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_________________________________________________________________________________
1. Opening en vaststelling agenda
Henri opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Verslag overleg 20 september 2018
Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De acties worden voorlopig even
doorgeschoven.
3. Verslag van Denk en doe Mee traject september – oktober 2018
Vanuit de wijkvereniging zijn er 5 werkgroepen op de thema’s ingericht. Zij hebben hiervoor per
thema adviezen aangeleverd. Gijsje en Henri moet deze adviezen nog bekijken of dit zal leiden tot
aanvullingen op het verslag.
Opmerkingen/suggesties op het verslag:
- pagina 14 toevoegen in het overzicht van subtotaal bij nee en subtotaal bij ja;
- pagina 14 toevoegen wat de enquête heeft gezegd over de doelgroepen. Dit vermeld je ook bij
de straatinterviews en de bijeenkomst;
- uitkomst van de enquête redactioneel belangrijker maken dan die van de straatinterviews en
wijkbijeenkomst gezien het zeer grote verschil in respondenten en daarmee verschil in
representativiteit;
- in de inleiding vermelden wat de betekenis (waarde) is van dit verslag;
- pagina 20 het woord projectontwikkelaar aanpassen in eigenaar.
e

4. Bespreken 1 concept van gebiedspaspoort
- We hebben de ambities doorgenomen maar nog niet alle uitgangspunten.
- Remco heeft de opmerkingen genoteerd en zal deze verwerken in het stuk.
- VVG komt deze week nog met een inhoudelijke reactie op dit stuk vanuit optiek dat zij het
vervolgtraject weer gaan trekken.
- De uitgangspunten concreter/specifieker maken.
5. Rondvraag
Lidl: verzoek van VVG of de Lidl een tijdelijke vergunning (3-5 jaar) zou kunnen krijgen om de
voorkant erbij te kunnen krijgen. VVG is bang dat ze anders naar elders gaan verhuizen. Er zit nog
een buffer in de huidige parkeernorm. Dit zal verder onderzocht moeten worden. Henri zal intern
uitzoeken wat de mogelijkheden hiervoor zijn en informeren bij de wethouder.
Actiepunten:

Nummer.
20181107-1
20181107-2

Actie
Aanpassen verslag Denk en doe Mee traject
Aanpassen gebiedspaspoort

20181107-3

Nagaan of de Lidl een tijdelijke vergunning kan krijgen voor
uitbreiding
Bespreken kosten openbare ruimte gebied
Aanvullen intentieovereenkomst

20180920-1
20180920-2

Wie
Gijsje/Henri
Remco/Gijsje/
Henri
Henri
Lars/Henri
Henri/Lars

