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Verslag ALV Groeneburenhof  04-03-2021   

Deelnemers:  André, Bregje, Koos, Maja, Wim, Martin en Ellen, Harrie Hamstra, Segerien (verslag) 
Sandra heeft zich afgemeld vanwege verplichtingen elders.  

 
1. Opening, wijziging agenda 

1.1. Welkom Ellen, Wim en Harrie.  

1.2. Mededelingen: notaris heeft onze statuten samengevoegd met wettelijke vereisten en suggesties 

gedaan voor artikelen die wellicht beter in een huishoudelijk reglement geregeld kunnen worden. 

Deze week stuurt zij ons haar voorstel. Bestuur zal daarnaar kijken. Wanneer de wijzigingen niet 

ingrijpend zijn dan kunnen we hopelijk snel overgaan tot ondertekening van onze oprichtingsakte 

en overgaan tot het openen van een bankrekening. De kosten van de notaris liggen rond €550.   

1.3. We hebben verschillende acties ondernomen om leden te werven:  

• we zijn vindbaar op de site van LVGO (Landelijke Vereniging Groepswonen voor Ouderen) 

• een gesprek is gepland met de Woonfabriek, een bureau van makelaars om mensen die 

zoeken in contact te brengen met nieuwbouwinitiatieven 

• de Knarrenhof Zwolle beslist volgende week of ze een stukje over de Groeneburenhof 

opnemen in hun nieuwsbrief. Zij hebben een wachtlijst van 300 leden waarvan sommigen zich 

misschien bij ons willen aansluiten. 

• Media die ter vergadering genoemd worden die we verder zullen onderzoeken zijn: Vinexpres 

Stadshagen, Wijkblad de Stins, de bestaande MMWZ (Mens en Milieuvriendelijk Wonen 

Zwolle) groepen die ook alledrie een wachtlijst hebben, de Stentor en de Peperbus. Aktie DB 

  

2. Verslag ALV 11-02-2021       

2.1. Bij punt 3 staat dat we 2 penningmeesters hebben. Moet zijn: Segerien is secretaris  

2.2. Pagina 2, in de op 1 na laatste alinea staat ‘Ook de tuin kan niet vanzelfsprekend gezamenlijk zijn’. 

Moet dit niet zijn dat de tuin vanzelfsprekend niet gezamenlijk is. We komen hierop terug bij 

agendapunt 6. Bedoeld wordt dat wij in de tuin een eigen terras voor de Groeneburenhof willen 

hebben dat niet vanzelfsprekend toegankelijk is voor leden van MMWZ en dat we de tuin verder 

toch zoveel mogelijk willen delen met MMWZ 

2.3. De overige afspraken zijn nagekomen en de notulen worden met de wijziging onder 2.1 vastgesteld 

 

3. Gesprek Harrie Hamstra  

In de vorige ALV is een aantal onderwerpen voorbij gekomen waarover het DB een nader gesprek met 

Harrie zou hebben. Een van de uitvloeisels van dat gesprek is dat DB Harrie heeft uitgenodigd om 

voortaan deel te nemen aan de ALV van de Groeneburenhof. Harrie is voorzitter van de 

overkoepelende stichting MMWZ, heeft in die rol al veel voor ons gedaan en hij zal Groeneburenhof 

nog extra terzijde staan procesbegeleider.    

3.1. Harrie stelt zich kort nog even voor. Hij woont vanaf de start in 1997 in het MMWZ project De 

Bongerd in Zwolle Zuid. Hij zit ook in landelijk netwerk van groepen die zoals wij willen wonen. Hij 

is betrokken geweest bij alle 3 de projecten die nu gerealiseerd zijn in Zwolle: de Bongerd, 

Meanderhof in Stadshagen en De Nooten in Holterbroek.  

Harrie is in zijn rol als voorzitter van MMWZ gewend om overleg te voeren met diverse partners, 

hij is een toegankelijk aanspreekpunt voor betrokkenen bij de verschillende projecten en ook voor 

mensen uit de gemeente en andere betrokken disciplines. Vanuit betrokkenheid en enthousiasme 

wil hij graag een bijdrage leveren om groepen zoals wij te begeleiden op de route van ambitie naar 
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realisatie. 

Op vraag van Martin vertelt Harrie dat zijn professionele achtergrond niet in bouwkunde ligt. Hij 

heeft wel veel kennis opgedaan, met name in ecologisch bouwen. Harrie heeft 

bestuurswetenschap gestudeerd en gewerkt in onderwijs, bij lokale overheden, als projectleider en 

in managementfuncties en heeft daarmee veel ervaring in het werken met overheidsinstanties.  

