
Verslag ALV Groeneburenhof  15-04-2021 

Deelnemers: André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Wim, Harrie, Jettie Bos, Marian en Jan van 
Brussel, Geert en Greet de Graaf, Segerien (verslag)  

  

1. Opening, wijziging agenda, mededelingen 

a. nieuwe aspirant leden: volgende ALV nog een nieuw lid en deze week staat nog een keer 

een kennismakingsgesprek gepland. Aan diverse mensen is informatie gestuurd maar 

nog geen reactie. 

b. Kort kennismakingsrondje 

i. Geert en Greet, ingeschreven voor 2 Knarrenhoven, zij hebben na een leuk 

kennismakingsgesprek + en – punten op een weegschaal gelegd en oriënteren 

zich nu wat/waar ze verder willen. 

ii. Sandra en Wim verheugen zich nu al op wonen in de Groeneburenhof. Sandra is 

penningmeester GBH 

iii. Koos en Maja zijn al lang betrokken, wonen nu vlakbij de Tippe 

iv. Jan (75) en Marjan (67), wonen in Leiden, willen dichter bij dochter in Zwolle 

gaan wonen. GBH lijkt hun een leuk project en sociale contacten heel belangrijk. 

v. Segerien, krijgt energie van meedenken in vormgeving GBH als woonvorm voor 

als ze oud wordt. Secretaris GBH 

vi. Hettie, onlangs plotseling partner verloren. Fijn dat GBH een sociaal, duurzaam, 

milieuvriendelijk project is. Gaat 1 juni met pensioen en wil dan graag 

meedenken in ontwikkelingen GBH 

vii. Harrie, voorzitter van MMWZ, procesbegeleider, betrokken geweest bij 3 

eerdere MMWZ projecten in Zwolle. Geniet ervan anderen te helpen bij het 

realiseren van hun woondromen 

viii. André, partner van Bregje, beide van begin af aan (2017) betrokken bij GBH 

(eerder Grijs en Groen). Bregje is voorzitter GBH 

c. Notaris: hopelijk volgende week oprichtingsakte tekenen en dan bankrekening openen 

en contributie regelen. 

 

2. Verslag ALV 25-03-2021   

Alle acties zijn uitgevoerd. Groene draad, kernteam en deelnemerslijst komen terug op deze 

agenda. Een kromme zin in 7.2 wordt aangepast en daarmee wordt het verslag vastgesteld. 

 

3. Overleg Kernteam  

Op 6 april is met MMWZ, de projectontwikkelaars en de stedenbouwkundigen gesproken over 

de laatste verkenning voor de plots Y1 en Y2 (zie bijlage). Het zijn drie voorbeelden die voldoen 

aan de stedenbouwkundige vereisten:  

a. De hoeken van een plot moeten 3 hoog worden gebouwd 

b. Voordeuren aan de buitenzijde 

c. 70-75% van de buitenomtrek van een plot moet uit gevelwand bestaan 



d. 50% van de parkeerbehoefte moet op het plot worden gerealiseerd. Zowel GBH als 

MMWZ hechten aan minder autobezit en we zullen bij de gemeente ontheffing vragen 

van de parkeernorm. Hopelijk kunnen we dan een paar parkeerplaatsen met groentegels 

beleggen en pas inzetten als parkeerplaats wanneer daaraan structureel behoefte is. Of 

parkeren ‘op maaiveld’ of ‘onder de bebouwing’ gerealiseerd word heeft consequenties 

voor de kosten maar ook voor het beschikbare groen.  

We gaan nu met de architect aan de slag hoe we onze wensen binnen deze stedenbouwkundige 

eisen kunnen realiseren.  

Oppervlakte van elk plot is + 52 bij 80 meter.  

