
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 4
Datum  :  dinsdag 6 juni 2017
Tijd :  19.30 uur – 21.00 uur
Plaats  :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), de heer D. van der Schans, mevrouw A. van Huffel, de heer G.J. 
Kruizinga en mevrouw H. Timmerman (projectassistent en notulen).

Afwezig
De heer J. Weesepoel, de heer E. Goedegebuure, de heer J. Oosterga, de heer J. van Duin (ge-
meentelijk projectleider),mevrouw E. Roepers, de heer R. Bolink en de heer M. Schoone

1. Agenda.

Akkoord.
De voorzitter rapporteert de berichten van verhindering. 

2. Verslag 24 mei 2017.

Tekstueel: 
Mevrouw Timmerman was verhinderd.

Naar aanleiding van:
Gevraagd is wat de effecten zijn van de nieuwe luchthaven Lelystad voor Swifterbant.
De voorzitter zal nagaan wat de effecten van de vliegroutes zijn en hoe dit zich verhoudt tot nieuwe 
woningbouwlocaties.

Besluitenlijst:
Nog niet aanwezig.

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
--

3.2 Actielijst.
--

3.3. Vergaderplanning.
Het vergaderschema is aangepast.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

De heer M Schoone heeft zich, in verband met werkdruk windmolens, teruggetrokken. Hij is op af-
roep nog beschikbaar.
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Mevrouw J. Tijsma zal volgende vergadering de woonvisie met bijbehorende stukken komen toe-
lichten. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de relatie tussen het woningmarktonderzoek (aantal-
len) en de woonvisie. Is de Lemon 2016 hier ook bij betrokken?
Mevrouw Timmerman zal mevrouw Tijsma informeren over de vraagstelling.

Tijdens de vergadering van 21 juni zullen de voorbereidingen voor zaterdag 1 juli worden bespro-
ken (inclusief schema bemensing stand).

De tekening met de 9 locaties (oud) moet worden aangepast naar 11 locaties (dus aangevuld met 
de locaties zoals besproken in vorige bijeenkomst. De voorzitter neemt dit op met de heer Van 
Duin.
Het document “verkenning en beschrijving locaties” wordt door de voorzitter aangepast en gedeeld 
onder de werkteamleden. Hierbij neemt hij de opmerkingen van de heer Kruisinga mee.

Morgenavond (7 juni) schuift de voorzitter aan bij het overleg van het bestuur van Dorpsbelangen 
Swifterbant. De heren Van der Schans en Kruisinga zullen proberen hierbij aan te schuiven. Aan-
vang 20.00 uur in De Steiger te Swifterbant. Tijdens dit overleg zal gepolst worden of dorpsbelan-
gen interesse heeft om een afvaardiger te laten deelnemen aan het werkteam en of er nog ‘oud 
zeer’ uit het verleden bestaat dat moet worden ‘opgeruimd’ om tot een goede samenwerking te ko-
men.

Gevraagd wordt naar het persbericht. De voorzitter zegt toe deze op te stellen en rond te mailen.

5. Onderwerpen ter bespreking.

5.1 Spelregels 2e concept bespreken.
Geen wijzigingen.

5.2 Documentenlijst.
Gevraagd wordt naar de status van het document Lemon 2014, opgesteld door de gemeente 
Dronten samen met OFW. De status van het document wordt opgevraagd door mevrouw Timmer-
man. 
Gevraagd wordt of het document van invloed is geweest op de Woonvisie? Dit zal mevrouw Tim-
merman navragen bij mevrouw Tijsma

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. Er is van één bureau een offerte ontvangen. Mevrouw Vos (gemeente) zal hier 
nogmaals achteraan bellen zegt de voorzitter. Hij zal er voor zorgen dat de ontvangen offerte zal 
worden verspreid onder de werkteamleden. Eventuele nagekomen offerte’s zal de voorzitter ook 
rondmailen.

5.5. Persbericht over samenstelling werkteam.
Na ontvangst van alle voorstelteksten kan een persbericht worden opgesteld. Graag snel actie op 
dit punt, omdat het “dorp” nieuwsgierig is. De voorzitter zorgt voor een algemeen persbericht.

5.6 Takenverdeling

Volgende vergadering behandelen i.v.m. geringe opkomst.
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6. Vaste agendapunten.

6.1    Communicatie.
6.1.1.   Website / Facebook

 zie punt 5.3
6.1.2.   Documentenlijst, versie 24 mei

Er zijn geen aanvullingen. 
6.2 Contacten met belanghebbenden

Morgenavond kennismaking met dorpsbelangen Swifterbant.
6.3 Nota van uitgangspunten

Volgende keer behandelen i.v.m. geringe opkomst.

7. Sluiting

Volgende keer wordt gesproken over verdeling van taken, Nota van uitgangspunten, de 11 locaties 
en wordt er toelichting op de Woonvisie en Woningmarktonderzoek gegeven door mevrouw Tijs-
ma.

_________________________
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