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Verslag ALV Groeneburenhof  25-03-2021     19:00 – 20:30 

Deelnemers:  André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Martin en Ellen (alleen 1e kwartier),  
Harrie Hamstra, Segerien (verslag) 
Wim heeft zich afgemeld vanwege werk.  

 

1. Opening. Geen wijziging in de agenda 

Mededelingen:   

1.1. Statuten: notaris adviseerde lagere limiet dan de €1000 die wij hadden voorgesteld. Wij 

hebben toegevoegd dat de penningmeester dat bedrag mag besteden aan kosten die in de 

ALV zijn goedgekeurd. ALV is akkoord €1000 te handhaven.  

1.2. Martin en Ellen hebben vastgesteld dat actief lidmaatschap van de Groeneburenhof nu niet 

past bij hun huidige levensstijl. De noodzaak is er nu nog niet om zover in de toekomst te 

kijken. Zij willen graag via een nieuwsbrief op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, 

maar trekken zich terug als (aspirant) lid.  

1.3. Ledenwerving: stukje in de nieuwsbrief van de Woonfabriek heeft 9 reacties opgeleverd. In 

de online kennismaking was er slechts 1 deelnemer. 3 mensen willen alleen op afstand 

geïnformeerd worden. Met sommige belangstellenden lijkt de communicatie via de website 

te stagneren. Wordt vervolgd. 

Deze week komt een stukje in de nieuwsbrief van Knarrenhof en Harrie heeft info over de 

Groeneburenhof verspreid via de secretarissen van de 3 bestaande MMWZ projecten. 

 

2. Verslag ALV 04-03-2021   

2.1. Een aantal afspraken komt terug in deze vergadering.  

Wachtwoord voor afgesloten deel van de website is gecommuniceerd.  

De notulen worden in deze vorm vastgesteld 

2.2. Algemene informatie over Wie is wie, en wat is wat: Segerien zal de deelnemerslijst 

aanpassen (sorry André!!) en dan komt een bijgestelde versie op de website. 

 

3. Groeneburenhof Oriëntatie document  

De ALV oordeelt dat het een goed, richtinggevend document is. In de bovenste regel van het 

document wordt een datum toegevoegd zodat duidelijk is over welke versie het gaat. André 

versleutelt het als PDF en plaatst het achter het wachtwoord op de website.  

 

4. Werkgroep Groene Draad  

Wim en André hebben aangegeven zich met dit onderwerp te willen bezighouden. Vanuit het 

bestuur zal Segerien deelnemen en de linking pin zijn.  

MMWZ heeft intussen ook een groep samengesteld zodat we samen op kunnen trekken. Harrie 

stuurt Segerien de naam van de contactpersoon en zal ook nog een document opstellen met 

aandachtspunten.  

 

5. Architecten voordracht  

Harrie, Segerien, Bregje en vertegenwoordigers van MMWZ de Tippe hebben afgelopen week 
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met 4 architecten gesproken. Koos vindt het jammer dat het Archi3O niet geworden is want dat 

leek hem een partij met veel ervaring in duurzaam bouwen. Behalve dat ze uit Zwolle komen 

had 19HetAtelier ook een meer toegankelijke manier van communiceren dan Archi3O.  

Mix Architectuur was niet op korte termijn beschikbaar en is daarom afgevallen.  

De projectontwikkelaars gaan samen met Harrie nader kennismaken met 19HetAtelier, de 

begroting bespreken en de opdracht formuleren. Hopelijk kunnen wij heel snel daarna met ze in 

gesprek! 

 

6. Overleg kernteam 23-3-21 en 24-3-21 

Het kernteamoverleg van 24-3 is vervallen.  

Dinsdag 23-3 was er dus weer gesprek met de stedenbouwkundigen. Onderaan deze notulen 

een impressie voor het schetsontwerp op plots Y1 en Y2. Naar aanleiding van dat gesprek zal 

het ontwerp voor Y1 min of meer gekopieerd worden op Y2 zodat beide plots door MMWZ en 

ons gevuld worden in plaats van de helft van Y2 door een andere partij te laten vullen.  

6.1. Wim had aangegeven dat onze gemeenschappelijke ruimte beter aan de andere kant van 

het gebouw gesitueerd zou moeten worden dan in Bregjes ontwerp, omdat het daar aan 

twee kanten op water uitkijkt en dus een mooier uitzicht heeft. Daar staat tegenover dat 

het wel een ruimte moet zijn waar je bij binnenkomst gelijk contact mee maakt. Wanneer 

je er teveel ‘naar toe moet’ dan heeft het als ‘ontmoetingsruimte’ minder kans van slagen.  

6.2. De opening in het gebouw van MMWZ aan de kant van het Tippepad is bewust 

aangebracht om verbinding tussen de 2 MMWZ plots te maken.  

6.3. De ‘stedenbouwkundige aanblik’ aan de buitenzijde is ‘noodzaak’, aan de binnenkant is een 

grote mate van vrijheid mogelijk qua aanblik en indeling. 

6.4. De parkeerplaats naast/voor de Groeneburenhof kan minder prominent worden door een 

deel ervan met grastegels te maken omdat het ook nog niet zeker is dat we ze moeten 

gebruiken.  

6.5. Het is een goede basis om met de architect aantrekkelijker te maken 

 

7. Kennismaken met de Groeneburenhof  

Bruikbaar handvat om de eerste kennismaking met belangstellenden min of meer gelijkvormig 

te laten plaatsvinden. Deel 1 geeft weer dat deze stappen vooraf gaan aan het 10 stappenplan 

waar men pas aan begint als men lid wil worden.  

7.1. Harrie adviseert goed na te denken hoe te handelen wanneer meerdere belangstellenden 

min of meer gelijktijdig lid worden en er dus spanning kan ontstaan over de plaats in de 

rangorde van woningkeuze. Bestuur zal hier nog een nader voorstel over doen.  

7.2. Koos en Maja melden zich om ook kennismakingsgesprekken te voeren met 

belangstellenden  

 

8. Rondvraag 

8.1. Segerien verspreidt nieuwsbrieven van de LVGO 

8.2. Op de vraag van Koos naar de inbreng van de co-creatie man van de gemeente (Dethmer 

Hoekstra) geeft Harrie aan dat de gemeente processen duidelijk aan anderen overlaat. We 

moeten van hem geen actieve betrokkenheid verwachten. Bij KWZ in de noordpunt van de 
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Tippe, waar vooralsnog geen projectontwikkelaars bij betrokken zijn, is duidelijker sprake 

van CPO dan bij ons. Beide vormen hebben voor- en nadelen.  
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