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Enquête resultaten: DEEL 1       ( SDB)   TG; v6; 20 jan 2023

        
Algemeen: 

• Betreft ontvangen enquêtes van oktober t/m 31 december 2022 

• Aantal respondenten = 254  (waarvan alles volledig is ingevuld) 

• Enquête is representatief: marginaal verschil in de resultaten na 206 en 254 enquêtes  
 
Voorlopige bevindingen mbt SDB onderzoek: 
 

1. Bornerbroek in de komende tien jaren groeien van de huidige 2000 naar 2500 inwoners: 

Eens 64% /  oneens 27%   /   geen mening 9% 

 
 

2. Flinke inzet van SDB op betaalbare huur- en koopwoningen voor onze jongeren: 

Eens   95% /  oneens  2%  / geen mening 3% 

 

3. Op het fietspad richting Almelo komen tegenwoordig veel tegenliggers u tegemoet, die 

naar het XL-businesspark gaan. Vindt u voor uzelf de situatie voldoende veilig? Wilt u liever 

een verbreed fietspad in twee richtingen? 

a. Ik voel me veilig. Niet nodig.      30%  

b. Ik voel me veilig. Toch liever fietspad in twee richtingen  37% 

c. Ik voel met niet veilig. Graag een fietspad in twee richtingen  16% 

d. Geen mening.        17% 

 

4.Hebt u belangstelling voor gezamenlijke energie-inkoop? 

Ja    33%  /   Nee 67% 

 

5. en 6. Open vragen: 

• Besteding overgebleven gelden “Oekraïne-fonds’” : 160 suggesties! 

• Waar zou SDB meer aandacht aan moeten besteden: 85 suggesties. 

SDB is blij met deze grote aantallen en gaat er mee aan het werk en komt er later op terug. 
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Deelname aan de Enquête: 
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Groei aan inwoners: 
 

 

VRAAG 1 TOTAAL 12-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar 71 jaar en ouder

Eens 163 23 59 65 16

Oneens 68 12 26 28 2

Geen mening 23 4 12 5 2
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Betaalbare woningen voor jongeren:  
 

 
 

VRAAG 2 TOTAAL 12-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar 71 jaar en ouder

Eens 241 37 92 93 19

Oneens 5 0 4 1 0

Geen mening 8 2 1 4 1
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Fietspad richting Almelo: 
 

 

VRAAG 3 TOTAAL 12-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar 71 jaar en ouder

Veilig, 1 baans 76 17 27 29 3

Veilig, 2 baans 93 12 40 31 10

Onveilig, 2 baans 41 3 15 18 5

Geen mening 44 7 15 20 2

16,14% voelt zich onveilig met huidige situatie

52,76% wil graag dat er maatregelen worden genomen
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Gezamenlijke energie inkoop: 
 

 
 

VRAAG 4 TOTAAL 12-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar 71 jaar en ouder

Ja 85 10 31 37 7

Nee 169 29 66 61 13

0

20

40

60

80

100

12-30 jaar 31-50 jaar 51-70 jaar 71 jaar en ouder

VRAAG 4: Gezamenlijke energie inkoop?

Ja Nee

85

169

VRAAG 4: Gezamenlijke energie inkoop? 

Ja Nee

33,46%

66,54%

VRAAG 4: Gezamenlijke energie inkoop? 

Ja Nee



7 
 

VRAAG 5: Oekraïne fonds 
 

Eerste levensbehoeften  

Oekraïners vragen wat hun behoeften zijn. Deze mensen hebben andere behoeften dan wij. Wij 
kunnen dit niet voor hen invullen.   