3.2. Naar aanleiding van het overleg dat Bregje en Segerien met Harrie hadden:  

• samenwerking met MMWZ de Tippe: Harrie vertelt dat zij veel nieuwe belangstellenden 
hebben en dat er nu grote stappen gezet worden. We hebben na het gesprek met Harrie een 
goed en plezierig afstemmingsoverleg met MMWZ gehad over architectenkeuze en gedeelde 
voorzieningen. 

• Naar aanleiding van het wisselend aantal woningen dat op de plots Y1Y2 genoemd wordt: 
omdat 1/3 deel van de grond sociale huur is, komt er minder geld binnen dan wanneer er de 
(midden)dure woningen komen die ervoor begroot zijn. 2x 24 van de woningen die MMWZ en 
de Groeneburenhof er willen brengt minder geld op dat begroot, daardoor is er druk om meer 
woningen te bouwen.  

3.3. groene draad die Harrie ons mee wil geven: haal meer naar voren wat we willen met circulariteit, 
duurzaamheid, warmtevoorziening, regenwater. Kijk eens naar de regionale oogstkaart, een 
verzamelplaats van herbruikbare bouwmaterialen. We moeten niet te lang wachten om die zaken 
op te pakken en er proactief in zijn in ons overleg met architecten en projectontwikkelaars.  
Zijn er leden die belangstelling om rond dit onderwerp een werkgroep te vormen? 
Suggestie: vraag een deskundige om ons te informeren over mogelijkheden waar we in dit verband 
aan kunnen denken en wat de consequenties daarvan zijn qua kosten en onderhoud. DB 
onderzoekt wat mogelijk is.    
 

4. Overleg kernteam 23-2-21   

Bregje doet verslag.  

Voor verder schetsen is meer informatie nodig, m.n. van MMWZ die veel meer diverse woningen wil 

voor haar leden. Zij zijn daar hard mee bezig. Onze percelen moeten duidelijk een stedelijk aanzien 

hebben en de vraag is of deze plots de juiste plek zijn voor onze wensen. Al pratende blijkt er soms 

spanning tussen de wensen van de stedenbouwkundige en ons als toekomstige bewoners.  

Het aantal woningen wordt bepaald door het rekenmodel voor de hele Tippe. Dat is onderhandelbaar 

en het is fijn dat wij nog aan het begin van de invulling van de verschillende plots zitten: wat wij niet 

realiseren kan later misschien elders gecompenseerd worden. De stedelijke uitstraling (aaneengesloten 

bouw, 3-4 woonlagen) die de plots Y1Y2 moeten hebben lijkt wel heel belangrijk.  

Wij mogen van onze kant uit best een beetje blijven duwen hoe wij e.e.a. willen invullen en het is goed 

daarbij de groene, duurzame uitgangspunten voor de Tippe steeds weer onder de aandacht te 

brengen. Bregje zal het Ontwikkelplan nog eens nalopen op alle ambities qua natuur-inclusiviteit en  

duurzaamheid zodat we alle ++ uit het plan in stelling kunnen brengen!!  

De exclusieve verkenning waar we nu inzitten komt misschien uit op de conclusie dat we niet samen 

verder kunnen op deze locatie. De 4 maanden kunnen evt langer worden wanneer we met elkaar het 

gevoel hebben dat we op de goede weg zitten. 

 

5. Architect keuze en referentiebeelden    

Groeneburenhof en MMWZ de Tippe hebben het kernteam een gezamenlijke lijst voorgelegd. Dura 

Vermeer en VanWonen hadden een duidelijke voorkeur voor MIX Architectuur uit Ede en voor SACON 

Architecten uit Zwolle, met name omdat ze daar goede persoonlijke ervaring mee hadden en 

oordeelden dat bureaus die ver van Zwolle af liggen extra reiskosten met zich meebrengen.  
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Zij hebben nu wel namen genoemd van bureaus die voor hun in aanmerking kunnen komen. MMWZ en  

Groeneburenhof beoordelen deze bureaus volgens hun criteria en komen met een nieuwe voordracht. 

We kijken welke bureaus op (zeer) korte termijn beschikbaar zijn en plannen afspraken met 2 of 3 van 

hen. In het kennismakingsgesprek zal veel aandacht gaan naar de wijze waarop een architect in staat is 

onze wensen als toekomstige bewoners te vertalen in een schetsontwerp en ons als opdrachtgever te 

waarderen.  

 

Het eerste half jaar van 2021 kunnen we zien als een ‘verkenning’ die eindigt met een ‘definitief 

schetsontwerp’ en het bijbehorende rekenwerk of het plan betaalbaar is. Op grond daarvan wordt 

besloten of we wel of niet verder gaan. De oorspronkelijke 4 maanden verkenning zijn dus ook niet 

keihard. Als wij het gevoel hebben dat we op de goede weg zitten mag het best iets langer duren.  

