
Verslag Werkteam Swifterbant grotit
Bijeenkomst 11 en 12
Datum :  woensdag 15 november 2017/dinsdag 21 november 2017
Tijd :  19.00 uur –  21.00 uur
Plaats :  De Hoeksteen te Swifterbant

Aanwezig
De heer A. Withaar (voorzitter), de heer D. van der Schans, de heer E. Goedegebuure de heer 
G.J. Kruizinga,  de heer J. Oosterga, de heer R. Bolink, de heer J. Weesepoel (alleen 21-11), me-
vrouw A.M. van Huffel, en mevrouw H. Timmerman (projectassistent en notulen).

Afwezig met kennisgeving
Vergadering 15 november: de heer J. Weesepoel
Beide vergaderingen: de heer J. van Duin (gemeentelijk projectleider).

1. Agenda.

De agenda wordt conform vastgesteld.
De heer Withaar heet de gasten (mevrouw E. Roepers en de heer P. de Jong).

2. Verslag 1 november 2017.

De opmerkingen bij het verslag 21 november worden door mevrouw Van Huffel aangepast in het 
verslag. De overige verslagen d.d. 20 september en 26 oktober worden bij dezen vastgesteld.
Het verslag van de 3e bijeenkomst is inmiddels ook definitief.

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

3.  Voortgang bewaken.

3.1 Onderwerpenlijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit.

3.2 Actielijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit.

3.3. Vergaderplanning.
De heer Withaar past het concept aan en mailt deze aan het werkteam (inclusief extra infoavond 
12-12) . Een kopie van de planning zal door de heer Withaar worden gemaild aan de heer Koppe-
jan (De Hoeksteen) voor het aanpassen van de reserveringen.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie

Mevrouw Van Huffel heeft contact gehad met haar achterban. Zij wijzen op mogelijk misbruik van 
de website m.b.t. raadpleging inwoners Swifterbant. Men kan (met meerdere IP-adressen) mogelijk
meerdere keren hun mening delen.
Er ontstaat een discussie. Conclusie is dat het merendeel van het werkteam hier geen problemen 
voorziet omdat men niet kan stemmen maar een mening kan delen. Na de raadpleging worden de 
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meningen getoetst en besproken. Eventuele uitwassen komen dan vanzelf naar voren. Indien no-
dig kan men dan inhaken op het afgegeven signaal bij een bepaalde locatie (verdiepingsslag).
Vanuit de actiegroep ‘Red het Bos’ is het verzoek, bij monde van mevrouw Van Huffel,  zorgvuldig-
heid te betrachten bij het beoordelen van de ingekomen meningen.

De heer Withaar geeft een terugkoppeling van zijn overleg met de wethouder:
 14 locaties  breng hier als werkteam een onderscheid in aan.
 Half december zal de heer Withaar de wethouder van de voortgang op de hoogte stellen.
 Werkteam krijgt ‘groen licht’ om verder te gaan met het proces.

5. Onderwerpen ter bespreking.

5.1 Website, Facebook stand van zaken.
Lancering van de website Swifterbant Groeit op 16 november lijkt te snel. De website vindt nu 
plaats nu in week 17. In diezelfde week wordt er huis-aan-huis een flyer verspreid (bij de Flevo-
post) waarop de website staat vermeld.

5.2 Bespreken document “verkenning van alle genoemde locaties”.

Wordt nog één keer doorgenomen. 
De straal van 500 m’ op de tekening van bladzijde 8 komt te vervallen; alleen 1.000 en 1.500 m’ 
opnemen.
Afgesproken wordt dat mevrouw Van Huffel en mevrouw Timmerman hier samen nog een keer 
(taalkundig) kritisch naar kijken.

5.3. Bespreken notitie “Communicatie raadpleging inwoners d.d. september 2017.
Wordt doorgenomen en ook hier zullen de beide dames nog één keer kritisch naar kijken. 

In verband met de tijd wordt afgesproken de rest van de agenda op dinsdag 21 november te be-
spreken.

21 november 2017
De heer De Jong en mevrouw Roepers zijn als gast aanwezig bij het overleg.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie
De heer Weesepoel merkt op nog enkele wijzigen/aanvullingen te hebben ten aanzien van de web-
site. Afgesproken wordt dat hij deze per mail aanlevert bij de heer Withaar.

De locatie met betrekking tot de windmolens zijn bekend. Morgenavond (22 november) is er een 
informatiebijeenkomst voor genodigden.

Donderdag tijdens het persuurtje van de gemeente zal de website aan de orde komen. De heer 
Withaar zal hierbij aanwezig zijn.

Vervolg agenda 15 november:
5.4. Gesprekken met belanghebbenden
Morgen vinden de eerste gesprekken plaats (watersportvereniging, Imkerij De Flevobij, Het Behou-
den Paard en de Volkstuinvereniging). Voor ieder gesprek is 30 minuten gereserveerd.
Er zal aandacht worden gevraagd voor de terugkoppeling aan hun achterban (door verenigingen 
zelf). Het werkteam zal de verslagen van deze gesprekken op de website plaatsen.
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Mevrouw Roepers vindt dat de er een brief aan alle inwoners van Swifterbant (huis-aan-huis) dient 
te worden gezonden. De heer Withaar onderzoekt de mogelijkheden. In ieder geval zal er in de 
pers een bericht verschijnen dat een ieder zich kan aanmelden voor een 10 minuten-gesprek op   
12 december 2017 in De Hoeksteen. Aanmelden kan bij de voorzitter of mevrouw Timmerman.

5.5. Inloopavond
Tijdens de inloopavond zal de heer Withaar diverse doorlopende korte presentaties geven (iedere 
keer in een andere zaal/kamer).

Per kamer/zaal zullen aan een tafel werksessies plaatsvinden (m.b.v. 
“geeltjes/reactieformulieren”); hierop kan men dan positieve en/of negatieve reacties op een locatie
geven.
De heer Withaar zorgt voor de benodigde materialen.

Na afloop van de inloopavonden zal de presentatie op de website worden geplaatst. 

5.6. Vraagstelling aan klankbordgroep
Verwachting is dat de klankbordgroep wil meekijken met de uitkomsten van de afhandeling van de 
ingekomen reacties.
Tijdens het persuurtje van de gemeente zal de heer Withaar extra aandacht vragen voor de moge-
lijkheid zitting te nemen in de klankbordgroep. Ook de werkgroepleden zullen actief deelnemers 
werven. Minimale grootte klankbordgroep is 6 leden; maximaal 12 leden.

5.7. Planning activiteiten en bijeenkomsten
Dinsdag 28 november Eerste klankbordgroepbijeenkomst.
Woensdag 29 november Inloopavond.
Dinsdag 12 december Tweede klankbordgroepbijeenkomst.
Dinsdag 19 december Bijeenkomst werkteam.

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 zal De Drontenaar vragen om een datumrectificatie (28 november 
16.30 uur moet worden 29 november 19.00 uur).

6.2 Contacten met belanghebbenden
Morgenavond gesprekken met externen (Het Behouden Paard, volkstuinvereniging, De Im-
kerij en watersporvereniging).

6.3 Nota van uitgangspunten
Wordt niet behandeld.

7. Sluiting

Datum volgende vergadering: dinsdag 19 december 2017.
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