KLANKBORDGROEP WOONAKKER

Agenda bijeenkomst 10 juni
1.

20.00-20.05 uur: Welkom, vaststellen notulen 17 mei, vaststellen agenda 10 juni en
behandelen binnengekomen mails/post aan klankbordgroep
-

Voorgesteld agendapunt:
o

-

Binnengekomen post (zie bijlage):
o

2.

Agrarische ondernemers uit de buurt: wat geven de RIVM richtlijnen aan in relatie tot
nieuwbouw in de nabije omgeving hiervan?

Reacties van dhr. Oostvogel en dhr. Snijders

20.05-20.15 uur: Klankbordgroep: leden, status & rol
a. Leden (zie gepubliceerde lijst hier).
Bespreekpunten n.a.v. binnengekomen reacties klankbordgroepleden:
o

Moeten er ook vertegenwoordigers van basisschool, kinderopvang, en zorg
aansluiten?

b. Status, rol en werkafspraken
Tijdens de 1e bijeenkomst is gevraagd om de status, rol en de werkafspraken
klankbordgroep nader uit te werken. Bijgevoegd is de uitwerking. Heeft u een
inhoudelijke reactie? Geef deze dan voor 4 juni door via klankbordgroep@woonakkerteteringen.nl. Tijdens de vergadering stellen wij het stuk vast.
Bespreekpunten n.a.v. binnengekomen reacties klankbordgroepleden:

3.

o

Rol voorzitter: wat kun je en mag je vragen?

o

Duur van de bijeenkomst. Is 1,5 uur voldoende?

o

Hoe zorgen we (vooraf) voor een reële planning agenda?

20.15-20.45 uur: Bespreken uitkomsten verkeersonderzoek
Het verkeersonderzoek verkeersafwikkeling Teteringen is gepubliceerd op de projectwebsite. De
volledige eindrapportage van Sweco is nu op de projectwebsite te downloaden. Wij vragen u het
stuk voorafgaand aan de bijeenkomst door te nemen.
a) Bespreken vragen en reacties leden klankbordgroep

20.45- 20.55 uur: Bespreken uitkomsten peilingen PlanBreda.nl & Woonakker-ommetje

4.

De uitkomsten van de peilingen gehouden via PlanBreda.nl en het Woonakker-ommetje eind
april/begin mei zijn gepubliceerd op de projectwebsite, zie link . Wij vragen u de resultaten
voorafgaand aan de bijeenkomst door te nemen.
a) Bespreken vragen en reactie leden klankbordgroep

20.55 -21.20 uur: Voorbereiding participatiemoment juni: verdieping van thema’s

5.

Zoals aangegeven in het communicatie-& participatieplan (bijgevoegd) vinden in juni verdiepende
gesprekken plaats over thema’s betreffende Woonakker. In deze vergadering blikken wij vooruit
op deze verdieping en bespreken met u de beoogde aanpak, de thema’s en de eventuele
aandachtspunten in de voorbereiding.
a. Korte presentatie aanpak en thema’s.
b. Bespreking aanpak en thema’s met klankbordgroep.
c.

Welke aandachtspunten nemen we mee in de voorbereiding?

21.20- 21.30 uur: Actiepunten, agendapunten en datum volgende vergadering en wat

6.

verder ter tafel komt
a. Agendapunten volgende vergadering
b. Plannen volgende vergadering medio juli

Bijgevoegde stukken:
-

Communicatie-&participatieplan (agendapunt 5)

-

Woonakker Update 3 (ter informatie)

-

Resultaten Enquête omwonenden Woonakker (ter informatie)

-

Artikel BN De Stem 28 mei jl. (ter informatie)

