
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 2
Datum  :  woensdag 24 mei 2017
Tijd :  16.00 uur – 17.30 uur
Plaats  :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), , de heer J. Weesepoel,, de heer E. Goedegebuure, mevrouw A. 
van Huffel, de heer R. Bolink, de heer M. Schoone, de heer G.J. Kruizinga en mevrouw H. Timmer-
man (project assistent en notulen).

Afwezig
De heren  en  de heer D. van der Schans, de heer J. Oosterga de heer J. van Duin (gemeentelijk 
projectleider),mevrouw E. Roepers, mevrouw H. Timmerman (allen met kennisgeving).

1. Agenda.

Akkoord.
De voorzitter rapporteert de berichten van verhindering. 

2. Verslag 10 mei 2017.

Tekstueel: Enkele tekstuele opmerkingen worden nagezonden en zullen worden verwerkt.
Inhoudelijk geen opmerkingen

Na aanpassing van de opmerkingen kan het verslag gepubliceerd worden.

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
Op de onderwerpen lijst plaatsen : 
– relatie met project MFR, de woningbouw component.
– stand ontwikkeling/verkoop Bloemenzoom, oorzaak achterblijven

3.2 Actielijst.
Format Jos kan gebruikt worden voor voorsteltekst voor de op de website. Nog niet iedereen heeft 
tekst ingestuurd

3.3. Vergaderplanning.
Het vergaderschema  is aangepast.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

De reactie van een werkteamlid besproken over de hoge vergaderfrequentie. De vergadering deelt 
de opvatting dat zorgvuldigheid in de bespreking en behandeling van onderwerpen in het werk-
team belangrijk is en niet de snelheid. De vergaderfrequentie zal worden aangepast als dat nodig 
is. 
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5. Onderwerpen ter bespreking.

5.1 Spelregels 2e concept bespreken.
Geen wijzigingen

 5.2 Documentenlijst.
- Geen aanvullingen

 5.3 Website Facebook, stand van zaken

Er is bij 3 bureaus uit Swifterbant een offerte gevraagd voor het maken van de website/logo en Fa-
cebook koppeling

5.4 Bespreking notitie Swifterbant groeit.
De notitie is per pagina besproken. De volgende opmerkingen zijn gemaakt.
Pag. 3 : samenhang met MFR ontwikkeling is van belang, staat nu niet in inleiding

Pag. 4 : uitgangspunten zijn helder :
– bevolking van Swifterbant breed en intensief betrekken bij maken plannen
– transparantie en openheid
– gemeentelijke woonvisie als basis

De opdracht voor het kernteam is het opstellen van een advies voor de bestuurlijke en politieke be-
sluitvorming over woningbouwlocatie(s) in Swifterbant vanaf 2020

Opmerking : Swifterbant moet vooral aantrekkelijk zijn voor mensen die terug willen komen, een 
grote nieuwkomers markt lijkt niet realistisch.  De aantrekkelijkheid ligt in de familieverbanden, het 
“groene” karakter van het dorp en de aantrekkelijke woonprijzen.

Het werkteam heeft aandacht voor het verleden maar ziet daarin niet alleen negatieve signalen, er 
is nu geen specifieke actie gericht op de verwerking noodzakelijk.

Pag. 5 ;geen opmerkingen, is uitgevoerd volgens plan, het spelregel document is opgesteld.

Pag. 6 ; Er zal een start gemaakt worden met de Nota van Uitgangspunten, in deze nota zal ook 
de inventarisatie van alle locaties staan die door het werkteam zijn verzameld.
De concept nota wordt besproken met de wethouder en daarna voorgelegd aan het college van 
burgemeester en wethouders.  De (concept) nota kan ook worden besproken met fracties uit de 
gemeenteraad. 
De nota van uitgangspunten is de basis voor de raadpleging van alle belanghebbenden

Pag 7 ;  over de stappen van de raadpleging zal het werkteam nog een invulling bepalen, de ge-
noemde stappen lijken in eerste instantie te mager
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Pag. 7 ; de eerste afspraken over de ontwikkeling van de communicatie middelen zijn gemaakt.

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 Takenverdeling
Er is een taak benoemd : redacteur website/facebook

6. Vaste agendapunten.

6.1    Communicatie.
6.1.1.   Website / Facebook

 zie punt 5.3
6.1.2.   Documentenlijst versie 1705

Er zijn geen aanvullingen. 
6.2 Contacten met belanghebbenden

Er is een eerste lijst opgesteld.
Het werkteam wil zich presenteren op de “juli markt” zaterdag van 10 – 15 uur. Er 
zal een aanvraag voor een stand/kraam worden gedaan, de invulling p de aktielijst

6.3 Nota van uitgangspunten
Voorzitter maakt eerste concept inhoud

7. Sluiting

Volgende keer wordt gesproken over verdeling van taken en de “oude”presentaties 

_________________________
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