
Betreft: oprichting Stichting Dorpsbelangen Borger 
 
Beste dorpsgenoten, 
 
U krijgt dit bericht omdat u:  
1. bij een of meer sessies in het Hunzehuys geweest bent over de oprichting van een 
dorpsbelangenorganisatie voor Borger;  
2. in de gemeentegids vermeld staat als contactadres voor een buurtorganisatie in het dorp 
Borger. 
 
Op 5 november is de laatste brede bijeenkomst geweest. Tijdens deze avond waren er 
vooral veel vragen waar nog een antwoord op gevonden moest worden. Een groep 
enthousiaste mensen uit het dorp heeft het toen op zich genomen om hier mee aan de slag 
te gaan.  
 
Wat is er allemaal gebeurd? 
Op 2 december is die groep mensen bestaand uit Joan Meijer, Jan Dubbelboer, Marinus van 
Ellen, Cor van Willigen, Cor Wardenburg, Jan Tingen, Frits Klein Langenhorst en Danielle 
Voorma bij elkaar geweest. Zij zullen zorgdragen voor de oprichting van de “Stichting 
Dorpsbelangen Borger”. De groep zal het eerste bestuur vormen waarbij Jan Tingen is 
aangewezen als voorzitter en Danielle Voorma voor het secretariaat / financiën. De wijze 
waarop toekomstige bestuursbenoemingen plaatsvinden wordt nader bezien.  
Het doel van de stichting is het behartigen van de algemene belangen van de inwoners van 
Borger. Hierbij zal vooral naar het “grote geheel” gekeken gaan worden. Het jaar 2016 zal in 
het teken staan van het verder vormgeven van de doelstelling, de stichting en het leggen van 
contacten binnen het dorp. Ook willen we graag aan de slag met een dorpsagenda.  
Inmiddels is Sedna (welzijnsorganisatie voor Emmen/Borger-Odoorn) ook betrokken om ons 
hierbij te ondersteunen. Ideeën vanuit jullie zijn ook altijd van harte welkom! 
 
Recente ontwikkelingen 
Recent zijn we als inwoners van Borger geïnformeerd over de komst van een AZC op het 
“Strijkijzer”. Woensdag 16 december waren ook een aantal van ons bij de informatieavond in 
de Goede Herder Kerk. Wij waren hier uit eigen interesse en om te horen hoe de inwoners 
van het dorp over deze ontwikkeling dachten. Aan het eind van de avond hebben wij nog 
even met Jakob Rijnberg en Jan Seton gesproken. Wij hebben daar afgesproken om als 
Dorpsbelangen Borger samen met andere betrokkenen onderdeel uit te gaan maken van de 
klankbordgroep.  
 
Hoe verder? 
Wij willen graag in contact komen met de inwoners van het dorp. Op 5 november is door 
diverse buurtverenigingen aangegeven dat er de komende tijd jaarvergaderingen / 
nieuwjaarsborrels worden gehouden. Graag zouden wij van die gelegenheden gebruik willen 
maken om 5 minuten wat te komen vertellen over de “Stichting Dorpsbelangen Borger”. Bij 
deze het verzoek aan u als bestuur om ons daarvoor uit te nodigen. Uitnodigen kan 
eenvoudig door een antwoord te geven op deze e-mail. 
 
Daarnaast zullen we u de komende tijd zo goed mogelijk op de hoogte houden van de 
ontwikkelingen in de oprichting van de stichting. Ook zullen we proberen antwoorden te 
vinden op de vragen die op 5 november zijn gesteld. Afgelopen woensdag in de Goede 
Herder kerk ontdekten we al dat Borger meer buurtverenigingen heeft dan die gemeentegids 
vermeld staan. We gaan aan de slag om ook met deze verenigingen in contact te komen. 
 
Als stichting gaan we van start. Een echte belangenbehartiger voor de bewoners van het 



dorp moeten we nog gaan worden. Dit kunnen we niet alleen. Hier roepen we graag uw hulp 
bij in! 
 
Met vriendelijke groet, 
Joan Meijer, Jan Dubbelboer, Marinus van Ellen, Cor van Willigen, Cor Wardenburg, Jan 
Tingen, Frits Klein Langenhorst en Danielle Voorma 


