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Vastgesteld Verslag ALV Groeneburenhof  08-07-2021 

Aanwezig:  André, Bregje, Wim, Nico Seine, Aleida, Martie, Nico Schoenmaker, Harrie, Segerien (verslag)   
Vlak voor sluiting meldde Melinda zich: door vakantie en drukke bezigheden was het haar 
ontgaan dat deze vergadering er was.  

 
Afwezig met kennisgeving:  Sandra, Jettie, Margriet, Koos, Maja. Ook afwezig: Timon.  
 
 
1. Opening, wijziging agenda, mededelingen 

a. Cobie en Egbert hebben zich helemaal teruggetrokken. 
b. Nico Seine biedt aan om mensen zaterdag op te halen van station Zwolle en ze mee te nemen 

naar de Meanderhof voor onze ontmoeting. 
  

2. Verslag ALV 17-06-2021   
a. Bregje werkt nog aan de tijdslijn van beslismomenten (punt 5)  
b. Op 9 september geeft Jacolien Coenraadts van bij de Regiobank in de ALV uitleg over 

financiering, hypotheekvormen  en dergelijke die zij aanbieden.  
Algemeen: prachtig verslag! Met hartelijke dank aan Jettie wordt het ongewijzigd vastgesteld 

 
3. Bankrekening, lidmaatschap en inleggeld   

a. De bankrekening bij de Regiobank is een feit, het nummer is: NL40 RBRB 8835 1774 80. 
We vragen iedereen het lidmaatschapsgeld, voor ieder persoonlijk € 25,- te gaan overmaken.  

b. bijgevoegd een conceptbegroting voorstel voor inleggeld per woning.  
Alle aanwezigen vinden het een redelijk voorstel. We besluiten de bijdragen dan ook gelijk te 
doen. Wie nog twijfels heeft mag zijn bijdrage – in overleg met Sandra (penningmeester) – nog 
even uitstellen. Nico Schoenmaker wil graag nog een afspraak om verder bijgepraat te worden 
over hoever we nu zijn met de GBH en hoever het met de Tippe als geheel is. Bregje en André 
maken hiervoor een afspraak.  

c. Voorstel Project Deelname Overeenkomst (PDO). Het document bevat een aantal elementen 
die in overleg met de projectontwikkelaar wellicht wat anders komen te liggen. In het geval dat 
het project onderweg strandt, omdat de projectontwikkelaar failliet gaat of zich terugtrekt, dan 
zal de gemeente de grond aan een ander verkopen en gezien de ambities van de gemeente 
zouden wij dat dan zijn. Formeel is nog niet vastgelegd wat er in zo’n geval gebeurt.  
Zodra wij aan de projectontwikkelaar gaan betalen, dan komt er een voorlopig koopcontract 
waarin uitvoerig geregeld is wat er gebeurt als een van beide partijen zich terugtrekt.  
Dit document PDO staat ter meningsvorming op de agenda. Lees het nog eens rustig door en 
kom erop terug wanneer er nog vragen of onduidelijkheden zijn.  

 
4. Overleg Kernteam         

Er is op 7-7 met MMWZ, projectontwikkelaars en architect weer een bijeenkomst geweest.  
a. We hebben uitvoerig stilgestaan bij de presentatie van het voorlopig schetsontwerp door de 

architect. Wij hadden de indruk dat de architect ons dat morgen zou presenteren maar dat is 
niet zo. Bregje en Segerien zullen dit morgen toelichten in het afgesproken overleg. Uiterlijk 20 
juli moeten wij de projectontwikkelaars laten weten of er voldoende draagvlak is voor dit plan 
en of er voldoende belangstelling is voor de maatvoering voor de appartementen zoals die nu 
gehanteerd wordt. 
Morgen zijn aanwezig: Nico Seine, Jettie, Melinda, Maja en Koos, Aleida en/of Martie, Bregje, 
Segerien 
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b. Tijdsplan en financiële planning staan nu op de agenda van de projectontwikkelaars en zijn 
onderdeel van het eerste besluit of we samen verder gaan. 

      
5. Voorkeur woonplek      

Het is nog een heel proces voordat we allemaal samen duidelijk hebben wie waar in ons 
appartementencomplex komt te wonen.  Er zijn nog veel factoren niet duidelijk. Toch lijkt het goed dat 
ieder zijn afwegingen gaat maken voor een plek. Wat is het belangrijkste voor je: het aantal vierkante 
meters, de verdieping (begane grond, eerste of bovenste verdieping), wel of geen hoekwoning? Dicht 
bij de entree of parkeerplaats of verder weg? ‘Elk voordeel heb zijn nadeel’ en andersom.  
De aanwezigen geven in de tekening (20210701 indeling wooncomplex) hun 1e, 2e en 3e keuze aan; 
Bregje heeft dit genoteerd. Wordt vervolgd morgen en tijdens de ontmoetingsdagen 7 en 31 juli. 
Het gaat nog om een eerste inventarisatie zonder beloftes of toezeggingen.  

 
6. Werkgroep Groene Draad  

Van Annemiek Wiegman van het Climate team hebben we uitvoerig verslag met nadere werkpunten 
ontvangen. Dinsdag 13 juli komt de werkgroep weer bij elkaar.  
 

7. Nieuwe werkgroepen      
Zoals de Groene Draad bezig is om zaken uit te zoeken omtrent energie, water en installaties, zo 
zouden we meer werkgroepen willen opzetten met bepaalde thema’s om het werk wat meer te 
verdelen en de betrokkenheid te vergroten. We denken aan de volgende werkgroepen: 

a. Bouw 
b. Buitenruimten: samen met MMWZ de Tippe ideeën ontwikkelen. Aleida heeft in gedachten al 

een ontwerp klaar met fruitbomen, keuken en medicinale kruiden en wil graag in deze 
werkgroep 

c. Communicatie 
d. Ontmoetingsruimte: functie en inrichting, sociale activiteiten. Wim en Nico Scheepmaker gaan 

aan de slag met een mobiel kookeiland dat naar buiten gereden kan worden! Martie wil ook 
meedenken over de ontmoetingsruimte 

e. Bestuur 
Na de vakantie verder. 

 
8. Rondvraag 

a. Segerien: op zaterdag zijn we met 11/12 mensen aanwezig voor een eerste fysieke ontmoeting. 
We inventariseren wie iets mee kan brengen voor de inwendige mens. Martie: fruit(salade), 
Aleida en Wim: lekkers voor bij de koffie, Nico en Maria: broodjes, Segerien: koude hartige 
taart, Bregje: vloeibare zaken, Melinda: iets voor bij de lunch. Jettie, Koos en Maja mogen zich 
toeleggen op genieten van wat er is.  

b. Harrie nodigt ons uit om eens in de Bongerd te komen kijken, het eerste Zwolse MMWZ project 
dat nu 24 jaar geleden is opgeleverd.  


