Organisatie digitale vergadering gespreksgroep participatieproces Wind voor Buren
•

De procesbegeleiders maken een Microsoft Teams-vergadering aan en sturen uiterlijk 19
oktober de link naar alle deelnemers.

•

Bij de mail waarin de link naar de vergadering staat, worden de twee documenten gevoegd
waarin de afspraken voor de vergadering staan en de instructie voor het gebruik van
Microsoft Teams.

•

Deelnemers die zelf niet vanuit huis kunnen of willen deelnemen aan de Teams-vergadering,
kunnen naar het Kulturhus komen. De Teams-vergadering wordt daar via een laptop op het
grote scherm in de zaal geprojecteerd, zodat deelnemers het zo kunnen volgen. Als zij een
vraag willen stellen of opmerking willen maken, steekt de betreffende procesbegeleider zijn
of haar hand omhoog en dan kunnen deze deelnemers via die laptop de vraag stellen of
opmerking maken.
In het Kulturhus is plek voor maximaal tien deelnemers. Zij moeten zich hiervoor uiterlijk 19
oktober opgeven bij de procesbegeleiders.
Voorstel: Niels Bronsgeest bevindt zich samen met de deelnemers in de grote zaal met het
scherm in het Kulturhus.
Elza van der Meer en Frank Kerckhaert zijn samen in het Kulturhus in een andere zaal. Frank
kan vanuit daar op zijn laptop de vergadering leiden. Elza kan daarbij zitten met haar laptop
(microfoon uit vanwege galm). Zij ondersteunt Frank in het volgen van de agenda, bijhouden
wie zijn of haar hand opsteekt en of antwoord is gegeven op vragen en opmerkingen.

•

De initiatiefnemers zijn niet in het Kulturhus en nemen dus vanuit een andere plek (thuis of
elders waar het schikt) deel aan de bijeenkomst.

•

De initiatiefnemers schrijven mee met de vragen die worden gesteld en opmerkingen die
worden gemaakt. Zo zorgen zij ervoor dat ze alle vragen en opmerkingen kunnen
beantwoorden. Zij letten erop dat hun antwoorden zo volledig, maar ook omwille van de tijd
zo kort mogelijk zijn.

•

Vanuit de initiatiefnemers worden twee personen aangewezen die in beginsel het woord
voeren en reageren op vragen en antwoorden.
Het vertrekpunt is dat Matthijs Oppenhuizen als eerste reageert op vragen en opmerkingen.
Als iemand anders van de initiatiefnemers beter kan reageren op een specifieke vraag of
opmerking, vraagt hij toestemming aan de voorzitter om die vraag of opmerking aan die
andere persoon door te geven.
Vragen over het geluidsonderzoek – een belangrijk bespreekpunt op bijeenkomst 3 – worden
in beginsel beantwoord door de geluidsexpert (Edwin Nieuwenhuizen van het bureau M+P).