Ja, hen beter de Nederlandse taal leren beheersen, zodat zij vrijwilligers kunnen Worden in 
Bornerbroek  

Ondersteunen Oekraïense kinderen met buitenschoolse activiteiten 

Steek geld in verlichting en extra prullenbakken voor hondenstront 

Besteed het aan het onderwijs voor de kinderen 

Kunnen dingen worden gekocht voor mensen in Oekraïne om de winter door te komen? Voedsel, 
medicijnen bijvoorbeeld  

Verdeel het onder Oekraïners op de zwanen hof en asielzoekerscentrum voor Oekraïners in Azelo 

Gebruiken op het juiste moment, wanneer het nodig is  

Er komen in de komende tijd nog wel meerdere dingen waar je het aan kunt besteden op gebied 
van vluchtelingen. Niet overhaast uitgeven  

Glazen café 

Dient gewoon goed besteed worden, dat zullen de mensen rond hun het beste weten. 

Bewaren voor een moeilijkere tijden 

Geld toevoegen aan het scholingsfonds  

Besteden voor controleerbare humane projecten aldaar. 

Blijkbaar is € 12.000 genoeg, dus verdeel de rest onder de Bornerbroekse gemeenschap. 

Glazen Café  

Nee, 17000 is al best veel voor 2000 inwoners maar voor Oekraïne is dat niks 

Inzetten voor het dorp zelf. 

Ondersteuning Oekraïners bij terugkeer. Bijv heropbouw school of medisch centrum  

Dorpspark Aanleg wandelpaden buitengebied bornerbroek Bankjes buitengebied 

Oekraïners hebben al veel voordelen. Beter is dit in te zetten voor andere vluchtelingen 

Zwemlessen voor de kinderen van Oekraïne.  

Ondersteuning van kinderen, denk aan Sinterklaas en kerst 

Aanleg moestuin? 

Sportabonnementen bij verenigingen in Bornerbroek, muzieklessen 

Scholing in de breedste zin van het woord, 

Zou zo niet weten 

Vluchtelingen deel laten nemen aan Bornerbroekse feesten/evenementen/etc. 
Vervoer/begeleiding/deelname 

Lessen eerste hulp, EHBO, reanimatie vaardigheden  

Bewaren tot Oekraïne weer opgebouwd wordt. 

Stop dit in een potje voor herstel in Oekraïne 

Schenk het geld aan mensen uit Oekraïne hier in de regio. 

Extra taalcursussen zodat ze ook maatschappelijk mee kunnen doen en een baan kunnen 
vervullen. 

Ik weet niet goed waar de behoefte ligt. Wellicht medicatie.. of besteden aan een uitje, een 
positieve belevenis, voor heel even de ellende kunnen vergeten...  

Vraag het aan de Oekraïners zelf waar ze behoefte aan hebben       

Geef het aan de bv voedselbank of kinderhulp of ieder kind een sint.  
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Overleg met hen waar behoefte aan is  

Gebruiken voor educatie 

Warme kleding  Water en genoeg eten 

Aanbieden van cursussen  

Geen idee. Vraag waar nog speciaal behoefte aan is 

Later voor de opbouw van de Oekraïne 

Dat laat ik over aan de mensen die daarbij betrokken zijn 

Als de mensen het hier niet nodig hebben, dan besteden in hun thuisland aan eerste lijn middelen. 
Voedsel - kleding - warmtebronnen zodat ze de winter door kunnen komen.    

Dat vind ik een lastige vraag. Ik weet niet wat de behoeftes zijn van de vluchtelingen. Waar ze 
'gebrek' aan hebben.  

Het is opgehaald voor Oekraïne, dus moet het m.i. besteed worden aan Oekraïners. Oekraïners, 
die hier naar toe zijn gekomen en opgevangen in en rond Bornerbroek. Misschien is het helpen 
van achtergebleven familieleden van deze mensen ook nog een optie. Lukt dit niet, dan zou het 
overgemaakt kunnen worden voor hulp aan Oekraïne in zijn algemeenheid.     

Nog even bewaren en wachten op het verloop 

In de kas van dorpsbelang 

Niet verhuurde ruimtes huren om ze daar onder te brengen 

Jongeren die willen studeren professioneel ondersteunen. 

Vraag het de Oekraïners waar ze meest behoefte aan hebben. 

