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_________________________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
Henri opent de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Plan van aanpak voor participatie en de enquête
Het plan van aanpak is ook aan de meedenkgroep gestuurd. De projectgroep neemt kennis van
het plan van aanpak. De enquête moet nog besproken worden met de ambtelijk opdrachtgever en
de wethouder. Maandag is de enquête klaar voor verspreiding. De mensen hebben tot
14 oktober de tijd om de enquête in te vullen. Gijsje heeft een week nodig om een goed verslag
van de uitkomsten van de enquête te maken. Op 8 oktober is er een inloopbijeenkomst voor de
bewoners in de Merenwijk. De uitkomsten hiervan zal Gijsje meenemen in het verslag van de
enquête. Er zijn 4 stappen stap 1 is informatie ophalen, stap 2 gegevens verwerken en opstellen
concept gebiedspaspoort, stap 3 terugkoppelen en aanpassen en stap 4 is de besluitvorming en
advies. Lars geeft aan dat Van der Vorm geen actieve rol heeft bij de inloopbijeenkomst. Wat
betreft de enquête geeft Lars aan dat voorkomen moet worden dat er verkeerde verwachtingen
ontstaan bij het ophalen van de meningen/wensen van de bewoners in de wijk. Je krijgt wellicht
met uitkomsten aan de slag die je niet kan waarmaken. Neem een disclaimer op over de
haalbaarheid. Er zal een aparte afspraak tussen Lars en Henri gemaakt worden om te praten over
het bekostigen van de openbare ruimte in het gebied.
3. Aanvullingen op de intentieovereenkomst bespreken proces en inhoud
De aanvullende punten worden met elkaar doorgenomen. De zakelijke afspraken tussen de
gemeente en Van der Vorm zullen hierin ook worden opgenomen. Henri zal de overeenkomst
aanvullen.
4. Stuurgroep Kopermolen
De stuurgroep van 24 september zal verzet gaan worden naar begin oktober.
5. Rondvraag
Actiepunten:
Nummer.
20180920-1
20180920-2

Actie
Bespreken kosten openbare ruimte gebied
Aanvullen intentieovereenkomst

Wie
Lars/Henri
Henri/Lars

