
Aanwezig:
, Wilco Verhagen, 

1. 1e Voortgangsrapportage
Besproken is de ‘old school’ versie 1.4 (28 maart 2018) die gisteren is toegestuurd. Niet iedereen heeft alles
kunnen lezen:
· We kiezen voor verloop in de kleuren van de cirkeldiagrammen en bespreken dit vanmiddag met de griffie.

Actie: Wilco
· Kleurvoorstellen voor de cirkeldiagrammen van de vijf onderdelen zijn akkoord muv kritieke processen

mobiliteit (wordt groen – geel)
· Tekst verwervingen gebiedsontwikkeling bekijken. Actie:
· Tekst Sociaal economisch programma wordt geupdate. Actie:
· Tekst participatie bij onderdeel stadion uitbreiden ism  van Feyenoord City. Actie: 
· Alle teksten goed doornemen en noodzakelijke aanpassingen uiterlijk woensdag 16.00u doorgeven aan

Actie: allen
· Planning om B&W op 24 april te halen staat onder druk. Mede afhankelijk van de reacties in de komende

dagen van onze omgeving (staf Visser, kernteam FC, control-overleg, etc)
· Als alles goed gaat schakelen we begin volgende week over naar het ‘new school’ online document, de

klikbare pdf. Daarna gaan alle wijzigingen via  als beheerder van de pdf.

2. Participatie
· Overzicht van aanvullen en uitbreiden. Actie: allen
· Samenwerking en gemeenschappelijk gebruik Querie (schrijf je dat zo?) bespreken met 

Actie:
· Meer tijd op agenda van de volgende bijeenkomst inruimen voor participatie. Actie: 

3. Svz Basisovereenkomst Mobiliteit Feyenoord City
Vanmiddag in het college samen met Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma. Morgen
persmoment over beide onderwerpen. helpt bij opstellen van Q&A.
· Denk ook aan vragen als ‘Waarom heeft het zo lang moeten duren?’ en ‘Wat merkt de doorsnee

stadionbezoeker van de maatregelen in zijn portemonnee?

4. Svz Intentieovereenkomst Sociaal Economisch Programma
Na collegebesluit is het volgende moment de ondertekening van het echte contract in juni. Daar wordt
ondertussen al aan gewerkt. Grootste uitdagingen liggen op het vlak van het aanpassen van de organisatie (er
wordt al druk personeel geworven) en het regelen van de financiën.

5.
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Er is opnieuw met  gesproken over . 

· Afspraak regelen tussen Feyenoord ( ), gemeente ( ) en  over
verplaatsing en benadering van . Agenda voorbereiden en  om een planning vragen. Actie:

6. Veiligheidseffectrapportage (VER)
Vorige week aftrapbijeenkomst geweest georganiseerd door . Er wordt een matrix
opgebouwd met alle invalshoeken en de te betrekken personen. VER-rapport moet op 31 augustus gereed zijn
Afspraak plannen tussen Wilco,  en ). Actie: 

7. Actielijst vorige keer
Niet besproken. Wel bijgewerkt (zie hieronder)

REPLIJST

20 maart 2018
Alle genoemde acties zijn uitgevoerd.

6 maart 2018
· Spoorboekje opstellen voor afronding NvU Stadion ( ).

23 januari 2018
1. Terugblik raadscie BWB op 17 januari 2018

· Bijstelling planning meenemen en motiveren (‘
) in eerste voortgangsrapportage in april (Wilco/ )