Trampoline voor kinderen om hun energie kwijt te kunnen en gezonde beweging. Bonnen voor bv. 
De Spar of Nettorama, zodat men zelf boodschappen kan halen. 

Voor de terug reis. 

Onderwijs  

Eten sturen zodat ze wat makkelijker de winter doorkomen  

Bureaucratische rompslomp rond het kunnen studeren begeleiden. 

Reserveren voor dorpsactiviteiten die wel een klein financieel steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 

Startgeld voor wederopbouw  

Ik kreeg op de dorpsavond de indruk dat er naast onze inzamelingsacties ook heel veel andere 
acties zijn geweest en dat financiële ondersteuning op dit moment niet echt een issue is. Geen 
concrete verzoeken geweest naast busvervoer. Misschien ander bestedingsdoel voor Bornerbroek 
bedenken? 

Voor hun wederopbouw? En alles wat ze dan nodig hebben  Als het voor hier is, cursussen …sport 
voor kinderen  

Een diner met kerst? Een keer wat leuks voor hen 

Ik denk dat zij dit goed zelf kunnen bepalen waar de nood nog hoog is bij hun, of waar hun wensen 
liggen.  

Vervoer van mensen 

Een beetje duaal in jullie dorpsavond. Wij ruziën over een plaats voor tennisbanen. Padelbanen, 
afbreken en herbouwen van een dorpshuis en sportzaal. En dan vragen of we een complete 
bevolking nog kunnen helpen met 5000 euro. In discussie is ethiek ook een zaak van belang. Niet 
alleen zakelijke doelen 

Educatief bv voor diegene die in Nederland blijven zorgen dat ze de taal goed gaan beheersen. 

Warme dekens en kleding 

Vraag bij het Zwanenhof of AZC Azelo waar behoefte aan is. 

Laat het geld in het dorp, voor de voorzieningen (onderhoudsvriendelijke banken), 
bewegwijzering, meer openheid van de winkels (supermarkt, bakker, wijnwinkel). besteed het 
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Geld aan meer reuring in het dorp waar meerdere mensen van kunnen genieten (dus niet 
individueel) 

Ter vrije besteding geven aan een groepje Oekraïners, zij weten zelf het beste wat ze nodig 
hebben, en kan per persoon/gezin verschillen.   

Geld 

Kachels 

Oekraïne helpen, aan warmte voorzieningen. 

Besteden aan haalbaarheidsstudie  onderzoek realisatie multifunctioneel gebouw in kern  van 
bornerbroek 

Warmtebronnen, schoonwater/zuiveringsinstallatie, kleding voor winter 

Misschien een deel van het geld besteden in Oekraïne zelf, nu de winter daar voor de deur staat. 

Misschien iets met kleding voor de kinderen 

Vraag aan de Oekraïners of ze een goed bestedingsdoel hebben ? Ze hebben vast wel wensen !!!! 

Help de  ze de winter door 

Op dit moment niet 

Winterkleding.  

Kerstgeschenkje, betaalde kracht voor educatieve programma’s, bijvoorbeeld een juf 1 dag in de 
week, of sociale experts om ervoor te zorgen dat inmenging plaatsvind  

Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet wat er met de eerste €12.000,- is gebeurd. Maar de basis 
voorzieningen zullen op orde zijn. 

Kerst en Sinterklaas komen eraan, iets organiseren zodat het voor hun ook een paar prachtige 
dagen worden 

Kachels 

Besteden aan kerstdiner voor Oekraïners 

Misschien schenken aan glazen café  

Hulpgoederen 

Aggregaten sturen  Fonds voor Oekraïense kinderen die naar hoger onderwijs willen maar niet 
kunnen betalen 

School  

Sport voor kinderen, sociale activiteiten 

Sociale activiteiten 

Bijv bij Zwanenhof vragen waar nog behoefte aan is? Misschien wel ondergoed, sokken, shampoo, 
etc?  

