
Verslag ALV Groeneburenhof  27-05-2021 

Deelnemers: André, Bregje, Koos, Maja, Sandra, Wim, Melinda, Nico en Maria, Jettie, Marian van Brussel, 
Marjolein Koopmans, Harrie en Liesbeth Hamstra (tot 19:30), Segerien (verslag)  

 
 

1. Opening 
1.1. wijziging agenda: communicatie toevoegen als punt 7 
1.2. Mededelingen: van Jettie complimenten voor de nieuwsbrief. Was een leuke verrassing. 
1.3. 3 nieuwe aspirant leden:  

1.3.1. Marjolein stelt zich voor. Is nog breed aan het oriënteren; kan nog niet veel tijd investeren 
totdat ze met pensioen is (waterschap). Aangesproken door de thema’s duurzaamheid, 
nabuurschap en groepswonen. 

1.3.2. Iris Bijl en Willem Nijman zouden ook meedoen. Segerien informeert wat er mis is gegaan. 
1.4. Notaris: statuten zijn getekend (staan op de website) en we staan ingeschreven bij de KvK! Door 

veelvuldige aanpassingen is de factuur 60% hoger uitgekomen dan geoffreerd. We hopen nu zeer 
binnenkort een bankrekening te kunnen openen.  

 
2. Verslag ALV 06-05-2021       

Geen wijzigingen. De notulen worden vastgesteld en op de website gezet 
 
3. Overleg Kernteam        

Bregje doet verslag van de ontmoeting met MMWZ en de projectontwikkelaars die elkaar gisteren 
weer gesproken.  
Onderwerpen:  
3.1. Personele wijziging vanWonen: Hans Last wordt Inge Sibma omdat Hans ook een opdracht doet 

voor Openbaar Belang (woningstichting die partner is bij MMWZ de Tippe) en dat zou als 
belangenverstrengeling gezien kunnen worden. Harrie had net (prettig) kennis gemaakt met Hans 
en doet dat maandag as met Inge. 

3.2. Verdeling van de kosten voor schetsontwerp en haalbaarheid (⅓ DuraVermeer, ⅓ van Wonen, ⅓ 
MMWZ/OpenbaarBelang/GBH naar rato van aantal woningen) is nu geformaliseerd. 

3.3. Vanuit regieteam: gemeente staat in principe open voor verlaging van de parkeernorm, zeker 
gezien dat wij dicht bij mobiliteitshub komen te wonen 

3.4. We hebben antwoord gekregen op nogal wat vragen die wij hadden bij de offerte van 
19HetAtelier. De verdeling van kostenposten tussen architect en projectontwikkelaar was voor die 
partijen meer vanzelfsprekend dan ze voor ons waren.  

3.5. De planning wordt aangepast. Eind juli blijft de datum om vast te stellen of we (samen) verdergaan 
op deze locatie. 

3.6. Harrie, DuraVermeer (DV) en vanWonen (vW) stellen een notitie op over de financiële kant. 
DV/vW gaan voorfinancieren. Er komt een reserveringsovereenkomst (niet vrijblijvend) en later 
koopovereenkomst. Financiering gebaseerd op stichtingskosten. In de notitie wordt opgenomen 
wanneer welke betaling van kopers wordt verwacht.   

3.7. Naar aanleiding van een krantenartikel over stikstof meldt de projectontwikkelaar dat op dit 
moment de plannen van de gemeente leidend zijn en stikstof daarin geen nadelige rol speelt. 
 

4. Terug- en Vooruitblik 19 het Atelier    
Op 7 mei was de eerste schetssessie met de architect en projectleider van 19HetAtelier. Hoe heb je de 
bijeenkomst ervaren? Wat vond je van de geleverde terugkoppeling? 
4.1. Melinda: heel erg leuk om mee te maken!! Het gaat echt leven.  
4.2. Maja: gevoel dat er goed naar ons geluisterd werd en onze punten komen goed terug in verslag 
4.3. Nico en Maria: ‘slapeloze nachten’ dat het nog zo lang gaat duren 
4.4. André: leuk hoeveel overeenkomsten er zijn tussen MMWZ en GBH  



4.5. Twee opmerkingen die we bij het concept procesboek hebben gemaakt worden verwerkt:  
4.5.1. GBH niet ¼, maar ½ van Y1 realiseren.  
4.5.2. bladzijden 11 en 13 worden omgedraaid: eerst de algemene opmerkingen van MMWZ de 

Tippe en de gegevens vanuit de sessie van 6 mei bij elkaar, daarna alles van GBH bij elkaar. 
4.6. Morgen (28-5) de tweede sessie: zijn er vragen vooraf? Wie doen mee? 

Wij hebben al aangegeven dat we het belangrijk vinden dat de ingang aan de Engelradinghof komt 
en dat daar ook de gemeenschappelijke ruimte gesitueerd worden. Ook onze ambitie nog een keer 
toegestuurd. 
De architect wil morgen een beeld schetsen van hoe zij onze wensen geïnterpreteerd hebben en 
globaal een beeld geven van hoe muren op elkaar komen en schachten voor voorzieningen 
gelokaliseerd. De opzet is weer: eerst een presentatie en daarna gaan we in 2 groepen uiteen.  
Marian en Jan en Marjolein doen morgen niet mee.  

