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1.

Opening.
De wethouder opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen een kennismakingsrondje
aangezien twee nieuwe leden bij de klankbordgroep aanschuiven.

2.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen.
Er zijn geen mededelingen.

4.

Verslag van de laatste bespreking op 27 juni 2019.
Verslag akkoord.

5.

Bespreking van de volgende thema’s uit de Nota van Uitganspunten Omgevingsplan
Doornspijk.
Thema: Voorzieningen.
Voorkeur is om de voorzieningen aan 1 kant van Doornspijk te concentreren, de kant van De Deel. Dit in
verband met de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. De oversteekplaatsen liggen gevaarlijk op de
Zuiderzeestraatweg West. Probleem is dat het een provinciale weg is. We moeten met een goed
onderbouwd verhaal komen zodat de provincie medewerking op de aangedragen punten gaat verlenen.
Er wordt aangegeven dat op de school, De Regenboog, ook veel kinderen vanuit het buitengebied zitten
die vanaf de zuidkant van de Zuiderzeestraatweg komen en nu niet hoeven over te steken . Voor hen is
dat niet veiliger. Er zal op dit gebied een haalbaarheidsonderzoek moeten worden gedaan. We willen de
voorzieningen die we hebben graag behouden. Mooiste zou zijn dicht bij de kern. De verplaatsing van
DSV is onderzocht, de opties die er waren zaten aan de zuidkant van de weg zodat ze net zo goed
kunnen blijven waar ze nu zitten. Een combi van voorzieningen met de Deel zou een mooie optie kunnen
zijn. Belangrijk punt is de leefbaarheid van het dorp, de positieve, maar ook de negatieve effecten met
betrekking tot het concentreren van voorzieningen moet onderzocht worden.
Bewoners willen geen permanente bewoning in het recreatiepark die aan de Glindeweg ligt. In verband
met o.a. veiligheid. Er kan nog geen uitspraak worden gedaan op de principe-aanvraag van de Hersteld
Hervormde Gemeente omdat de principe-aanvraag niet compleet is. De ontwikkelingen worden
afgewacht.
Thema: Economie:
We willen graag de werkgelegenheid in Doornspijk behouden. Milieubelastende be drijven willen wij liever
uit de kern. We moeten dan wachten tot zich bepaalde kansen voordoen. Het dorpskarakter willen we
ook graag behouden met kleine ambachtelijke activiteiten (milieucategorie 1 en 2). Het zou mooi zijn om
bedrijven te centreren. Een wens is om bedrijventerrein de Weerd te upgraden en te benutten voor
bedrijven die zich daar willen vestigen. Mooi zou ook zijn om een zoekgebied aan te wijzen en dit af te
kaderen voor bedrijven. Als bedrijven verplaatst kunnen worden, dan ontstaan er vrijkomende plekken
in de kern die wij een andere invulling kunnen geven, bijvoorbeeld wonen. In het nieuwe omgevingsplan
graag werken met flexibele regelingen die ruimte geven aan nieuwe initiatieven.
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6.

Afspraken over de verkenning ter plekke per fiets op dinsdag 1 oktober 2019.
We spreken af om op 1 oktober a.s. een rondje met de fiets door Doornspijk te doen. Aanvang 17.00 uur
bij de Deel en om 18.00 uur pauze bij de Deel zodat eventueel de anderen nog kunnen aansluiten.

7.

Planning en afspraken over vervolgaanpak.
De volgende vergadering zullen we het thema woningbouw bespreken.

8.

Wat verder ter tafel komt.
De stukken zouden op onze website geplaatst worden, dit is tot op heden niet gebeurd. We zullen dit
nog nagaan.

9.

Vaststellen datum volgende vergadering.
Op 31 oktober 2019 zal de volgende vergadering in het gemeentehuis zijn, aanvang 19.00 uur.

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

