
Verslag ALV Groeneburenhof  06-05-2021 

Deelnemers: André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Melinda Tan, Nico en Maria Seine, Betty Scholten, 
Segerien (verslag)  

 
1. Opening, wijziging agenda 

a. Mededelingen: Harrie (onze procesbegeleider) is bij ons afwezig om met MMWZ de Tippe de 
eerste schetssessie met de architect bij te wonen. Morgen doet hij dat met ons.  

b. Punt 5 en 6 van de agenda draaien we om zodat we ruim tijd hebben voor de woonwensen. 
c. Nieuwe aspirant leden stellen zich voor:  

i. Melinda: woont al 40 jaar in Utrecht. Heeft mooie herinneringen aan haar jeugd in 
Zwolle en wil graag naar deze streek terug nu ze (bijna) gepensioneerd is. Wordt vooral 
aangesproken door de wens om als senioren samen een project te vormen.  

ii. Betty is opgegroeid in Wapenveld en woont ook sinds haar studententijd in Utrecht. Wil 
graag terug naar de ruimte die Zwolle en omgeving bieden. Aangesproken door de 
combinatie van zelfstandig en samen en vanwege de duurzaamheid.  

iii. Nico en Maria wonen in Kopenhagen en komen steeds in Heino terug als ze in NL zijn. 
Ook aangesproken door de duurzaamheid en het nabuurschap. In juli/augustus zijn zij in 
NL en kunnen we elkaar hopelijk een keer in levende lijve ontmoeten. 

Tot het zover is dat we samen wonen in de GBH willen Koos en Maja graag huizen ruilen met 
Kopenhagen en Utrecht! Voor kennisgeving.  

d. notaris: door een hack bij hen is er nog steeds niet getekend. Statuten zijn nu wel zoals wij ze 
hebben willen. Afspraak voor tekenen is nu gepland voor 12 mei om 14:00 

 
2. Verslag ALV 15-04-2021       

Geert en Greet bedanken voor de prettige kennismaking maar kunnen niet wachten tot 2023 en 
trekken zich terug. 
N.a.v. de statuten geeft Melinda de tip om ons te beschermen tegen hoofdelijke aansprakelijkheid 
wanneer er in de aanloop van het project grote financiële risico’s zijn. We vragen dit nog na bij de 
notaris. 
Notulen worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Overleg Kernteam       
Op 5 mei hadden MMWZ, GBH en de projectontwikkelaars elkaar weer zullen spreken in het regulier 
overleg, met als onderwerpen: Opdrachtgeverschap, planning en verwachtingen over en weer in de 
gesprekken met de architect. Dat overleg is afgezegd om ruimte te geven aan het eerste overleg met 
de architect. We hebben een offerte gekregen voor het hele traject van bouwen en er is in eerste 
instantie goedkeuring voor de eerste fase, tot aan de realisatie van een schetsontwerp. Aan die eerste 
fase hangt een prijskaartje van €30.000. Volgens de verdeelsleutel die we hanteren moeten wij als GBH 
€3000 bijdragen. Dat gaan we voorschieten. 
Urbain van het Erve verlaat VanWonen en wordt opgevolgd door Hans Last. 

 
4. Werkgroep bouw    

Op 7 mei is er een eerste schetssessie met de architect en projectleider van 19 Het Atelier. We kunnen 
met een grote groep deelnemen om onze wensen en dromen te delen. André en Bregje, Sandra en 
Wim, Melinda, Maja, Maria & Nico, Harrie Hamstra en Segerien doen mee. Betty kan helaas niet want 
zij moet werken. Jettie en Jan & Marjan hebben nog niet laten weten of ze meedoen.  
Op 28 mei om 10:00 is de 2e sessie. 