De getoonde en toegelichte schetsen zijn stedenbouwkundige ‘massastudies’    

4. Architect 19 Het Atelier 

Op 13 april hebben de projectontwikkelaars kennis gemaakt met de architect en projectleider 

van 19 Het Atelier. Harrie Hamstra was daarbij namens MMWZ en GBH.  

a. 19HetAtelier maakt een offerte voor het hele traject, d.w.z. tot en met de realisatie en 

waarschijnlijk wordt vrijdag 16 april de opdracht verstrekt voor het eerste deel, het 

schetsontwerp. Erik van Scheijndel wordt projectleider, Marc Eijkelkamp architect en 

Selma is betrokken als stagiaire in het kader van haar opdracht natuurinclusief bouwen.  

b. De architect zal contractueel gebonden worden aan de projectontwikkelaars maar wij 

worden wel (mede)opdrachtgever. Een verdeelsleutel voor de kosten maken we zodra 

de begroting er is. We mikken op ⅓ vanWonen, ⅓ DuraVermeer en ⅓ voor MMWZ (incl. 

OB) en GBH naar rato van het aantal woningen. De gemeente heeft aangegeven niet 

financieel te kunnen bijdragen.   

c. Projectontwikkelaars volgen onze besprekingen met de architect vanaf de achtergrond. 

Er is nog een warme overdracht tussen de stedenbouwkundige en de architect waar 

Harrie weer bij aanwezig zal zijn namens MMWZ en GBH. Projectontwikkelaars hebben 

duidelijk aangegeven dat ze ons nu ruimte geven om met de architecten aan de slag te 

gaan. Zij worden graag op de hoogte gehouden maar geven redelijk ‘vrije hand’ 

d. De datum voor het haalbaarheidsbesluit ligt nu op eind juni 2021. Tot dan zijn er in ieder 

geval 3 schetssessies, om te beginnen wellicht met MMWZ en GBH apart en later ook 

gezamenlijk. Aan tenminste 1 van die sessies nemen de toekomstige bewoners deel. Het 

tussentijds overleg zetten we voort met 2 deelnemers per groep en een reserve.  

Wie heeft belangstelling om aan te sluiten bij Bregje/Segerien? 

e. Op vraag van Jettie: hoe gaat de besluitvorming? Uit elk overleg volgt terugkoppeling 

naar de ALV (1x in de 3 weken) en onze manier van besluitvorming verloopt zoveel als 

mogelijk via de socratische gespreksmethode, op basis van consent: we gaan door als 

niemand overwegende bezwaren heeft.  

 

5. Werkgroep Groene Draad     

Er is een eerste bijeenkomst geweest waarin 3 leden van GBH en 3 leden van MMWZ samen de 

onderwerpen die ons van belang lijken zijn verdeeld. In het volgende overleg (24 april) 

informeren we elkaar nader en hopen we een wensenlijst te kunnen maken. Thema’s die we 

nader bestuderen zijn: 



a. Keuze van elektrisch systeem. We onderzoeken of we nu aanpassingen kunnen doen om 

voorbereid te zijn op een omschakeling vanwege het gebruik van zonnepanelen. 

b. Regenwateropvangsysteem: wat is mogelijk, wat kun je collectief dan wel individueel 

regelen (toiletspoeling, gebruik in wasmachine), wat kun je met infiltratiekratten in de 

grond dan wel reserve aanleggen op/vanaf het dak. 

c. Isolatie vloeren, wanden en dak: welke maatregelen en materialen zijn mogelijk voor 

een extreem hoge isolatie, waardoor verwarming nagenoeg niet meer nodig is. Wat is 

mogelijk in combinatie met natuurlijke ventilatie? 

d. Groene daken: wat is mogelijk in combinatie met zonnepanelen 

e. Zonnepanelen: hoeveel en welke soort is mogelijk en haalbaar gezien het dakoppervlak. 

