
Werkteam document

Rapportage marktkraam presentatie 1 juli 2017

Op 1 juli heeft het werkteam zich gepresenteerd op de juli markt met een meedenk kraam.

Er was de mogelijkheid om reacties te geven op de genoemde locaties en ook op de werkwijze 
voor de raadpleging van de inwoners door het werkteam.
Groene A4 over raadpleging :   4
Geeltjes over Raadpleging    :   3
Gele A4 over locaties : 10
Geeltes over locaties :  24
Overige geeltjes :  17
Totaal reacties :   58

Opmerkingen over raadpleging inwoners
1. Politiek doet te weinig voor Dronten
2. Gemeente Dronten neemt Swifterbant niet serieus
3. Nu eerst Swifterbant en dan pas Dronten
4. Informatie delen via website en Facebook ; infoborden in bibliotheek / sportkantine / 

scholen / Hoeksteen etc.
5. Niemand vergeten
6. Grote bijeenkomsten bevallen niet zo goed, dus kleine bijeenkomsten
7. Facebook en LinkedIn gebruiken

Opmerkingen over de locaties
1. optie 2A + 2+ 3
2. Volkstuinen, als je verplaatst dan goed compenseren
3. locaties 1,8 en 2 het meest geschikt
4. Volkstuinen. Alleen als gemeente een nieuwe locatie inricht
5. Swifterbos, paardenstallen en volkstuinen handhaven
6. Bouwen, laagbouw, Bloemenzoom en Spelwijk
7. Levensbestendige woningen, locatie 2 A en 2. Ook om aanzicht van Swifterbant te 

verbeteren
8. Spelwjk opknappen en woningen bouwen
9. Koppel locaties aan type te bouwen woningen, m.a.w. “wat willen we”
10. Locatie  2A en @ zijn op dit niet aantrekkelijk als “eerste aanzicht” van Swifterbant. 

Deze locaties moeten hoe dan ook ontwikkeld worden.
11. Toekomstige woningbouw kan niet los worden gezien van aanwezige voorzieningen, 

“wat maakt Swifterbant aantrekkelijk “
12. niet aan oost-zuid kant i.v.m. aanvliegroute Lelystad Aiport, voorkeur voor 1 en 12, 

geen bezwaar tegen 10 en 7
13. 1 en 2 , bos moet blijven
14. Bos moet blijven, 2 + 2 A en 1
15. 2 – enkele gebouwen weg + 2A
16. uitbreiding locatie 2A
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17. Sportparken weg en verplaatsen naar Bos, Bos verplaatsen
18. 1 of 2 , bos moet blijven
19. nummer 2 en 2 A
20. Spelwijk is een goede locatie om te bouwen
21. Geen bebouwing bij de Hertenkamplaan, er is al zo weinig bos.
22. Ondanks zelf een volkstuin. Volkstuin is de beste optie, laten wij de voortgang niet

in de weg staan (als volkstuinders)
23. wij gaan voor 2 en 2 A
24. waar de Hoeksteen d=staat daar willen wij graag wonen in Swifterbant
25. oude industrie terrein speelwijk weg, 2 A en 2
26. industrie terrein aanpakken, bouw daar huizen
27. wij gaan voor 2A en 2
28, vooral niet in het bos, industrie rond haven opruimen en leuke jachthaven en huizen 

bouwen
29. Prioriteit Spelwijk ontwikkelen
30. Volkstuinen houden, afblijven, locatie 1
31. Oude industrieterrein weg, 2 en 3
32. 2 en 2A
33. afblijven van Hertenkamplaan
34. 2 A , 2 , 1

Overige opmerkingen
a. Aandacht voor ontsluiting Bloemenzoom 2x
b. Ontwikkelen Spelwijk
c. Project Hoeksteen zo snel mogelijk realiseren
d. Industrieterrein opruimen, is nu geen gezicht  als je Swifterbant inrijd, kijk naar 

Timmermans zo hoort het
e. MFC en kombuisterrein ontwikkelen
f. Levensbestendige woningen
g. Er moet meer gesport worden zegt men, goed voor de gezondheid etc. In Swifterbant 

willen de sporten graag groeien, helaas is daar geen mogelijkheid voor, dus een beetje 
tegenstrijdig toch. Dus een sporthal.

h. ontsluiting van Flevopolder / Swifterbant naar Randstad verbeteren
i. hotel in Swifterbant
j. Ontwikkelen richting Dronten
k. Senioren appartementen
l. De entree van het dorp is het lelijkste gedeelte, industrieterreinweg, mooie flat > 100 m2 

oppervlakte
m. verpaupering van Swifterbant, opknappen die hap
n. sporthal, groeimogelijkheid voor de sporten
o. winkels vol !
p. Bloemenzoom afmaken. Sportcomplex op zwembadlocatie om inwoners aan te trekken
q. vrij bouwen zonder aansluiting nuts voorzieningen, zonder bouwrijp maken
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