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Verslag Kennismaking via Zoom vrijdag 18 december  Groeneburenhof. 

Aanwezig: André en Bregje, Segerien, Martin (en Ellen), Sandra (en Wim), Koos en Maja.  

 

1. opening,  welkom en voorstelrondje. (Bregje). 

Bregje:   66 jaar, partner van André, docent HBO en beleidsmedewerker, met pensioen,  
  duizendpoot bij de wijkvereniging. 
 
Koos :   71 jaar, komt uit organisatie advieswerk en nu als gepensioneerde druk met  

herinrichten van het Stinspark, partner van Maja. 
 

Maja:   70 jaar, getrouwd met Koos, komt uit het basisonderwijs. 
 
Segerien:  gewoond in een ecologisch woon-werkproject, 20 jaar met partner, nu 2 jaar alleen,  

7 jaar in de tropen gewerkt, logopediste. 
 

André:   73 jaar, komt uit het onderwijs heeft 10 jaar in woongroep gewoond. Begonnen met  
project in Olst. Verheugt zich om samen een project op te starten. 
 

Martin:  woont samen met Ellen, 22 jaar in Stadshagen, is 53 jaar, Martin en Ellen werken  
beiden, wil graag toekomstbestendig wonen en is benieuwd of we bij elkaar passen. 
 

Sandra:  52 jaar, woont 35 jaar met Wim in Zwartsluis. Kinderen zijn uitgevlogen. Wil 
milieubewuster wonen, kleinere voetprint achter laten. 

 
 
2. Begin van de groep Grijs en Groen wonen (Koos). 

Ongeveer 3 jaar geleden kwam André met de vraag of wij zin hebben om  met anderen een 

gezamenlijk project op te zetten om een woongroep te vormen. Andre en Bregje waren hier al 

langere tijd mee bezig met een aantal mensen. Met een kleine groep hebben ze contacten gelegd 

met een architect, met een wethouder van de gemeente en ambtenaren. Er is een advertentie 

geplaatst waar een aantal mensen op hebben gereageerd en er is een voorlichtingsmiddag geweest. 

Benadrukt dat het niet de bedoeling is een commune te vormen. Doelstelling is het verlenen van 

hand- en spandiensten voor elkaar daar waar nodig is. En daar waar behoefte is, bewoners 

gezamenlijk activiteiten kunnen ondernemen als sporten of theater bezoek en af en toe samen eten 

in de gezamenlijke woonkamer. We zijn in januari 2017 begonnen. De groep in  Olst gaat voortvarend 

te werk, er is een architect aangezocht.  

 

3. Waar dromen wij van…….. (Segerien). 

We verschuilen ons niet achter de voordeur, we hebben wel een eigen voordeur. We gaan de hoogte 

in, hoogbouw dus, maar 2 of 3 lagen. We willen groen en een tuin, die we samen onderhouden.  Er 

komt een lift in het gebouw, zodat iedereen gelijkvloers woont. Het begrip “senioren” is opgerekt tot 

50+ zonder kinderen. We hebben een gezamenlijke ruime woonkamer, logeerkamer en wasruimte. 

Voor feestjes, samen eten, hobby en logees. We hebben ieder  een eigen plek waar je je terug kunt 

trekken. We gaan uit van 12-15 eenheden. We hebben 70 – 120 m2 ruimte, niet allemaal dezelfde 

oppervlakte. Om onze ecologische voetafdruk te beperken hebben we duurzaamheid hoog in het 

vaandel: we werken dan ook het liefst met houtbouw en energieopwekking middels zonnepanelen.  
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4. Waar droom jij van: 

Sandra heeft naast dit droomproject nog een andere droom. Ze doet een opleiding tot osteopaat, is 

4e  jaars. Na ongeveer 3 jaar wil ze een eigen bedrijf als osteopaat beginnen.  Sandra en Wim gaan 

voor duurzaamheid. In noodgevallen iets voor elkaar doen. Hebben een buiten wens, Wim houdt van 

tuinieren. Beiden zijn voor houtbouw met glazen omheining (zie een project in Culemborg). 