Welke lift past bij stroomvoorziening vanuit zonnepanelen? Wat is mogelijk om energie 

op te slaan en wat zijn andere bronnen waaruit we energie kunnen halen (auto’s? 

windmolen?) Heeft een zonneboiler nog meerwaarde naast zonnepanelen? 

f. Circulariteit: welke bouw- en sloopmaterialen zijn in de (nabije) omgeving te vinden en 

van voldoende kwaliteit om te gebruiken (deuren, keuken- en badkamerinrichting, staal 

igv staalconstructiebouw) 

g. Duidelijke verzoeken aan de architect zijn: mogelijkheden voor flexibele indeling van de 

woningen, maximaal gebruik van daglicht, in ontwerp geïntegreerde regen- en 

zonwering 

h. Een warmtepomp is in dit rijtje nog niet opgenomen en neemt Segerien mee naar het 

volgende overleg van de werkgroep. 

 
6. Lidmaatschapsbedrag vereniging Groeneburenhof  

Volgens de aangepaste statuten wordt iedereen persoonlijk lid van de vereniging. Bij 

besluitvorming over zaken die de bouw van de wooneenheden betreft, heeft iedere 

wooneenheid 2 stemmen, ongeacht of er 1 of 2 personen (gaan) wonen. 

Elk jaar kan de ALV het lidmaatschapsbedrag vaststellen, nu willen we dat vaststellen voor de 

eerste keer. We stellen het lidmaatschapsgeld voor 2021 vast op €25. Op zich is een dergelijke 

bijdrage onvoldoende om zelfs de notaris maar te betalen, dus een aantal leden zal een 

voorschot betalen. Bovendien kunnen we zodra we opgericht zijn subsidie aanvragen.  

Het bestuur maakt een begroting voor het lidmaatschapsgeld en voor de instapbijdrage die we 

straks ihkv het 10 stappenplan gaan betalen.  

 

7. Reglement Plaats rangorde woningkeuze (meningsvormend) 

Welke criteria vinden wij van belang om de rangorde van woningkeuze te bepalen? Welke 

waarde geven we daarbij aan het doorlopen van alle formele stappen, actieve deelname in 

werkgroepen en dergelijke?  

Suggestie van Wim: de ruimte waarvoor de meeste belangstelling is maken we de 

gemeenschapsruimte, dan zit die tenminste altijd vol (geintje!).  

De socratische methode van besluitvorming is in tegenspraak met ‘wie het eerst komt het eerst 

maalt’. Anderzijds moeten we nu aan de slag met de leden die er (nu) zijn en kunnen keuzes 

niet steeds aanpassen aan leden die later instappen. Die hebben dus minder keuze. Je kunt niet 

bij elk lid de toewijzing weer op de kop zetten, waardoor mensen die al lang meedoen besluiten 

zich terug te trekken. 



Het 10 stappenplan geeft handvatten maar er ontbreekt nog veel informatie om bijvoorbeeld 

de krediettoets te kunnen (laten) doen.  

Niemand zegt dat de actiefste leden meer rechten hebben, dan leden die minder bijdragen. 

Hopelijk hebben we heel binnenkort de kans om ieders woonwensen nader te bespreken.  

 

8. Rondvraag 

a. Geert en Greet: met belangstelling deelgenomen. Gaan nog eens goed overleggen met 

elkaar en laten weten wat ze verder gaan doen. Aangenaam kennisgemaakt. 

b. Redacteur LVGO is een oud collega van Sandra: zij neemt contact op. Sandra ziet het als 

haar burgerplicht om haar talenten in te zetten waar ze dat kan. Daar zijn wij blij mee. 

c. Jettie: aangenaam kennisgemaakt. Ziet verschillende mogelijkheden om actief deel te 

gaan nemen.  

d. Koos: fijn dat er nieuwe belangstellenden zijn: van harte welkom!! Graag aandacht 

houden voor werven van nieuwe leden omdat er gaande het proces ook mensen zullen 

afvallen.  

e. Marjan: heeft 10 stappenplan nog niet bekeken. We geven het wachtwoord van het 

besloten deel van de website waarop ze dit document kan raadplegen.  


