
Verslag Werkteam Swifterbant groeit
Bijeenkomst 9
Datum :  donderdag 10 oktober 2017
Tijd :  19.30 uur –  21.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

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

Afwezig
De heer D. van der Schans en de heer E. Goedegebuure (beiden met kennisgeving).

1. Agenda.

De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Verslag 10 oktober 2017.

Tekstueel
Geen opmerkingen.

Besluitenlijst
Werkteam heeft nog geen besluiten genomen daarom is er nog geen besluitenlijst.

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
Ongewijzigd.

3.2 Actielijst.
Actie 12 is afgehandeld. Verder ongewijzigd.

3.3. Vergaderplanning.
De heer Withaar past het concept aan en mailt deze aan het werkteam. Een kopie van de planning 
(versie 9) zal door de heer Withaar worden overhandigd aan de heer Koppejan (De Hoeksteen) 
voor het aanpassen van de reserveringen.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

Het overleg van vandaag stond eigenlijk gepland voor 3 oktober jl. Helaas was de heer Withaar 
verhinderd door werkomstandigheden. Daarvoor zijn excuses. Vanaf 20 oktober is de heer Withaar 
volledig inzetbaar voor Swifterbant Groeit (tot 1 januari 2018).

Mevrouw Van Huffel vraagt aandacht voor het tijdig, vooraf informeren/benaderen van belangheb-
benden/eigenaren. Dit naar aanleiding van de avond bij Dorpsbelangen (was niet extern gecom-
municeerd). Afgesproken wordt om alle belanghebbenden/eigenaren, voordat de website actief 
wordt, te informeren over de website.
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De heer Oosterga merkt op dat hij in de krant gelezen heeft dat er gecommuniceerd is dat de men-
sen mogen kiezen. Dit is niet het geval. Ook niet op de avond van Dorpsbelangen. Wel is er gewe-
zen op de mogelijkheden je mening kenbaar te maken via de website/facebook van Swifterbant 
Groeit.

5. Onderwerpen ter bespreking.

5.1 Website, Facebook stand van zaken.
De website Swifterbant Groeit wordt getoond (subtitel: Laat je stem horen). De heer Bolink en me-
vrouw Van Huffel zullen, samen met de heer Withaar, de website beheren en vullen. Hiervoor zul-
len zij een cursus gaan volgen. Wordt ingepland (bij voorkeur woensdag 18 oktober n.m.).

Opmerkingen:
 Een algemeen stukje toevoegen met bedoeling van website.

 In het gehele document één stijl doorvoeren (u of jij). Voorkeur is werken met u i.p.v. jij.

 Stellingen wordt: uw mening.

 De ideeën wordt: uw idee.

 Toevoegen: uw locatiesuggestie.

 Jouw input: hebben wij nog iets gemist?

 Item “met wie gaan we praten” niet onder tabblad “praat mee” maar onder tabblad 
“werkgroep/planning”.

 Bij tabblad “locatie” opnemen uw suggestie (aanvullend op “onze” locaties). Dit plaatsen onder 
“praat mee”. Tabblad “Praat mee” en “Actueel” omruilen.

Deze opmerkingen zullen worden aangepast op de website.

De op te nemen teksten voor de website worden de volgende vergadering (17 oktober) worden ge-
schreven/geredigeerd. Op verzoek vindt deze bijeenkomst plaats op 19.00 uur.

De heer Withaar merkt op dat de website 31 oktober operationeel moet zijn. De website wordt dan 
getoond aan het college. Per 1 november zal de website dan officieel “in de lucht” zijn.

5.2 Bespreken document “verkenning van alle genoemde locaties”.

Opnemen locatietekening met een straal van 1.500 m tot de kern (winkels/medisch centrum). Hier-
uit blijkt dat alle locaties binnen deze straal bevinden en dus op een redelijke afstand bevinden.

De heer Withaar merkt op dat de opmerkingen van de heer Kruizinga nog moeten worden verwerkt 
in het document.

Nog openstaande vragen:
Locatie 8
Wie is de eigenaar van de grond? De gemeente? 

Locatie 11
Welke afstand moet er worden gehanteerd t.o.v. de toekomstige windmolens naar de woningen? 
Het besluit hierover vindt plaats op 15 oktober 2017. Eerst afwachten wat er besloten wordt. Daar-
na bekijken of deze locatie gehandhaafd blijft. 
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Volgens de heer Van Duin liggen de beoogde windmolens op 1.000 m van de beoogde locatie. 
Deze afstand is voldoende volgens de geldende regels. Volgens de heer Kruizinga is die afstand 
500 m en geen 1.000 m. De heer Van Duin zal een foto met de windmolenlocaties mailen aan het 
werkteam waaruit blijkt wat de afstand is tot de beoogde locatie.

_________________________
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Locatie 12
De grond ten zuiden van de weg is in eigendom van de gemeente.

Locatie 14
Wordt alleen locatie De Hoeksteen (ongeveer 820 m2). Geschikte locatie voor hoogbouw?

5.3. Bespreken notitie “Communicatie raadpleging inwoners d.d. september 2017.
Niet behandeld. 

6. Vaste agendapunten.

6.1    Communicatie.
6.1.1.   Website / Facebook

 Zie 5.1.
6.1.2.   Documentenlijst, versie 4 juli

Niet behandeld. 
6.1.3.      Persberichten  

De heer Withaar heeft een interview gegeven aan de Drontenaar (aansluitend op de 
avond bij Dorpsbelangen).

6.2 Contacten met belanghebbenden
Avond Dorpsbelangen is geweest; goede belangstelling (ongeveer 40 mensen). Naast de 
heer Withaar waren de heren Oosterga en Kruizinga aanwezig op deze avond om informa-
tie over Swifterbant Groeit te verstrekken.

6.3 Nota van uitgangspunten
Wordt niet behandeld.

7. Sluiting

Datum volgend vergadering (schrijfsessie t.b.v. website) dinsdag 17 oktober van 19.00 – 21.00 uur 
in De Hoeksteen te Swifterbant. Tijdens de bijeenkomst d.d. 26 oktober 2017 (19.00 uur) zal de 
website door het werkteam worden bekrachtigd. Bij deze beide bijeenkomsten zullen de heer Van 
Duin en mevrouw Timmerman niet aanwezig zijn.
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