
Verslag Werkteam Swifterbant groeit

Bijeenkomst 10
Datum :  donderdag 26 oktober 2017
Tijd :  19.00 uur – 21.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), mevrouw A. van Huffel (notulen), de heer G.J. Kruizinga, de heer J. 
Oosterga, de heer R. Bolink.
De heer J. Weesepoel sluit later aan.

Afwezig:
de heer D. van der Schans (met kennisgeving), de heer E. Goedegebuure, de heer J. van Duin 
(met kennisgeving) en mevrouw H. Timmerman (met kennisgeving).

1. Opening en Agenda
 De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

2. Verslag 9e bijeenkomst  10 oktober 2017
2.1. Het verslag wordt met een paar tekstuele wijzigingen vastgesteld.
2.2. Besluitenlijst ( nog geen formele besluiten)

3. Voortgang bewaking
3.1  Onderwerpen lijst

Deze was niet bijgevoegd bij de agenda en wordt derhalve niet besproken.

3.2 Aktie lijst
Deze was niet bijgevoegd bij de agenda en wordt derhalve niet besproken.

3.3 Vergaderplanning, versie 9
A. Withaar heeft inmiddels versie 10 opgesteld, deze wordt besproken.
De heer Withaar stuurt deze vanavond nog naar alle leden.

4.  Mededelingen en wederzijdse informatie (inclusief rondvraag)
De heer Withaar heeft 31 oktober ’s morgens een afspraak met het College van B&W om de stand 
van zaken en de website te bespreken.

5. Onderwerpen ter bespreking
5.1 Website, Facebook  website 
De teksten worden besproken en vastgesteld. De Facebook pagina vergt nog enige aandacht. 
Naar aanleiding van: 
De mailaccounts redactie@swifterbantgroeit.nl en voorzitter@swifterbantgroeit.nl werken nog niet. 
Hiervoor moet de gemeente nog een actie uitvoeren. A. Withaar maant hen tot spoed.

5.2 Bespreken locaties document 
Dit document wordt doorgenomen en zal door de heer Withaar worden aangepast.

mailto:voorzitter@swifterbantgroeit.nl
mailto:redactie@swifterbantgroeit.nl


5.3 Bespreken Notitie communicatie raadpleging 
De heer Withaar vraagt allen om de lijst met de gegevens belanghebbenden te controleren en 
eventueel aan te vullen. Deze wordt volgende keer besproken.

5.4 Tekst flyer      (bijlage )
Deze wordt besproken en door de heer Withaar aangepast.

6.  Vaste agendapunten
6.1  Communicatie 

6.1.1. website / facebook
6.1.3 persberichten

concept start website - documenten worden aangepast.
6.2. Contacten met belanghebbenden

Zie punt 5.3
6.3 Nota van uitgangspunten, werkdocument

Bovenstaande punten zijn ofwel besproken ofwel doorgeschoven naar de volgende vergadering.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
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