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ACTIELIJST
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Omschrijving
Opening
 Mw. van Wagensveld heet allen welkom.
 Voorstellen en kennismaking.
 Korte terugblik van de wijkgesprekken, de opgehaalde informatie en
hoe gaan we verder.
Klankbordgroep
 De klankbordgroep speelt een actieve rol bij de totstandkoming van
plannen. Door met ons mee te denken, praten en doen.
 Daarnaast kunnen zij aangeven wat speelt en leeft er in de buurt en
kunnen zij vragen over de status van het project van buurtbewoners
doorspelen of beantwoorden.
Algemene gegevens de wijkgesprekken
 Er zijn circa 650 uitnodigingen verstuurd voor deelname aan het
wijkgesprek. Tijdens de 7 wijkgesprekken zijn er circa 120 bewoners
aanwezig geweest.
 Er zijn ongeveer 400 punten opgehaald waarvan 53% verbeterpunten,
25% kwaliteiten en 22% ontwikkelkansen. De punten zijn ingedeeld
naar verschillende categorieën. Zie voor de opgehaalde informatie de
PowerPoint presentatie.
 Op nummer 1 staat het verkeer gevolgd door de woningen en het
groen.
 In het volgende overleg wordt gekeken of er een verkeersdeskundige
van de gemeente toelichting kan geven over de stand van zaken m.b.t.
projecten als: rotonde etc.
 De klankbordgroep vraagt zich af wat de status is van de door de
bewoners aangebrachte punten en of zij hier nog invloed op kunnen
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uitoefenen. De gemeente en Mercatus gaan hiermee aan de slag.
Plannen
 Besproken wordt waaraan een goed plan volgens de klankbordgroep
moet voldoen. Hierbij wordt aangegeven dat er draagvlak moet zijn,
dat het uitvoerbaar is en vooral ook betaalbaar moet zijn. Hierbij komt
direct de vraag naar voren of er budgetten aanwezig zijn en hoe hoog
deze zijn. MvW antwoordt dat dit afhankelijk is van het onderwerp. Dit
zal per onderwerp verder bekeken en meegenomen moeten worden.
Bijvoorbeeld bij het aanbrengen van energiemaatregelen is het budget
van kopers waarschijnlijk anders dan het budget van Mercatus voor
de huurwoningen.
 Het doel is om de conceptplannen in september-oktober gereed te
hebben. De klankbordgroep geeft aan dat dit best een uitdaging is
gezien het aantal ingebrachte punten en vraagt zich af of dit realistisch
is. MvW geeft aan dat als we het niet halen er goed gecommuniceerd
moet worden naar de bewoners over het uitstel, waarom dit is en
wanneer het wel realistisch is om de plannen te verwachten. We
nemen dit mee in het vervolg.
 Er zijn veel verschillende onderwerpen door de bewoners naar voren
gebracht. Er is gezamenlijk besproken hoe we op een efficiënte wijze
kunnen komen tot plannen. Hierbij is besproken om te werken in
verschillende werkgroepen waarbij het wel belangrijk is dat er tijdens
de klankbordgroep momenten worden ingebouwd waarin we elkaar op
de hoogte houden van de vorderingen en afwegingen. We hebben de
volgende indeling van werkgroepen afgesproken:
o Werkgroep 1: Groen, achterpaden en tuinen.
o Werkgroep 2: Woningen, riolering en bestrating.
o Werkgroep 3: Sociaal, voorzieningen en communicatie.
o Werkgroep 4: Verkeer
 Alle aanwezigen hebben hun voorkeur voor een werkgroep
aangegeven en ingeleverd. De definitieve indeling bespreken we de
volgende keer.
Huurdersparticipatie
 De huurdersparticipatie is gestart waarbij het doel is om te komen tot
een strategie van de woningen.
 In het volgende overleg geeft Pieterke van der Schee, wijkcoördinator
een presentatie over het proces van de huurdersparticipatie en de
eerste indrukken van de eerste gesprekken met de huurders.
Onderwerpen voor de volgende bijeenkomst
 Korte terugkoppeling van de eerste bijeenkomst.
 Het definitief samenstellen van de werkgroepen.
 Start van de werkgroepen waarbij de lijst met aangebrachte punten de
leidraad is. Hierbij wordt aangegeven wat de status is van de
verschillende onderdelen en of er invloed kan worden uitgeoefend.
Ook wordt gezamenlijk bekeken welke vervolgstappen er gezet
kunnen worden.
 Gezamenlijk een korte terugkoppeling van de werkgroepen waar de
belangrijkste punten (opzienbarende punten) met elkaar worden
gedeeld.
 De status van de huurdersparticipatie en voortgang wordt besproken.
Sluiting :
 Volgende bijeenkomst dinsdagavond 17 mei om 19.30 uur locatie
Gemeente Noordoostpolder.
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