Denktank Vitaal Vogelenzang 03-04-2018
Presentatie Akro Consult
Akro Consult heeft een presentatie gegeven over de haalbaarheidsanalyse die is gemaakt voor
de 2 verkavelingsschetsen. Binnen de 2 schetsen zijn 3 varianten berekend. De denktank heeft
hier feedback op gegeven. Akro gaat aan de slag met de opmerkingen.
Planning
Zoals vorig jaar afgesproken tijdens de raadsbehandeling komt er voorafgaand aan de
besluitvorming een informatieve bijeenkomst met raadsleden in Vogelenzang. Er komt ook
nog een bijeenkomst met de denktank voordat het advies van Akro en de ambtelijke
organisatie naar het college en de raad gaat. Een dorpsbrede bijeenkomst en online peiling
staan in de planning (mei).
Na de bijeenkomst met de denktank over de aangepaste haalbaarheidsanalyse, gaan alle
denktankleden in gesprek met hun achterban om uitleg te geven en op te roepen om naar de
dorps brede bijeenkomst te komen.
Half mei organiseren we een dorps brede bijeenkomst. Doel van deze bijeenkomst is:
 Proces en stappen denktank afgelopen periode helder maken
 Voorkeur/advies denktank meegeven
 Toelichting korte termijn maatregelen zoals Keet15+, mozaïekbank en Sport Support
 Informeren en in gesprek gaan
 Aankondiging online peiling
Na de dorps brede bijeenkomst zetten we een brede meningspeiling in Vogelenzang uit. Doel
van deze peiling is onder meer inzicht krijgen in draagvlak voor om de voorkeursschets en
bijbehorende gekozen woningbouwvariant.
Korte termijn maatregelen
SportSupport: voorstel gedaan om iemand gemiddeld 7,2 uur per week voor Vogelenzang in
te zetten. Deze uren worden onder meer verdeeld over samenwerking met IKC, de
tennisvereniging en de voetbalclub. Idee is om bij het IKC tussenschoolse en naschoolse
activiteiten aan te bieden. De tennis en voetbal worden ondersteund bij het werven van leden,
vrijwilligers en mogelijk trainers. Ook willen ze sport en bewegen in de buurt stimuleren, dus
nieuw sportaanbod stimuleren en sportieve evenementen organiseren.







Zebrazorg: Naast een bijdrage vanuit Vitaal Vogelenzang is er ook aanvullende
financiering gevonden. Er is een offerte opgevraagd bij aannemer van de
Vogelenzangseweg omdat dit gunstig is voor de planning en de aanneemsom.
Mozaïek bank: Hiervoor is een aanvraag gedaan bij BloemendaalSamen. Uitspraak
over een bijdrage volgt eind april. Ook is er een prijsvraag uitgezet voor het ontwerp
en je kan je al aanmelden voor het mozaïeken.
Compaan: De tablets voor ouderen worden gefinancierd vanuit de WMO gelden. Half
april start deze pilot.
Keet15+: aanleg verlichting start eerste helft april. Er moet een goede ondergrond
komen en dan wordt de keet getransporteerd naar Vogelenzang. Naar verwachting
staat de keet eind april en kan er geschilderd worden door de jongeren.

Rondvraag

Door één van de denktankleden is gevraagd om het toewijzingsbeleid van de nieuwe
woningen mee te nemen in onze rapportage. Plus een gewenst doorstromingsprofiel.
De volgende bijeenkomst van de denktank staat gepland op 19 april
Om 19:30 uur in het dorpshuis Vogelenzang.