 

Onze wensenlijst zal met de architect steeds verder verfijnd worden. Na het schetsontwerp kunnen we 

nog steeds zeggen dat de architect ons niet bevalt en dat we niet samen verder kunnen. Een architect 

die ook stedenbouwer is heeft op dit moment zeker onze voorkeur.  

 

Referentiebeelden: best wel leuke plaatjes! 

Martin heeft twijfels bij hout en de mate van onderhoud dat dat vraagt. Veel glas sluit goed aan bij de 

wens van veel licht 

Koos: het zijn inspirerende plaatjes. Het is bij uitstek iets om met de architect samen door te nemen. 

Het is belangrijk voor ons dynamisch groepsproces wat wij met elkaar vinden en wat wij met elkaar 

willen. De luistervaardigheid van de toekomstige architect is heel belangrijk!  

 

6. Gemeenschappelijke voorzieningen 

In de vorige ALV is afgesproken dat we hierover het gesprek met MMWZ de Tippe aangaan.  

De leden vinden dat de notitie goed weergeeft wat wij willen. 

Waar we in de vorige ALV nog zeiden dat we een eigen tuin wilden, stellen we vast dat een eigen, goed 

toegankelijk gezamenlijk terras willen in een ruime tuin die Groeneburenhof met MMWZ verbindt.  

Te zijner tijd komen er werkgroepen die zich bezig houden met de inrichting en het beheer van de tuin 

en de gemeenschappelijke ruimtes. 

Naar aanleiding van de gezamenlijke wasmachineruimte spreken we over de mogelijkheden en 

beperkingen daarvan. De ruimte die we daarvoor reserveren ‘kopen’ we samen. Als iemand echt niet 

mee wil doen aan het gebruik daarvan, dan kan dat. De was doen voor iemand die dat door 

omstandigheden zelf niet kan is bij uitstek het nabuurschap dat wij nastreven.  

Nabuurschap vraagt absoluut tijd die je moet investeren in dingen samen doen en wat we samen 

delen. 15 huishoudens is ook echt wel het maximum dat ons haalbaar lijkt!!!! Bij samen wonen en 

samen leven is het belangrijk te onderzoeken wat je leuk vindt om te doen en wat je leuk vindt om te 

leren en samen zorgen dat alles gedaan wordt 

 

7. Woonwensen verzameldocument 

We hebben de gegevens over m2 en aantal kamers gebruikt voor de globale schets van het gebouw. 

We willen in een later stadium, als we elkaar echt kunnen ontmoeten en als we hopelijk wat meer 

leden hebben, met elkaar over de inhoud en motivatie praten. Elkaar meer leren kennen, en weten wat 

we met elkaar delen, kan beter in het “echie” dan online. 
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8. Krediettoets  

De krediettoets is een van de stappen uit het 10 stappenplan om lid te worden. Het is een uitgebreide 

beschrijving, met globale kostenposten waar je rekening mee moet houden. Als vereniging willen we 

straks zeker weten dat wat we bedenken ook met ons allen kan worden opgebracht.  

Bregje legt uit hoe de Krediettoests in z’n werk gaat en waarom we die nodig hebben. Het is een traject 

dat we waarschijnlijk vanaf de zomervakantie gaan doorlopen.  

 

9. Rondvraag 

9.1. André heeft gekeken naar mogelijkheden om op de website een afgesloten deel te maken waar 

leden documenten kunnen inzien. André en Segerien maken een voorstel over welke documenten 

we daar willen opslaan.   

9.2. Koos: we moeten binnenkort de notaris betalen. De penningmeester komt tzt met een rekening. 

Harrie vult nog aan dat de Stichting MMMWZ kan helpen met het beschikbaar stellen van een 

bankrekeningnummer voor de eerste kosten 

9.3. Maja: leuk dat we Ellen en Wim gezien hebben: ze krijgt weer meer zin in ons project! 

9.4. Wim: hij is ook enthousiast, heeft er zin in 

9.5. Martin, voor Harrie: ken je mensen met bouwkundige achtergrond mbt onderhoud en materialen. 

Vooral in een later stadium. Komt het wel goed met de materialen die we kiezen? Ja, Harrie kent 

iemand die goed op de hoogte is van duurzame materialen, high/low tech verwarmingsmaterialen 

en dergelijke 

9.6. Ellen: het moet voor haar allemaal nog wat meer gaan leven, heeft nog niet goed vat op wat het 

allemaal gaat worden. Bregje stelt gerust dat dat voor ons allemaal geldt en dat het fijn is dat we 

nu samen aan de slag kunnen 

9.7. Harrie: fijn om mee te doen. Graag zsm weer live. Dank voor het vertrouwen.  

9.8. Koos: heel veel dank Harrie!!!! 

 

Bregje sluit om 20:45 de vergadering 


