
Verslag Groeneburenhof  3-12-2020 

Aanwezig: Segerien Donner, Maja Bakker, Koos Bakker, André van den Akker, Bregje van de 

Lisdonk 

 

1. Gesprek gemeente en projectontwikkelaars 2-12-2020 

Antwoord op de gezamenlijke brief van MMWZ is niet gekomen. Steviger terugvragen 

aan Detmer is wel nodig. Harrie maakt een afspraak met Detmer, de insteek moet wel 

zijn de profilering van de functie van co-creatie aan beide zijden. Beter nog alle MMWZ 

afgevaardigden met Detmer. Vragen waarom niet de juiste informatie. Waarom zo voor 

het blok gezet?  

We willen verder praten. Hoort kiezen voor plot bij co-creatie en keuze voor PO of alleen 

het gebouw/woning.  

Met Harrie en Detmer aan tafel zien te komen. Beeld geven wat wij onder co-creatie 

verstaan en wat hij en wat de PO’s. Beeld geven van wat wij willen. Overleggen over 

structuur en agenda en voorzitterschap.  

Bregje maakt mail voor Harrie met deze punten. Gesprek graag voor eind jaar. En wat is 

die exclusieve verkenning en wat gaan we doen. Aan Harrie druk aangeven dat er 

mensen afhaken. Niet serieus genomen. Niet alleen meepraten ook meebeslissen.  

 

2. Verslag 23-11-2020 

Actiepunten: statuten gemaakt, naam verzonnen, het Anker geregeld, persbericht uit.  

Website geclaimd André en Bregje gaan hem vullen met teksten uit de Visie en foto’s van 

de Tippe en eventueel wat voorbeelden, wel goed aangeven dat het voorbeelden zijn.  

 

3. Statuten Groeneburenhof 

Statuten doorgelopen. Kijken of we met MMWZ de Tippe samen op kunnen gaan om 

naar een notaris te gaan.  

Segerien vraagt aan Stan bij welke notaris hun statuten heeft vastgelegd, en aan de 

Tippe vragen of we samen op kunnen gaan.  

Kijken of er de 18e meer belangstelling is ook voor bestuursfuncties. 

   

4. Visie en ambitie Groeneburenhof  

Besproken en wijzigingen aangebracht. In delen kunnen we de tekst op de website gaan 

zetten. 

 

5. Informatiebijeenkomst 18-12-2020 

Bregje maakt een voorzet voor de informatiebijeenkomst.  


