijken’’

Haalbaarheidsonderzoek gemeente en Crematoria Twente afgerond-

Nieuw crematorium in Borne haalbaar
De gemeente Borne en Cremato-
ria Twente hebben eind 2014 het 
haalbaarheidsonderzoek naar de 
bouw van een nieuw crematori-
um op de Kluft-Noord afgerond. 
Uit het onderzoek blijkt dat het 
haalbaar is om op deze locatie een 
nieuw crematorium te vestigen. 
Vandaag is de ontwikkelovereen-
komst door de partijen onderte-
kend.
In het afgelopen half jaar zijn ge-
sprekken gevoerd tussen de ge-
meente en vertegenwoordigers 
van Crematoria Twente over de 
voorwaarden waaronder de ont-

wikkeling en realisatie van het 
crematorium kan plaatsvinden. In 
een tweetal bijeenkomsten zijn al 
eerder ook omwonenden geïnfor-
meerd en betrokken bij de planvor-
ming. 
Het gaat om een crematorium voor 
ongeveer 1000 uitvaarten per jaar. 
In totaal telt het terreinoppervlak 
4 ha voor gebouwen, parkeren, 
strooivelden en herdenkingsplek-
ken. Beide partijen streven ernaar 
om de Kluft-Noord ook toeganke-
lijk te maken voor recreatief ge-
bruik door wandelaars of fietser, 
mits de privacy van de bezoekers 

van het crematorium niet in het 
geding is. Omwonenden en maat-
schappelijke partijen worden nauw 
betrokken bij de ontwikkeling.

Planning
Nu de ontwikkelovereenkomst on-
dertekend is kunnen de partijen aan 
de slag. Crematoria Twente stelt 
een inrichtingsplan voor het terrein 
op en maakt een globaal schetsplan 
voor de gebouwen, de gemeente 
Borne bereidt een wijziging van 
het bestemmingsplan voor. 
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