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1.

Opening.
De wethouder opent de vergadering en heet iedereen welkom. Vanmiddag is een overleg geweest met de
Hersteld Hervormde Gemeente. Afgesproken is dat de Hersteld Hervormde Gemeente een uitnodiging zal
krijgen voor de volgende bijeenkomst.

2.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen.
Flitspaal en snelheidsmeting provincie.
Er is overleg geweest met de collega’s van verkeer of dit mogelijk is. De leden van de klankbordgroep
willen graag een smiley om mensen bewust te maken hoe hard ze rijden over de Zuiderzeestraatweg
West met een registratiesysteem. De klankbordgroep zou verder ook graag een teller op de
Zuiderzeestraatweg willen om na te gaan hoeveel verkeer er over de weg gaat. Er zal via de collega’s
verkeer nagegaan worden of dit geregeld kan worden.

4.

Verslagen van de besprekingen 19 september en 1 oktober 2019.
Verslagen akkoord.

5.

Bespreking van de volgende thema’s uit de Nota van Uitganspunten Omgevingsplan
Doornspijk.
Thema: Woningbouw.
In de omgevingsvisie worden twee potentiële woningbouwlocaties genoemd; De Beekenkamp en de
Kerkdijk. Hierbij gaat de voorkeur van de klankbordgroep uit naar locatie De Beekenkamp. Van de
Kerkdijk zou mogelijk een mooi aanzicht van gemaakt kunnen worden met landschappelijke elementen.
Verder worden vrijkomende bedrijfslocaties binnen de kern genoemd voor nieuwe woningbouw. Daarnaast noemt de klankbordgroep als alternatief de Lageweg.
De leden van de klankbordgroep vinden dat er te weinig gebouwd wordt voor jong eren zodat zij uit
Doornspijk vertrekken. Op dit moment wordt er gewerkt aan de Woonvisie, waar het bouwen afhankelijk
van is. Gepleit wordt voor nieuwe woningbouw voor alle doelgroepen. In een groen centrumgebied kan
dan bijvoorbeeld al voor senioren worden gebouwd. Aandacht gaat uit naar mantelzorg.
De huidige ligging van de skatebaan nabij de Kerkdijk wordt niet als goed ervaren. Verplaatsing in het
zicht heeft de voorkeur in samenhang met een sportveldje.
Thema: Openbare Ruimte.
De structurele groenstroken dienen gehandhaafd te blijven. Aan de Zuiderzeestraatweg zou meer groen
toegevoegd kunnen worden. Ook wordt aandacht gevraagd voor de verbinding met landgoed Klarenbeek.
Het groene karakter zou een versterking moeten krijgen.
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Dorpshuis de Deel is niet meer van deze tijd. Mooi zou zijn om deze eventueel te verplaatsen en een
multifunctioneel gebouw van te maken. Aan het perceel dat dan vrijkomt zou een andere invulling
kunnen worden gegeven, zoals voorzieningen voor winkels, ondernemers etc. Op tie zou ook kunnen zijn
om in combinatie hiermee appartementen op te bouwen.
Voor de oudere jeugd is er geen ontmoetingsplaats, terwijl dit wel belangrijk is. Er zou een open plek
voor hen gecreëerd moeten worden.
6.

Stukken op de website.
De verslagen zullen op de website geplaatst worden onder:
https://www.elburg.nl/Inwoners/Nieuws/Meer_nieuws/Informatie_Doornspijk_omgevingsplan
Dit betreft tevens de plek waar overige informatie over he t omgevingsplan kan komen te staan.

7.

Planning.
Voor de volgende vergadering willen wij graag een schets op tafel kunnen leggen en een samenvatting
van de gehouden bijeenkomsten. De planning is om deze vergadering eind november te houden en het
stedenbouwkundig buro uit te nodigen. Half februari zullen wij in overleg met het stedenbouwkundig
buro en de griffie een nieuwe bewonersbijeenkomst in de Deel organiseren.

8.

Wat verder ter tafel komt.
Geen.

9.

Vaststellen datum volgende vergadering.
Er zal een datumprikker voor eind november uitgezet worden na overleg met het stedenbouwkundig
buro.

10. Rondvraag.
Geen.
11. Sluiting.
De wethouder sluit de vergadering en bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng van deze
avond.
THEMA’S (UIT DE NOTA VAN UITGANGSPUNTEN) TE BESPREKEN IN DE VERVOLGOVERLEGGEN:

Verkeer

Voorzieningen

Economie

Woningbouw

Openbare ruimte

Overig

