
Verslag Werkteam Swifterbant groeit

Bijeenkomst 13
Datum :  dinsdag 19 december 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 G.J. Kruizinga,  de heer J. Oos-
terga, de heer R. Bolink, de heer J. Weesepoel, de heer J van Duin (gemeentelijk projectleider)

Afwezig met kennisgeving
mevrouw H. Timmerman, mevrouw A.M. van Huffel, de heer E. Goedegebuure

1. Agenda.
De agenda wordt conform vastgesteld. De aangemelde toehoorder is niet aanwezig, geen afmel-
ding ontvangen.

2. Verslag bijeenkomst 11 op 15 en 21 november 2017.
Het verslag is vastgesteld en goedgekeurd voor publicatie op de website.

3.  Voortgang bewaken.
3.1 Onderwerpenlijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, volgende vergadering afhandelen.

3.2 Actielijst.
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, volgende vergadering afhandelen.

3.3. Besluitenlijst
De heer Withaar bekijkt deze op actualiteit, volgende vergadering afhandelen.

4. Mededelingen en wederzijdse informatie
Er zijn geen mededelingen. Opgemerkt is dat de inloopavonden goed bezocht zijn en veel 
schriftelijke reactie hebben opgeleverd.

5. Onderwerpen ter bespreking.
5.1 Aanvullen Locatie document
Het locatie document is doorgenomen en aangevuld met een aantal opmerkingen gemaakt tijdens
de inloopavonden en van de klankbordgroep. De definitieve versie zal tijdens de volgende 
bijeenkomst worden vastgesteld. Aanvullende opmerkingen naar de voorzitter.
De opgestelde waarderingsmatrix zal worden toegevoegd aan het document.
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5.2 Besluit einde reactie termijn
Besloten is de reactie mogelijkheid op de website (locatie/idee/stelling) te sluiten op zaterdag 30 
december om 14.00 uur, de input/algemene opmerking blijft open staan. (actie voorzitter).
De informatieboeken worden ook weggehaald (actie Jan Oosterga)

5.3 Planning activiteiten
      De voorzitter zal het advies rapport vullen met alle  bekende gegevens en daarna voor aanvulling 

en correctie aan de leden van het werkteam sturen.

Het werkteam maakt een samenvatting van alle ingekomen reacties.  De reacties worden 
samengevat in de de volgende thema’s  Spelwijk / Bos en groen Swifterbant / Dorpskern en 
bereikbaarheid voorzieningen / Verbinding met Dronten / Verkeersstromen, openbaar vervoer / 
Communicatie over de ontwikkeling met  inwoners dorp /Woonvormen in Swifterbant / 
Fasering in de ontwikkeling.

Op 3 januari van 16.30 – 18.00 uur zal het werkteam een lees/schrijf/denk sessie houden over de 
thema’s en de ingekomen reacties.

De heer van Duin zal een afspraak maken om het advies rapport aan de wethouder te 
overhandigen ( na 9 januari). Er zal daarna waarschijnlijk een presentatie zijn aan het college.

Na overhandiging van het advies zal het werkteam haar werkzaamheden voorlopig afsluiten met 
een informele bijeenkomst. Het werkteam sluit haar werkzaamheden formeel af na besluitvorming 
over woningbouwlocaties in de gemeenteraad. De website www.swifterbantgroeit.nl blijft tot die 
tijd het informatieplatform.

5.4. Indeling adviesrapport
De beide ingebrachte voorstellen zijn besproken. Het werkteam wil  het model B gebruiken , dat is  
een  beknopt advies rapport met bijlagen.
De voorzitter vult het model met de bekende gegevens en de werkteamleden vullen dit aan.

6. Vaste agendapunten.

6.1  Communicatie 
6.1.1. website / Facebook
De laatste stand van het aantal bezoekers is 835 waarvan 64 % unieke bezoeken.
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6.1.2 persberichten
6.2. Contacten met belanghebbenden
De gesprekken met verenigingsbesturen zijn uitgevoerd, met Flevobij staat een afspraak gepland. 
Er is een verzoek om een gesprek met het werkteam afgehandeld op 12 december, de aanvrager 
heeft een uitgebreide mail gestuurd, die is toegevoegd aan het document met alle reacties.
Er is een(1) reactie van Spelwijk-ondernemer voor gesprek ( het gesprek is op 20.12), er zijn 25 
brieven verstuurd, opgemerkt is dat 1 reactie wel erg weinig is.

6.3 Nota van uitgangspunten, werkdocument
De nota van uitgangspunten zal als model niet worden gebruikt, het vaste agendapunt wordt afge-
voerd van de werkteam agenda.

7. Sluiting

Datum volgende vergadering: dinsdag 9 januari 2018.
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