Voedselpakket samen stellen en er zelf heen brengen 

Taalles 

Scholing 

Rode kruis in Oekraïne  

Persoonlijk zou ik dan kijken naar immigranten die dichtbij bornerbroek wonen die we op een 1 of 
andere manier financieel kunnen ondersteunen. Wanneer je het niet concreet inzet, weet je niet 
waar het terecht komt.  

Voor goederen die ze nodig hebben  

Glazen café? 

Help de  Oekraïners in eigen land de winter door. 

Alsnog aan Oekraïne geven 

Alsnog aan de Oekraïense mensen geven  

Alsnog aan de Oekraïners geven 

Kachels voor hout 
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Kachels zijn momenteel hard nodig, maar zorgen dat dit ieg goed besteed wordt voor de 
Oekraïners 

kachels en levensbehoeften 

geen ideeën 

Laat de Oekraïners zelf de besteding aangeven 

Laat dit over aan die er meer kennis van hebben 

Winterjassen, kacheltjes,  

Oekraïners in Nederland  

ja, voor aggregaten (zie crowdfund van levtsenko). heel goed idee en wordt direct goed 
geïnvesteerd. 

Iets om de winter door te komen bv. kachels - dekens 

Met 5000 doe je niks... In 1 keer schenken aan t azc.. 

Oekraïens lesmateriaal voor de kinderen aanschaffen en daarbij goede Oekraïense 
ondersteuning/begeleiding. 

Aggregaten 

In ieder geval geen spullen kopen. Dat is goed bedoeld, maar kost teveel geld om het ook naar 
Oekraïne te versturen. Het lijkt me zinvoller om het gewoon te doneren naar bijvoorbeeld Giro 555 
zodat zij er iets nuttigs mee kunnen doen in plaats van dit zelf te proberen te verzinnen. :) 

Oekraïens mogen werken. Evt. inzetten voor banenbemiddeling.  

Nee, geeft het aan de Bornerbroekers die het nodig hebben. ( deze winter ) 

Ik heb geen duidelijk idee. wellicht kan er met andere plaatsen, waar dit ook aan de orde is 
worden overlegd naar mogelijkheden zodat er op financieel gebied meer te besteden is. Daarnaast 
ook de behoefte van de doelgroep zelf inventariseren. 

Organiseer een vredesmaaltijd waarbij iedereen die komt zelf een bijdrage levert in de vorm van 
een gerecht en/of drank. Inschrijving vooraf om te weinig zowel als te grote belangstelling te 
ondervangen  

Voor opbouw na de oorlog 

Ondersteun andere internationale acties als er geen zinvolle bestemming hier voor is 

Wellicht is het beter om de Oekraïners te laten kiezen waar nog behoefte aan is. 

Nee in het dorp laten 

Sportclub  

Kleding en voedsel + taalcursussen  

Storting ter behoeve van de kerk balans 

Voor individuele situatie geld beschikbaar stellen waar in de gemeente/rijksoverheid niet kan 
voorzien 

Goederen die ze nodig zijn 

Dat kunnen ze misschien het beste zelf aangeven. 

Faciliteren van opleidingen, cursussen en workshops 

ik ben betrokken bij De Zwanenhof vanuit netwerkclub Bornse Vrouwen in Bedrijf en 
inventariseren de behoefte om met name de vrouwen zelfstandiger te maken. Enkele act. zijn al 
opgestart en we onderzoeken de mogelijkheid van aanbieden/aanvullen Engelse les. Dit gaat dan 
in samenwerking met Maria Mediatrix. In jan. zijn vervolggesprekken. Wellicht is het een idee om 
hierin samen op te trekken.  

Vraag aan de mensen zelf waar hun behoefte ligt!! 

Wanneer de overheid daar niet in voorziet is mijn idee om kinderen uit Oekraïne te voorzien van 
laptops. Ieder kind een eigen laptop. 
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Indien de overheid niet voorziet in vergoedingen dan is het mijn idee om vervoerkosten te betalen 
voor uitvoeringen van b.v. kinderkoor. Mogelijkheden om te kunnen sporten 
contributievergoeding. Studievergoedingen of als het nodig is een laptop. 

