
Punten te bespreking op de vergadering Zwaakse Weel project

1. Doel van de inventarisatie 
2. Welke nevendoelen zijn er
3. Welk gebied gaan we inventariseren  oude gebied of het vervangen door een nieuwe gebied
4. Wanneer is de inventarisatie
5. In welke vorm wordt het rapport gemaakt 
6. Wie doet wat in de organisatie van het verslag 
7. Afwijkingen van de plannen in overleg met natuurmonumenten
8. Afspraken over berichtgeving op de website.
9. Af en toe een preview  voor in het Heelblaadje

De punten nader uitgewerkt in de vorm van discussie punten

1. Met deze inventarisatie willen we de veranderingen in het gebied sinds 1994 vastleggen
2. Nevendoelen:  -      elkaar en extern laten zien wat   

onze vereniging kan            
- mogelijkheid bieden om mee te kijken tijdens inventarisatie door andere 

werkgroepen of onderzoekers, ook voor leden die niet meedoen of weinig
kennis hebben. Zo kunnen we onderling kennis uitwisselen en biedt het 
de mogelijkheid aan iedereen om ook eens andere leden te ontmoeten.

- een hoofdstuk met bijzondere nevenbevindingen die het vermelden 
waard zijn

3. Gaan we het oude gebied inventariseren of gaan we nieuwe grenzen trekken?
4. Inventarisatie is in 2022 van 1 januari tot 31 december en het rapport is klaar in mei 2023
5. We spreken van te voor af hoe het rapport er uit ziet en Karin Klip coördineert de uitvoering
6. Het meest ideale is iedere groep maakt zijn eigen verslag op de wijze waarop we dat van te 

voren hebben afgesproken en Karin combineert het tot een rapport, we zorgen dat er 
eventueel hulp is om het uit te werken

7. We zorgen voor de inventarisatie vergunningen maar ik raad aan dat er ook contact gelegd 
wordt met Natuurmonumenten omdat ze mogelijk wensen hebben naast ons rapport , het is 
dan aan de werkgroepen om te bespreken hoe dit aangepakt gaat worden.