 
5. Krediettoets        

Een aantal vragen opmerkingen n.a.v. dit onderwerp:  
5.1. In de memo krediettoets wordt alleen genoemd dat de keuken exclusief is, dat geldt ook voor de 

badkamer en stoffering.  
5.2. Bij het eind van de haalbaarheidsfase (eind juni, begin juli) willen we wel van iedereen weten wie 

mee kan doen. Dan moet de krediettoets dus overlegd kunnen worden.  
5.3. Wij werken met projectontwikkelaars en zijn dus geen zuivere CPO. Het voordeel daarvan is dat zij 

de voorfinanciering kunnen doen en dat zij al een boel deskundigen in hun team hebben. Uiteraard 
hangt daar een prijskaartje aan… Zo snel mogelijk na de akkoordverklaring zullen individuele 
reserveringsovereenkomsten gesloten worden waardoor de samenwerking bevestigd wordt en we 
niet het risico kunnen lopen dat de projectontwikkelaar ons in de steek laat.  

5.4. Het aantal appartementen bepalen wij, niet de projectontwikkelaar. De (totale) bouwkosten 
spelen daarin uiteraard een belangrijke rol.  

Bregje heeft een gesprek gehad met een hypotheekadviseur van de Woonfabriek om bij hen 
krediettoets te laten doen (zie bijlage). Zij doen dit ‘gratis’. Ze adviseren wel om je financiële situatie 
breder in beeld te brengen en als je dat wilt ga je uiteraard wel wat betalen. Iedereen kan zelf contact 
met ze opnemen. 
Harrie heeft laten weten dat enkele mensen van Klein Wonen Zwolle aan een online sessie van Triodos 
hebben meegedaan over financiering van CPO (ppt presentaties zijn daarvan zijn beschikbaar). De  
financieringssituatie is bij hun anders omdat zij een ‘zuiver CPO’ project zijn, maar er zit verder wel 
zinvolle achtergrondinfo in. 
Bij de Bongerd (MMWZ project waar Harrie woont) heeft een financiële adviseur die toen echt op 
duurzame projecten was gericht hypotheekadviezen gegeven. Het daaruit volgende maatwerk heeft 
voor een redelijk aantal kopers geleid tot een lening bij de Rabobank IJsseldelta. Die timmert de laatste 
tijd ook behoorlijk aan de duurzame weg, is ook een optie om daar mee te gaan praten, denk ik. 
 

6. Werkgroep Groene Draad     
Er is geen bijeenkomst geweest sinds de vorige ALV. De volgende bijeenkomst is op 1 juni as.  
Suggesties voor onderwerpen van onderzoek, aanpak en voortgang kun je doorgeven aan Wim, André 
of Segerien. 
 

7. Communicatie 
7.1. Nieuwsbrief:  

Bregje heeft een eerste nieuwsbrief gemaakt en rondgestuurd. Jettie liet al weten dat ze er blij 
mee was. Suggestie om volgende keer afkortingen toe te lichten. Sandra heeft ‘m doorgestuurd 
aan mensen van wie ze dacht dat die ook wel belangstelling zouden kunnen hebben: dat is een 
mooie suggestie. Doe dat allemaal! Hij mag vrij verspreid worden. De suggestie om deze brief ook 
te verspreiden naar personen met wie wij samenwerken wordt breed ondersteund. De nieuwsbrief 
is vooral bedoeld om de contacten warm te houden met mensen die nog niet weten of ze mee 



willen doen en om nieuwe belangstellenden te werven. Op de website is ook een link naar de 
nieuwsbrieven.  

7.2. Vanaf het Hoge huis, een gebouw net buiten de Tippe in Stadshagen wordt waarschijnlijk een 
webcam geplaatst waarmee we de voortgang van de bouw kunnen volgen (ideetje van Bregje!) 

7.3. Bregje heeft gestoeid met een logo voor de Groeneburenhof en geeft daarvan een presentatie.  
Suggesties: klein en compact, makkelijk herkenbaar, vogeltje spreken wellicht meer aan wat wij 
willen dan stekelige egeltjes, groen ook uitbeelden als duurzaam, circulair.  
Bregje en Jettie gaan er samen nog eens aan sleutelen.  

7.4. Nico heeft links voor een aantal Engelstalige artikelen over het starten van ‘Groene woongroepen’. 
Bregje zal die doorsturen.  

 
8. Rondvraag 

8.1. Maja wenst Sandra succes met haar examen (osteopathie)(volgende maand) 

8.2. Koos wenst Jettie een aangename start van haar pensioen (m.i.v. 1 juni) 

8.3. Website inlog voor leden: André geeft het wachtwoord door dat we elke 6 weken vernieuwen. 

Marjolein waarschuwt om dit niet te breed kenbaar te maken om misbruik te voorkomen.  

8.4. Segerien is op vakantie bij de ALV van 17 juni. Jettie zal dan de verslaglegging op zich nemen 