Stroom voorzieningen 

Vraag het aan de Oekraïners. 

Allerlei spullen kopen voor de kinderen 

In samenwerking met de Zwanenhof iets organiseren voor de kinderen die daar wonen 

Voedsel en levensmiddelen 

Eten 
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VRAAG 6: Wat kan SDB nog meer doen? 
 

Tegen verkeerssituatie in en uit Bornerbroek o.a. hard rijden en groot verkeer zo zelfs dat fietsers 
op voetpad rijden dit als voorbeeld. Maar zijn nog tal van gevaarlijke situaties. 

Nee, zij doen al meer dan genoeg in en voor Bornerbroek  

Behoud van het groene zich vanuit Erve Schothorst naar de doorbraak. Ons gezichtsveld wordt 
vervuild door grote gebouwen, licht en geluid. Tot onze grote schrik zien we in uw presentatie een 
locatie gemarkeerd in onze achtertuin. Sinds wij zeven jaar geleden in Bornerbroek zijn komen te 
wonen hebben we nooit zo vaak stress gehad over de inrichting van onze woonomgeving. De 
onaangename verrassing die we in de presentatie zien (optie 1, Wilmink-Peeze) doet ons veel 
verdriet. Wij snappen dan ook niet dat zoiets breed genoemd kan worden zonder dat 
omwonenden eerst zijn betrokken. Mocht dit worden doorgezet dan mag Dorpsbelangen onze 
woning kopen: kan dan mooi als kantine gebruikt worden  

Nee 

nvt 

Nee 

Nee 

Behoud ijsbaan op de huidige plek 

Eigenblijk niet direct 

Nee, complimenten voor wat jullie al doen 

Nee 

Nee 

Welke plekken in aanmerking komen voor toekomstige woningbouw 

Nee 

Prima zo  

Op dit moment niet 

Nee 

Op moment niet 

Nee 

Nee 

Momenteel niet 

Nee 

Bestemming kerk in de toekomst en behouden supermarkt in de toekomst 

Weet ik zo niet, wel belangrijk verkeersveiligheid in en rondom Bornerbroek.               

Fiets pad tussen de voetbal en De Mors 

Nee 

Nee 

Levens bestendige woningen  

Aandacht voor alternatieven ipv drempels. 

Zorg dat het dorp haar identiteit behoudt, Almelo geeft steeds meer weg van het dorp. 

Nee 

Geen mening  

Nee 

Nee 

Geen idee, volgens mij houden jullie je goed bezig met zaken die van belang zijn voor Bornerbroek.  

Geen 
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Geen idee 

Meer speeltuintjes voor kinderen, uitbreiden van bibliotheek met luisterboeken en games, meer 
uitgezette wandelroutes, uitdeelpunt hondenpoep zakken en hiervoor geschikte bakken, beter 
stoepen onkruidvrij en groen begroeiing inperken vanuit tuinen zoals aan Lohuisstraat 

speelplekken voor kinderen wandel routes rondom bornerbroek  

Nee 

Nee 

Nee 

De Bornerbroekse jeugd behouden (woningen). Bornerbroekers voorrang geven.  

Nee 

Nee 

Nee 

Nee  

Nee 

Nvt 

Nee, de SDB verrichten veel en goed werk! 

Nee 

Nee 

Nee  

Belangrijk punt is om de belangen van alle dorpsgenoten te behartigen. Regelmatig ook toetsen of 
het inderdaad klopt dat je namens iedereen of een bepaalde doelgroep spreekt/ zaken oppakt.  

Er is weinig gemaaid in de zomer graag iets eerder Kan gevraagd worden of dit vaker kan    

Nee 

Nee, ze doen goed werk. 