 
5. Werkgroep Groene Draad   

Punten die vanuit deze werkgroep besproken zijn om mee te nemen naar de schetssessies: 



a. Veel daglichttoetreding, voor lagere verdiepingen evt. door lichtkoker (is die ook nog te 
combineren met ventilatie?) 

b. Dakoverstek voor natuurlijke regen- en zonwering (lijkt in tegenspraak met veel daglicht; zien 
hoe de architect deze uitdaging oppakt!) 

c. Binnenwanden verplaatsbaar-/aanpasbaarheid zonder veel moeite 
d. Voorkeur voor bouwen in hout (CLT, houtskelet 
e. Passief huis, d.w.z. maximale isolatie en minimale (extra) verwarming of koeling 
f. Aanpassingen inbouwen om t.z.t. makkelijk over te schakelen op zwakstroom en accu daarbij 
g. Bij voorkeur alleen natuurlijke ventilatie, geen mechanische 
h. Thuislift i.p.v. reguliere lift (trager, maar bouwtechnisch ‘eenvoudiger’, minder onderhoud en 

minder stroom) 
i. Zonnepanelen op het dak combineren met sedum 
j. Zonnepanelen met individuele – en collectieve (t.b.v. gemeenschappelijke ruimtes) opslag 
k. Doorstromer i.p.v. boiler t.b.v. warm water 
l. Regenwateropvang voor persoonlijk gebruik is nog niet rendabel maar wel duurzaam en 

milieuvriendelijk. We informeren bij de bouwer of dubbele leidingen kunnen worden 

aangebracht zodat dit een (toekomstige) optie is. Kosten aanleg systeem van 1500-3000 euro 

voor individueel huishouden, wellicht goedkoper indien centraal georganiseerd.  

6. Overzicht woonwensen     
We doorlopen het overzicht van concrete woonwensen. Een paar opmerkingen: 

a. Nog veel variatie in vloeroppervlak en een brede range: geleidelijk aan moet ieder duidelijker 
krijgen waar tussen de 70 en 100 of 150 m2 je uit wilt komen. 

b. Evenwichtige verdeling tussen wel/geen hoek, begane grond en/of verdieping 
c. Aandacht voor voldoende afstand tussen woning en wandelpad op de begane grond.  
d. 3 verdiepingen is de minimale eis voor de hoeken. Over de hele breedte 3 verdiepingen laat 

meer ruimte voor de tuin.  
e. Vraag naar aantal auto’s heeft te maken met de parkeernorm die wij lager willen hebben, zodat 

we minder op eigen terrein hoeven te parkeren.  
f. Gezamenlijke werkruimte gaat over klusruimte die we delen met MMWZ de Tippe 
g. Wasmachineruimte is om m2 te sparen in je eigen appartement. Tzt zullen we een regeling 

treffen over de kosten van gebruik 
h. Gedeelde logeerkamer ook om ruimte te sparen en een regeling treffen voor gebruik 
i. Eigen (fietsen)berging is kennelijk toch een grote wens. We weten ook niet wat daarover is 

vastgelegd in het bouwbesluit.  
j. Afwijzing van een gemeenschappelijke ruimte behoeft nog een nader gesprek! Deze heeft een 

centrale plaats in onze visie en ambitie; ontbreken daarvan haalt de bodem uit ons 
woonconcept.  
 

7. Rondvraag 
a. NB: Bregje en André zijn een stelletje 
b. PS: Sandra en Wim ook! 
c. Complimenten van Nico en Maria voor de organisatie van GBH 
d. Maja: krijgt energie van nieuwe leden! Koos wil ons allemaal ook graag gauw ontmoeten! 
e. Betty heeft ter oriëntatie deelgenomen aan deze ALV en heeft een positieve indruk 
f. Melinda: contributie wacht op opening van een rekening. Onder de indruk van onze gedegen 

aanpak, respect, voelt goed om hier deel van uit te gaan maken!  
g. Bregje en Segerien nemen contact op met Jan&Marjan en met Jettie om te informeren of ze 

zich uitgenodigd wisten om deel te nemen aan de ALV.  
 
Om 20:15 sluit Bregje de vergadering.  