Martin werkt i.v.m. corona thuis als constructeur, zijn vrouw Ellen heeft veel telefoonwerk dus een 

ruime thuiswerkplek is van groot belang.  Is vóór gezamenlijke ontmoetingsplek. Ze willen wel graag 

een flink balkon en ook tuin. Heeft een bouwkundige achtergrond, is constructietekenaar. Heeft 

vloerverwarming in huidige woning, erg comfortabel. Voordeel is dat houtbouw CO2 vast houdt.  

André: ieder heeft zijn eigen inbreng, eigen huis en ontwerp en met elkaar komen we in overleg met 

een architect tot een ontwerp.  

Bregje: ieder heeft zijn/haar eigen gedachten over hoe het er uit moet zien , we gaan samen het 

proces aan. En wat goed is te horen dat we beschikken over verschillende kwaliteiten en daar kunnen 

we gedurende het proces goed gebruik van maken. 

 

5. Over wonen in een woongroep, bewonersprofiel (André): 

Een bewonersgroep bestaat niet uit toevallige buren, je kiest er bewust voor om samen te wonen. 

Het hangt dan ook niet als los zand aan elkaar, je houdt rekening met elkaar, doet dingen met elkaar 

en deelt dingen met elkaar. En ja dat kan ook spanningen opleveren maar in een open omgeving 

spreek je die met elkaar door en vind je een oplossing. Het is dan ook een levendige gemeenschap 

die elkaar regelmatig ontmoet.  Een groep die samen bouwt en samen woont met ieder zijn eigen 

plek in een groter geheel. Martin: dit lijkt op de Knarrenhof. 

André: is betrokken geweest bij de Knarrenhof, op bezoek geweest, nieuwsbrieven gekregen. Ze 

hebben redelijk grote huizen, maar kleine tuintjes. Minder gezamenlijkheid. Ze hebben een 

trapsgewijze structuur: je huis kun je alleen verkopen aan de Knarrenhof die het te koop aanbiedt 

aan mensen op een wachtlijst. Het voelde gekunsteld. Wat overeenkomt is het nabuurschap. 

Wanneer je bij ons je woning wilt verkopen zoeken we op basis van een bewonersprofiel iemand die 

past in de groep en die de uitgangspunten en regels onderschrijft. 

Besluitvorming: Bregje: Voor wat betreft het overleg met elkaar zullen we, zeker gedurende de 

bouwperiode, bij verschillen van meningen niet stemmen volgens het meerderheidsbesluit maar 

middels het consent beginsel.  Dat betekent dat je net zolang met elkaar overlegt en aanpassingen 

doet, totdat niemand meer overwegend bezwaar heeft. Er kunnen natuurlijk conflicten gaan 

ontstaan, met EHBO: eerste hulp bij ongemak, zoals de LVGO (Landelijke Vereniging van 

Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen) dat beschrijft, hopen we dat steeds op te kunnen lossen. 

Bewonersprofiel: je zou kunnen zeggen dat de leeftijdsopbouw bestaat uit bewoners tussen de 50 en 

80+ jaar en zelfstandig kunnen wonen. Gelet op leeftijdsopbouw veelal meer vrouwen dan mannen 

die duurzaamheid en milieu van belang vinden, cultuurbewust zijn en klaar willen staan voor een 

ander.  

 

6. Wonen in de Tippe: Bregje 

Bregje vertelt iets over het proces tot nog toe. Er is samen met MMWZ-koepel, MMWZ groep de 

Tippe en Klein Wonen overleg geweest met gemeente en projectontwikkelaars. Met name over wat 

de ruimte is van Co-creatie en of de projectontwikkelaars daar actief in willen samenwerken of dat 

het alleen maar “lastig” voor hen is. Er is een periode van 4 maanden uitgetrokken om samen met 

elkaar daar invulling aan te geven, waarbij het ook gaat welk plot/kavel eventueel aan ons wordt 
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toebedeeld en welke projectontwikkelaar dat tot ontwikkeling brengt. Wanneer we daar uit zijn 

wordt verwacht dat het nog wel 2 tot 3 jaar duurt voordat de bouw is gerealiseerd.  