Nee 

Nvt 

Nee 

Nee 

Lange termijn visie omgeving ( grenzen ) Bornerbroek. 

op dit moment niet 

Inzetten voor levensloopbestendige woningen voor ouderen, zodat andere woningen weer 
vrijkomen voor de jeugd. 

De algemene veiligheid aan de hoofdstraten. Er wordt in veel gevallen te hard gereden. We 
moeten (dodelijke) ongelukken voorkomen en niet pas achteraf reageren. Stelt u eens voor als 1 
van onze kinderen slachtoffer wordt. 

Schakel blijven tussen transitie naar duurzame en leefbare veranderingen en invloedrijke partijen 
met andere belangen 

Nee 

Ga zo door!! 

Geen mening, te onbekend. 

Het lijkt erop, dat alles is gefocust op groei. Ik wil SDB graag meegeven, dat we moeten proberen 
Bornerbroek levensvatbaar te houden. Als dat met 50 of 100 nieuwe bewoners kan in 10 jaar, is 
dat ook goed. Groeien met de mensen die er nu al wonen en niet nog meer mensen van buitenaf. 
En behouden van alle groen in ons dorp wat er nu nog is. Het Dorpspark in stand houden zoals het 
nu is. Een dorp moet haar charme behouden.         

Op dit moment kan ik niet iets bedenken. 

Nee, op dit moment niet. 
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Meer communicatie met de bewoners 

Nee 

Nee 

Jullie zijn goed bezig 

Plek voor de Papiercontainer voor de fanfare 

Een open en transparant beleid zou fijn zijn.  

Geen aanbevelingen. jullie zijn goed actief 

Nee hoor! Blijven inzetten op een goed leefbaar dorp Bornerbroek.  

Zorg voor een buurthuis in het dorp zodat ouderen ook  in de gelegenheid zijn en blijven om er 
gebruik van te kunnen maken. 

Nee 

Nee 

Blijven inzetten voor de belangen van ons dorp ten aanzien van de uitbreidingsplannen van de 
industrie in de gemeente Almelo  

Ik krijg de laatste jaren steeds meer het idee dat het dorpse karakter van Bornerbroek snel aan het 
verminderen is. Misschien iets om even bij stil te  staan. 

Nee 

Het harde rijden in de buurten 

Nee 

In het voorjaar en in de zomer de berm veel eerder en vaker maaien aan de Bornsestraat ter 
hoogte van nummer 22 Levensgevaarlijk om de weg daar op te gaan. 

Wellicht nog meer jongeren bereiken/betrekken. 

Geen idee  

Nee 

Nee 

Veilig verkeer rondom school.  Goede samenwerking creëren rondom de sporten voor kinderen.   

Ik mis niks 

Geen idee 

visie hervestiging bewoners XL2 

De discussie over een eventuele rotonde werd heel snel van tafel geveegd. Dat moet nu het 
verschil maken, vechten voor iets en niet alles maak klakkeloos accepteren. Je kunt altijd de 
dialoog zoeken maar ook een keer ergens voor staan. Als was het alleen maar om niet altijd als 
Dorpsbelangen overal het hoofd voor te buigen. De gemeente gebruikt jullie als 
vertegenwoordigers van he dorp en dat weten ze goed te gebruiken. Let op je tellen en ga niet 
mee in allerlei compromissen. U bent geen politieke partij! 

In mijn visie Bornerbroek laten groeien indien mogelijk met jonge Bornerbroekers en "oud" 
Bornerbroekers om de leefbaarheid en de dorpscultuur zo veel mogelijk te blijven behouden.  

Vaker mailadres groots vermelden , waar inwoners hun verhaal kunnen doen 

4 entrees van Bornerbroek verkeersveiliger maken. 30 km zones 

Zorg voor betaalbare woningen en geef projectontwikkelaars niet te veel macht (is 
prijsopdrijvend). Ga in gesprek met woningbouwverenigingen (hier zit sociale woningbouw in). 
Doe meer aan vrijwilligers, beloon hen meer. Maak een analyse voor alle bevolkingsgroepen en 
kijk wat SDB voor alle groepen bijdraagt 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 
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Nee 

Nee 

Nee. 

