
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 2
Datum  :  woensdag 17 mei 2017
Tijd :  16.00 uur – 17.30 uur
Plaats  :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), de heer J. van Duin (gemeentelijk projectleider), de heer D. van 
der Schans, de heer J. Weesepoel, mevrouw E. Roepers, de heer E. Goedegebuure, mevrouw A. 
van Huffel, , de heer J. Oosterga, de heer R. Bolink, de heer G.J. Kruizinga en mevrouw H. Tim-
merman (project assistent en notulen).

Afwezig
De heren J. Weesepoel en M. Schoone, mevrouw H. Timmerman (allen met kennisgeving).

1. Agenda.

Akkoord.
De voorzitter heet de heer Kruizinga welkom en er volgt een kort voorstelrondje.

2. Verslag 10 mei 2017.

Tekstueel: Enkele tekstuele opmerkingen worden nagezonden en zullen worden verwerkt.
Inhoudelijk: Het noteren van argumenten (blz. 3) ook ten aanzien van afgevallen locaties.

Na aanpassing van de opmerkingen kan het verslag gepubliceerd worden.

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
Geen opmerkingen.

3.2 Actielijst.
Format Jos kan gebruikt worden voor voorsteltekst voor de op de website.

3.3. Vergaderplanning.
Het vergaderschema wordt op verzoek door Ad aangepast.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

Aandacht wordt gevraagd voor de relatie tussen locatieonderzoek en windmolenbeleid. Wordt op 
de onderwerpenlijst geplaatst.

5. Onderwerpen ter bespreking.

5.1 Spelregels 2e concept bespreken.
Spelregels zijn akkoord.

 5.2 Documentenlijst.
- Swifterbant Groeit: Volgende week wordt dit document besproken.
- Graag onderbouwing aanleveren voor afgevallen locaties eerder onderzoek en overzicht 

onderzoekslocaties aanvullen met locatie volkstuinen.



- Toevoegen aan documentenlijst: Structuurvisie 2012.
- Over 2 weken worden de presentaties van 17 maart en 8 oktober 2015 besproken
- De beleidsmedewerker wonen van de gemeente Dronten zal worden uitgenodigd voor het 

geven van een toelichting op het woningmarktonderzoek en de woonvisie.

 5.3 “Website, stand van zaken

Ad zal in overleg met de afdeling communicatie van de gemeente Dronten een 3 tal bureaus offer-
te vragen voor het maken van de website/logo.

5.4 Facebook.
Er moet een goede koppeling zijn tussen facebook en de website. Moet zelfstandig gevuld kunnen 
worden en mocht het noodzakelijk zijn ook onmiddellijk op zwart kunnen worden gezet. 

5.5. Persbericht.
Na ontvangst van alle voorstelteksten kan een persbericht worden opgesteld. Graag snel actie op 
dit punt, omdat het “dorp” nieuwsgierig is.

5.6 Contacten.

 De voorzitter zal contact opnemen met Dorpsbelangen.

6. Vaste punten.

- Communicatie.
- Contacten.
- Documenten.

7. Sluiting

Volgende keer wordt gesproken over verdeling van taken.


