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1.

Opening.
De wethouder opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Kennismakingsrondje.
We doen een kennismakingsrondje aangezien er nieuwe leden bij de klankbordgroep aanschuiven.

3.

Vaststellen agenda.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen/ingekomen stukken/samenstelling klankbordgroep.
In het college is geconstateerd dat er diverse keren afvallers zijn geweest in de klankbordgroep. Het
college wil graag meer spelers uit verschillende geledingen aan tafel, met name met betrekking tot het
voorzieningenniveau, aangezien dit een belangrijk punt inneemt met betrekking tot de kern Doornspijk.
Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat het bevreemd dat er vanuit het college nieuwe leden
zijn gevraagd. In het vorige overleg was namelijk afgesproken dat de leden van de klankbordgroep
nieuwe leden zouden vragen. De leden van de klankbordgroep hadden graag vooraf willen weten dat
deze actie werd uitgezet. Niettemin is iedereen welkom bij de klankbordgroep.
Verder wordt aangegeven dat het de bedoeling is dat de leden van de klankbordgroep namens de hele
gemeenschap van Doornspijk zitting hebben.

5.

Verslag van de laatste bespreking op 25 april 2019.
1 e alinea: “De inbreng van de klankbordgroep, met name ook in relatie tot de Zuiderzeestraatweg West,
is gericht op de leefbaarheid in Doornspijk. Negatieve gevolgen van de Zuiderzeestraatweg West op de
leefbaarheid in het dorp en dan met name in de nabijheid van de Zuiderzeestraatweg West moeten
zoveel als mogelijk worden voorkomen.
Deze laatste zin is dubbel en zal uit het verslag worden gehaald. De verdere tekst is akkoord.
Het verslag zal openbaar gemaakt worden voor het college, de raad en de burgers.

6.

Terugblik op het overleg met de provincie en de ontvangen reactie.
De provincie heeft onlangs een reactie gegeven. Het uitgangspunt van de provincie is dat ze de
Zuiderzeestraatweg West als gebiedsontsluitingsweg willen laten. Het blijft een doorgaande weg en zij
willen niet afwaarderen naar een erftoegangsweg. Wel is met de provincie gesproken over kleinschalige
maatregelen binnen het uitgangspunt om de weg als gebiedsontsluitingsweg te handhaven .
Geconstateerd wordt dat de provincie na het overleg van 27 maart 2019 weinig heeft gedaan.
Op de planning van de provincie staat dat de weg in 2024 voor groot onderhoud in aanmerking komt.
Een paar jaar daarvoor (uiterlijk 2020) dienen al voorstellen voor eventuele aanpassingen aan hen
doorgegeven te worden.
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De plaatsen Nunspeet, Hierden, Emst en Putten zijn mooie voorbeelden van herinrichting van
doorgaande wegen. Deze gemeenten hebben de weg van de provincie overgenomen.
We spreken af om met zijn allen een keer rondje Doornspijk te doen na de zomervakantie om ter plekke
de situatie te bekijken.
De gemeente heeft op dit moment nog geen tegenreactie gegeven naar de provincie. We zullen nu
stappen moeten maken om concrete plannen op de plank te leggen. Als we alle thema’s hebben
besproken zullen wij de provincie weer uitnodigen of wij zullen hen bezoeken. Alles zou dan
meegenomen kunnen worden in de visie om straks tot een omgevingsplan te komen.
7.

Bespreking van de eerste thema’s uit de Nota van Uitgangspunten Omgevingsplan Doornspijk
– Zuiderzeestraatweg West. De Thema’s zijn: Verkeer en Voorzieningen.
Vanuit de klankbordgroep komen hiervoor de volgende ideeën:
•
De gemeente de weg laten overnemen;
•
De bebouwde komgrens verplaatsen/verlengen (vanaf de begraafplaats tot net na de
Mezenbergerweg);
•
Middengeleider aanbrengen;
•
Dorpser inrichten, in de lijn van deze omgeving;
•
Meer oversteekplekken;
•
Meer verlichting;
•
Meer beplanting langs de weg;
•
Niet meer/Minder parkeren langs de weg, alternatieve parkeerplaatsen zoeken;
•
In- en uitritten van de zijwegen bekijken, de oprijdbaarheid, welke zijn wel/ni et veilig;
•
Andere route voor landbouwverkeer, bespreken;
•
Voorzieningen naar 1 kant brengen;
•
Dorpshart creëren;
•
Geen rondweg;
•
Geluidsarm asfalt.
De bedoeling van dit agendapunt is dat in de klankbordgroep een verdere verdieping komt van de
thema’s en de overlegpunten zoals die door de bewoners zijn ingebracht tijdens de bewonersavonden.
De overlegpunten en conclusies voor het omgevingsplan en de acties zijn opgenomen in de Nota van
Uitgangspunten, datum 18 oktober 2018.
Bij de Nota van Uitgangspunten zijn vermeld welke punten door de bewoners tijdens de
bewonersavonden als belangrijk en als niet-belangrijk zijn benoemd. Als we in de klankbordgroep alle
thema’s uit de Nota van Uitgangspunten hebben besproken, zullen we de uitkomsten hiervan tijdens een
nog te plannen bewonersavond terugkoppelen.
De thema’s die we in de vervolgoverleggen bespreken zullen benoemd worden en laten staan aan het
eind van de toekomstige verslagen.

8.

Planning en afspraken over vervolgaanpak.
We spreken af om in de vervolgoverleggen per keer 1 of 2 thema’s op te pakken uit de Nota van
Uitgangspunten.

9.

Wat verder ter tafel komt.
Afgelopen dinsdag is een inwonersavond geweest over de Woonvisie. Deze avonden worden in alle
kernen gehouden. Vanuit de klankbordgroep wordt aangegeven dat zij bij zulk soort bijeenkomsten
eventueel bij de voorbereiding ook al betrokken zouden kunnen worden. Dit zo u een mooie vorm van
burgerparticipatie kunnen zijn.

10. Vaststellen datum volgende vergadering.
Voorgesteld wordt om 2 avonden te reserveren voor een vervolgoverleg na de zomervakantie. De
aanwezige leden geven aan dat zij op 12 september en 19 september 2019 kunnen van 19.00 – 20.30
uur op het gemeentekantoor. Er zal voor deze leden en de niet-aanwezige leden een datumprikker
uitgezet worden. Na dit komende overleg zal worden bekeken of we een afspraak kunnen plannen om
een rondje Doornspijk te doen.
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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