Geen 

Nee 

Zo het nu niet zo weten 

Ik denk dat een gemiddelde groei van 10-20 woningen per jaar voldoende moet zijn om het dorps 
karakter niet te verliezen. En voorkeursbehandeling voor Bornerbroekers en oud Bornerbroekers. 
Uitgifte van de bouwgronden door de gemeente en niet door commerciële aannemers of 
projectontwikkelaars.  

Een prettige en veilige leefomgeving. Dat is nu niet aan de orde op de plek waar ik woon. 
Ontzettend veel verkeer. Oversteek bij zebrapad is zeer onveilig. (ben zelf al bijna 2 keer 
ondersteboven gereden). Er wordt vooral s’avonds veel te hard gereden. Ik ga voor 2 of 3 
permanente flitspalen. Jaren geleden heb ik de voorzitter van DB gesproken en hem gezegd dat er 
een rondweg moet komen. Ik werd echt gewoon uitgelachen. Maar nu dan? Bornerbroek wordt 
een tweede Zenderen. Afschuwelijk.  

Aandacht voor behoud van het groen wat nu nog om Bornerbroek ligt. Dit staat soms in spagaat 
met uitbreidingsplannen. 

Neen 

Nee 

Een andere plek voor de geldautomaat zit te dicht bij de verschillende appartementen en 
woningen 

Doen prima werk en ik mis tot nu toe niets.... 

Veiliger maken fietsers Bornsestraat binnen bebouwde kom 

Op dit moment niet 

Een plek voor jongeren , naast Brockie 

Nee 

Veiligheid rondom oversteekplaats fietspad binnenkomst Bornerbroek. Met name voor scholieren 
is dit een oversteekplaats waar auto’s van Borne / Bornerbroek met te hoge snelheid rijden en 
daarmee een lastige oversteekplaats is. 

Nee 

Nee 

Reductie RBT 

Nee, op dit moment niet 

Nee, kan zo niet iets bedenken 

Neen 

Denk dat het goed is om voor meer verlichting te zorgen langs de fietspaden van Bornerbroek naar 
Almelo, het is hier erg donker s'avonds. 

Bewoners vanaf de start van ideeën/veranderingen meenemen in het proces. De kartrekkers 
hebben hun plaatje en praatje al klaar en compleet. Onderbouwingen voor bepaalde keuzes zijn 
voor ons niet helder geweest. Waardoor er heel veel vragen ontstaan, maar er is te weinig ruimte 
om deze vragen te stellen. De kartrekkers gaan sneller door het proces, hierdoor voel je als 
bewoner buitenspel gezet.  

Nee 

Nee 

Nee 

Opmars van industrie richting kern Bornerbroek tegenhouden  
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Proberen te zorgen dat huurwoningen zoals bijvoorbeeld in de mors niet naar almeloers gaan 
maar dat Bornerbroekers hier voorrang op krijgen 

Verlichting voetbalveldje school 

T.a.t. naar de belangen van Bornerbroek handelen.  

Geen idee 

Nee 

XL tegenhouden 

Nee 

Bornerbroek als dorp behouden, stoppen met blokkendozen bouwen, zorgen dagboek zicht vanuit 
het dorp op XL park beperkt wordt 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee 

Nee, Dorpsbelangen houdt zich bezig met een breed scala aan onderwerpen aangaande 
Bornerbroek. Ik kan nu niet iets bedenken, dat ik mis. 

Nee 

Dat de supermarkt blijft?  

