Verslag klankbordgroep MITC Marknesse

Genodigden
Afwezig
Kopie
Datum
Kamer

Punt
1.

Kees de Jongh, Thijs Timmermans, Kees Timmermans, Wim Schrijver, Philip Makkink,
Sandra van der Vegt, Jan de Boer, Ealse Venema, Herman Mulder, Norman van der
Ende
Bart Atema, John Schussler, Bernard Meijerink
10 maart 2022 om 19.30
Van Saaze Kraggenburg

Onderwerp:
Opening en welkom
Norman opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wim Schrijver vervangt John
Schussler. Bernard Meijerink, John Schussler en Bart Atema hebben zicht afgemeld.

2.

Vaststelling van de agenda
Geen opmerkingen, de agenda wordt vastgesteld.

3.

Verslag van de vorige vergadering van 13 oktober 2021
Het vorige verslag van 13 oktober wordt doorgenomen. Er worden geen inhoudelijke en
geen tekstuele opmerkingen op het verslag geplaatst.
Norman gaat in op de (openstaande) actiepunten uit het verslag.
Actie 1: wie wil er voorzitter voor klankbordgroep zijn. Dit komt later terug in de
vergadering.
Norman attendeert de klankbordgroep op de taak van de klankbordgroep: signalen uit de
omgeving/ buren verzamelen, buren informeren en attenderen op ontwikkelingen etc.
Norman vervult normaal gesproken faciliterend en ter ontlasting van de klankbordgroep
een secretaris rol met agenda en verslaglegging. Voor deze keer vervult hij nog een keer
de voorzittersrol.
Actie 2. Norman heeft plangebied gedeeld (eerder al)
Actie 3. Ook Norman projectleider gebiedsvisie. Dus opmerkingen over dit proces etc.
graag delen met Norman.
Actie 4 Communicatie.
Tussentijds was geen aanleiding om info te delen.
Nu breekt een goed moment aan met oog op MER, bestemmingsplan dat in procedure
gebracht worden en de burendag.
Nieuwbrief gaat naar Klankbordgroep, en degenen die zich via de e-mail hebben
aangemeld.
Dorpsbelangen Kraggenburg en Marknesse hebben gevraagd om respectievelijk een
presentatie van de gebiedsvisie Waterloopbos en het MITC.

4.

Voor de informatiebijeenkomsten voor het bestemmingsplan en MER worden bewoners
van wegen die direct om het MITC liggen (Repelweg, Voorsterweg, Vollenhoverweg en
Ettenlandseweg) per e-mail en brief uitgenodigd. Voor de klankbordgroep is het goed
om namen / mailadressen door te geven zodat deze (eventueel) aan de adressenlijst
toegevoegd kunnen worden.
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
Burendag

Actie

Er zijn meer dan 40 aanmeldingen voor de burendag.
Een aantal leden van de klankbordgroep was al geweest, sommigen gaan nu.
Norman licht toe wat er verwacht kan worden van burendag.
Goed om heen te gaan voor indruk en beeldvorming, zodat iedereen een eigen beeld
kan krijgen.
Op website geen duidelijke overzichtstekening/kaart. Herman, Norman nemen dit mee
richting communicatieteam.
5.

Plangebied
Herman gaat Philip informeren over plankaart/plangebied, moeilijk zichtbaar via scherm
in de vergadering. De kaart van het plangebied wordt ook op de website van het MITC
gezet: https://www.mitc-flevoland.nl/

6.

Actie

Actie

Bestemming en MER
Ealse Venema geeft een presentatie en toelichting op het bestemmingplan en de MER
van het MITC.
Hij gaat in op de landschappelijke inpassing, geluid, verkeer etc.
Daarnaast geeft hij een toelichting op planning en procedure.
Insteek is om het ontwerp bestemmingsplan e.d. eind april ter inzage te leggen voor 6
weken. Dan is er een mogelijkheid om zienswijzen in te dienen.
Zie presentatie.

7.

Vervolgproces/planning
Het bestemmingsplan en de MER worden via de website van het MITC,
ruimtelijkeplannen.nl en officielebekendmakingen.nl / overheid.nl kenbaar gemaakt.
Voor de laatste 2 sites kun je je aanmelden voor wijzigingen van bestaande plannen,
nieuwe plannen etc. (publicatie formeel niet meer nodig in Huis aan Huis bladen).
Thijs Timmermans merkt op dat hij zich kan voorstellen dat bewoners van de Repelweg
opmerkingen hebben over ontsluiting via die kant. Kees de Jongh vraagt of alternatieven
voldoende zijn meegewogen bij het maken van een ontsluitingskeuze. Voor nu een
signaal. Dit wordt begrepen. Verkeerskundig kan de Repelweg de verkeersbewegingen
van het MITC aan. Dit wordt bevestigd door het verkeerskundig rapport. Over eventuele
aanpassingen/ wijzigingen van de Repelweg voor een ontsluiting naar het MITC worden
bewoners geïnformeerd.

8.

Communicatie
Norman vraagt aan iedereen of er vragen uit de buurt komen. Op dit moment blijkt het
stil bij bewoners. Er zijn zelden vragen/ opmerkingen.
Norman vraagt of er vragen en/of opmerkingen zijn over de Voorsterweg, Repelweg ook
ander opmerkingen/vragen, etc.? Deze bereiken de klankbordgroep niet.

9.

Rondvraag en sluiting
Zoals afgesproken wordt voorzitter aan het einde van de vergadering gekozen. Norman
vraagt wie er voorzitter wil zijn? Kees Timmerman biedt zich aan als voorzitter.
Waardering en dank voor het aanbod. Geen bezwaren van aanwezigen en daarmee
voorzitter.
Norman en Kees bereiden een volgend overleg voor.

Bijlage: presentatie.

Actie

