
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 7
Datum :  dinsdag 29 augustus 2017
Tijd :  19.30 uur – 21.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), mevrouw A. van Huffel, de heer G.J. Kruizinga, de heer J. Weese-
poel, de heer J. Oosterga, de heer R. Bolink, de heer J. van Duin (gemeentelijk projectleider) en 
mevrouw H. Timmerman (projectassistent en notulen).

Afwezig
De heer D. van der Schans, mevrouw E. Roepers en de heer E. Goedegebuure (allen met kennis-
geving).

1. Agenda.

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Verslag 4 juli 2017.

Het verslag wordt conform vastgesteld.

Besluitenlijst:
Nog niet aanwezig.

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
Punt 8 en 9 zijn afgehandeld.

3.2 Actielijst.
Actie 12 Ron’s foto staat nog op telefoon David. Wordt z.s.m. gezonden. Ellaline heeft nog niets 
aangeleverd.
Actie 14 is afgehandeld.

3.3. Vergaderplanning.
De heer Withaar zorgt voor een vervolgplanning. Deze zal in de volgende vergadering (20 septem-
ber) worden behandeld en vastgesteld. De heer Weesepoel en mevrouw Van Huffel zijn dan ver-
hinderd. 
De vergadering van 20 september zal in het teken staan van het document “verkenning van alle 
genoemde locaties”. De opmerkingen van vanavond zal de heer Withaar in het document verwer-
ken en een aangepaste versie mailen (versie 0.3).

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

Geen.

5. Onderwerpen ter bespreking.

_________________________
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5.1 Website, Facebook stand van zaken.
De heer Bolink en mevrouw Van Huffel hebben nog niets gehoord van de ontwerper.
De opzet van de website kan ieder moment gereed zijn. Mevrouw Van Huffel belt hier achteraan.

_________________________
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5.2 Bespreken document “verkenning van alle genoemde locaties”.

De heer Withaar heeft een concept rondgemaild, versie 0.2. Dit concept wordt vanavond bespro-
ken. Alle gemaakte opmerkingen worden door de heer Withaar in het concept verwerkt; aanslui-
tend zal een aangepaste versie (0.3) onder de werkteamleden worden verspreid.

De locaties 1 t/m 4 worden behandeld. De leden wordt gevraagd de teksten voor de locaties 5 tot 
en met 14 thuis alvast te bekijken en de opmerkingen voor de volgende vergadering gereed te 
hebben. Ook wordt hen gevraagd na te denken over de teksten t.b.v. hoofdstuk 2. De heer Withaar 
merkt verder op dat de matrix (t.b.v. beoordeling locaties) van de heer Kruisinga nog volgt.

6. Vaste agendapunten.

6.1    Communicatie.
6.1.1.   Website / Facebook

 Niet behandeld.
6.1.2.   Documentenlijst, versie 4 juli

Niet behandeld. 
6.1.3.      Persberichten  

Niet behandeld.
6.2 Contacten met belanghebbenden

6.2.1.      Rapportage Ad aan college op 4 juli  
Voor kennisgeving aangenomen.

6.2.2.      Samenvattend verslag contact Dorpbelangen, 4 juli  
Voor kennisgeving aangenomen.

6.3 Nota van uitgangspunten
Niet behandeld..

7. Sluiting

Datum volgend vergadering woensdag 20 september van 16.00 – 17.30 uur in De Hoeksteen te 
Swifterbant. 

_________________________
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