Nee 

Algemene informatie distributie over onderwerpen die Bornerbroek aangaan en die door 
gemeente besproken worden 

Nee 

Verkeersveiligheid bij school 

Nee 

Kleinschalige bedrijfsruimte ontwikkelen voor zzp-ers  

Geluidsoverlast betreffende de A35 

Geluidsoverlast van de a35 

Nee 

Meer mogelijkheden voor wonen ouderen  

dat er meer activiteiten georganiseerd worden om samen te komen. Bijvoorbeeld een 
Sinterklaashuis o.i.d. waar kinderen langs heen kunnen lopen, of kerstmarkt organiseren.  
Daarentegen zou het fijn zijn dat bewoners tijdens meerdere vergaderingen betrokken worden 
wat er gaande is in het dorp en op de hoogte gehouden worden waar jullie mee bezig zijn, 
persoonlijk vind ik een gezamenlijke bijeenkomst zinvol.  

Senioren woningen 

Het delen van informatie in een zeer vroeg stadium als er plannen/denkrichtingen worden 
gemaakt en eventuele inzage beschikbaar zijn. Want zoals nu wordt er bij XL2 gezegd dat 20 jaar 
geleden er al in plannen beschreven was dat ze een kanaalsprong gingen doen. Nu het eenmaal 
zover is dat ze het nagenoeg uitgewerkt hebben is het meer van; een onsje meer een onsje 
minder, maar we gaan door 

Misschien meer aanleunwoningen proberen te realiseren 

Nee 

Nee 

Nee 
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Nee 

Geen idee 

Geen mening 

Situatie pastoor Ossestraat verbeteren, met name bij school bij de oversteekplaats en ontsluiting 
voor de mors en plan Lubbers 

meer doen voor de jeugd, mn veiligheid. Fietspad over Maatkampsweg breder. 

Nee 

Fietspad gedeelte aan de Bornsestraat, rechterzijde to Peeze 

Nee geen idee 

Fiets Crossbaan voor jeugd 

Volharden in mening over: - XXL 2: nee                            - rondweg Zenderen: geen doorsnijding van 
't Fleer 

Nee 

Meer activiteiten voor de jeugd zodat deze niet laat op straat rondhangen. 

Meer betaalbare huur woningen voor de ouderen. 

Ik weet zo even niet wat.  

Ik kan zo niet wat bedenken 

Betere afscheiding maken tussen het industrieterrein en Bornerbroek, dit doormiddel van 
groenstroken aanleggen. 

Nee 

Nee 

Ik ben (nog) niet bekend met dorpsbelangen 

Oekraïne of zoiets gelijks heeft niets met Dorpsbelangen te maken.  Schoenmaker blijf bij je leest. 

Nee 

Nee 

Kan op dit moment even niets bedenken  

Nee 

Nee 

Nee 

Tot op heden niet 

Nee 

Nee 

Huurhuizen die van St Joseph zijn zorgen dat Bornerbroekers hierin voorrang krijgen. En vooral 
niet zulke Almeloers. 

Meer naar de bewoners luisteren, en had ve meer tegengas moeten/kunnen geven bij XL 2 

Een rotonde ter hoogte van het rode dorp/uitrit de wijk Zonnedeal.  

St Dorpsbelangen zet zich goed in en ik mis niets wat het nog meer zou kunnen betekenen. 

Geen 

Ik vind dat als Bornerbroek gaat groeien dan wel eerst door eigen inwoners. 

Nee. 

Ervoor waken dat nog meer van ons buitengebied wordt opgeslokt als industrieterrein 

Voorkomen verdere industrialisering van ons buitengebied 

Verkeersluwte op de pastoor Ossestraat realiseren. 

Inzetten voor maatregelen minder snelheid Pastoor Ossestraat  

Nee 

Geen bijzonderheden 
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Om XL Park2 tegen te houden. Ik heb altijd gezegd: Ik ga nooit weg uit Bornerbroek. Maar wat 
blijft er van over als dit project ook nog doorgaat. Nu denk ik er heel anders over. Bornerbroek, 
een plaats tussen industrie en autobanen. 

De drukte op de wegen in het dorp De veiligheid op de Bornsestraat ter hoogte van de bakker 
wanneer je vanuit het Dorpspark oversteekt 

Nee  

Openheid naar de bewoners 

Aandacht blijven houden voor een aantrekkelijke kern. 

 
 


