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voor de jaren 2011-2015
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Borkel en Schaft, 28 augustus 2011

Geacht College, Geachte Raad,
Vanaf de installatie van de nieuw gekozen Dorpsraad hebben wij ons ondermeer bezig gehouden met het tot
stand brengen van een werkplan voor de zittingsperiode 2011-2015. Dit werkplan dient vooral om focus te
geven aan de aard van inspanningen van de Dorpsraad als totaliteit, maar zeker ook van de individuele leden.
Daarnaast maakt het naar ons electoraat duidelijk, waar wij voor staan en wat onze intenties zijn.
Het doet ons genoegen u bijgaand het Werkplan'te mogen aanbieden. Mocht de inhoud van dit werkplan
eventueel vragen oproepen, dan zijn wij uiteraard graag bereid deze te beantwoorden of toe te lichten wat met
het één en ander wordt bedoeld.

Met vriendelijke groet,

Frans van Vonderen
Voorzitter

Annie Roothans
secretaris

Secretariaat
Mw. A. Roothans - van Son
Dorpsstraat 1Ó0
5556 VL Borkel en Schaft

040 206 84 33
dorpsraadbes@yahoo.com
www.dorpsraadbes.nl
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Werkplan Dorpsraad zittingsperiode 2011-2015

Om richting te kunnen geven aan de inspanningen in de komende vier jaar stelde de nieuw
benoemde Dorpsraad een werkplan op. Het werkplan geeft daarbij zowel de bewoners van
Borkel en Schaft, als wel college en raad inzicht in de aard van zaken waaraan de leden van
de Dorpsraad in ieder geval aandacht zullen besteden. Het werkplan bestaat uit de
navolgende zes onderdelen.

Recreatie en cultuur
De leefbaarheid in ons dorp is mede afhankelijk van het kunnen bieden van
werkgelegenheid. Gelet op de beperkingen van provinciale en gemeentelijke overheid is
het belangrijk dat Borkel en Schaft zich nadrukkelijk oriënteert op mogelijkheden tot het
creëren van nieuwe en vervangende werkgelegenheid. Mede gelet op de wens tot het
behoud van het "dorps" karakter (rust, ruimte, landschap en natuur) dient deze gevonden te
worden in cultuur, toerisme en recreatie evenals in het opzetten van kleinschalige bedrijven.
Tot de laatstgenoemde categorie moeten zeker ook gerekend worden creatieve bedrijven,
die zich bezighouden met de ontwikkeling van (digitaal) amusement. O p het vlak van
recreatie, toerisme en wellness zal gezocht moeten worden naar hoogwaardige nieuwe
voorzieningen.
Samen met ondernemers, Streekontwikkeling Boven-Dommel, en beroepsorganisaties, zal
actief naar mogelijkheden worden gezocht. Tevens zullen initiatieven ontwikkeld worden ter
bevordering van fietstoerisme en de promotie hiervan.
Woningbouw
De Dorpsraad hecht er aan vanaf het begin bij de ontwikkeling van bouwplannen van de
gemeente betrokken te worden. Gelet op de beperkte beschikbare bouwlocaties, dient
hiervan optimaal gebruik te worden gemaakt. De belangstelling gaat niet alleen uit naar
initiatieven op het zgn. "Baken terrein", doch zeker ook naar de vraag aan wat voor soort
woningen er nu en in de komen jaren werkelijk behoefte bestaat. De Dorpsraad zal zich
beijveren, te komen tot een behoefteverkenning, die zich over meerdere jaren uitstrekt.
Aandachtsgebieden zullen zijn huur- of koopwoningen, starterwoningen,
doorstroomwoningen en zelfbouw. Het levensloopbestendig bouwen en woningsplitsing
zullen bij de verkenning worden betrokken.
Verkeersveiligheid
Ons dorp heeft de laatste jaren in versterkte mate te maken met overlast als gevolg van
sluipverkeer en vooral niet-bestemmings vrachtverkeer. Er wordt niet uitgesloten, dat de
aanleg van de nieuwe N69 een ongewenst effect op het niet-bestemmings vrachtverkeer in
Borkel en Schaft zal hebben. Noodzakelijke maatregelen ter beperking van dit sluipverkeer
en het aanbrengen van "slimme" snelheidsremmende voorzieningen lijken meer dan ooit
noodzakelijk. De Dorpsraad zal zich hier met kracht voor inzetten en richting College de
nodige initiatieven ontwikkelen. Ook de aanleg van voetpaden in een deel van de
Dorpsstraat, die uit een oogpunt van veiligheid meer dan gewenst zijn, zal sterk worden
bepleit.
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Realisatie Dorpsontwikkelingsplan 2011-2013
Na een voorbereiding van bijna twee jaar, heeft de Provincie Noord-Brabant de
subsidieaanvraag voor de realisatie van een aantal projecten goedgekeurd per maart 2011.
De Dorpsraad zal zich ervoor inzetten om te bewerkstelligen, dat de projecten in
samenwerking met gemeente, Dorpsraad en betrokken verenigingen worden gerealiseerd
binnen de door de Provincie gestelde periode van twee jaar.
Het handelt om de navolgende projecten:
* bouw van een podium achter de bestaande gymzaal
* realisatie van een zorghoeve, gericht op dagopvang van daarvoor in aanmerking
komende ouderen
* het realiseren van praktische oplossingen om ouderenJn staat te stellen zo lang
mogelijk in hun eigen woning te blijven wonen
* het herinrichten van een bibliotheekservicepunt
Er zal op duidelijke wijze naar worden gestreefd de bewoners en zeker ook de verenigingen
een tastbare inbreng te laten verzorgen bij de uitvoering en realisatie van vooral het
eerstgenoemde project.
Bestemmingsplan buitengebied
Voor Borkel en Schaft, met zijn kenmerkende agrarische historie, is de totstandkoming van
een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van groot belang. Het huidige
bestemmingsplan kent een groot aantal regels, die beklemmend werken op ontwikkeling
van de economische bedrijvigheid en de wens tot diversifiëring en risicospreiding. Ook de
mogelijkheden tot het opstarten van kleinschalige, niet milieu belastende bedrijvigheid zijn
uitermate gelimiteerd. Mede om de teloorgang van werkgelegenheid een halt toe te
roepen, zal de Dorpsraad zich inzetten om in het nieuwe bestemmingsplan de regels
zodanig te verminderen, dat meer bedrijvigheid en daardoor nieuwe werkgelegenheid kan
worden gecreëerd. Een aan Raad en College u i t t e brengen advies zal mede gebaseerd zijn
op de resultaten van brononderzoek en gesprekken met direct betrokkenen.
Communicatie en betrokkenheid bewoners
Een goede communicatie met de achterban is van groot belang om de Dorpsraad optimaal
te laten functioneren. De inzet is de betrokkenheid van de bewoners op duidelijke wijze te
vergroten, omdat het behoud en verbetering van de leefbaarheid niet alleen een zaak is
die de gemeente aangaat. Een eigen inbreng en vooral ook eigen inzet van de bewoners
zal steeds duidelijker gevraagd worden.
Ook zal de aandacht specifiek worden gericht op het bevorderen van tweerichting
communicatie, zodat er meer aanwijzingen, ideeën en andere adviezen vanuit de bewoners
richting Dorpsraad komen. We hopen hiermee te bereiken dat projecten, die uitgevoerd
zullen worden, zoveel mogelijk een uitvloeisel zijn van initiatieven van de bewoners zelf De
aandacht zal ook uitgaan naar het verwerven van meer vrijwilligers bij allerlei projecten
waaronder o.a. bij het Dorpshuis.