Tot nog toe was het overleg een moeizaam proces waar weinig echte stappen worden gemaakt. Dat 

is ons inziens te wijten aan gemeente en projectontwikkelaars. We laten ons in dit proces 

ondersteunen door Harrie Hamstra die ervaring heeft met dergelijke projecten in Zwolle. Wanneer er 

overleg is met projectontwikkelaars, gebeurt dat met twee vertegenwoordigers uit iedere groep. De 

gemeente heeft voor de Co-creatie een aparte begeleider aangesteld om de invulling daarvan te 

bewaken.  

Zowel Sandra als Martin geven aan dat op de informatiebijeenkomst veel werd gezegd maar weinig 

concrete informatie werd gegeven. Zij verwachten beiden veel van het proces van Co-creatie en 

hechten daar grote waarde aan. Eerstvolgend overleg dat we willen is met de gemeente over de 

invulling van het proces van Co-creatie. En dan over de inhoudelijke invulling over het bouwproces. 

Zal in de eerste weken van januari zijn.  

 

7. Vereniging , statuten en lidmaatschap (André) 

We hebben ons inmiddels los gemaakt van de vereniging Grijs en Groen Wonen, die gaat in Olst 

verder met een gezamenlijk wonen project wat daar goed en redelijk snel loopt. Bregje heeft daar 

een tijd in meegelopen en  wil de kennis en ervaring die ze daar heeft opgedaan gebruiken voor onze 

eigen vereniging Groeneburenhof. Ze hebben daarin een 10 stappenplan gemaakt dat je als 

bewonersgroep doorloopt. Dat begint bij het werven van nieuwe bewoners, kennismaking, 

gezamenlijk ideeën formuleren etc.  

Van belang is nu dat we zo snel mogelijk, onder de naam van “Groeneburenhof” weer een nieuwe 

vereniging, oprichten. Daarvoor zijn  inmiddels conceptstatuten opgesteld die we z.s.m. willen 

vaststellen en vervolgens op willen laten maken door een notaris. Wanneer dat is geregeld kunnen 

we een bankrekening openen en subsidie aanvragen voor begeleiding van het project en het 

uitvoeren van een haalbaarheidsstudie. Daarmee zijn we ook voor overleg met gemeente en 

projectontwikkelaars een meer gezaghebbend instituut met een eigen rechtspositie geworden. 

Sandra geeft aan dat er inderdaad nogal wat stappen moeten worden genomen maar dat het fijn is 

om mee te denken in dit proces en dat haar kennis van financiën daarin handig kan zijn.  

 

8. Vragenronde: 

Martin:  is er m.b.t. samenwonen meer informatie te vinden en is hier ergens iets vergelijkbaars 

opgezet waar ik eens kan kijken. Dan weet ik beter waaraan ik mij verbind.  Genoemd wordt de 

Meanderhof of de Bongerd in Zwolle. Kijk ook eens bij de Zeisterwerf in Zeist of in Boxmeer “Voor 

elkaar”. Maar ook de Vriendenerf in Olst is een vergelijkbaar project. Kenmerk is dat een ieder een 

eigen concept heeft m.b..t samenwonen, maar er zijn zeker overeenkomsten.  

Zijn er in de Tippe alleen maar grondgebonden woningen of mag je ook de hoogte in op alle 

aangegeven plots. Verwezen wordt naar de visie van de gemeente over de Tippe.  

 

9. Hoe verder: 

We spreken een volgende bijeenkomst af, met voorkeur voor een avond, liefst niet op dinsdag of 

woensdag. 

Volgende vergadering op donderdag 14 januari 19.15 uur middels Zoom.  


