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Bericht van verhindering ontvangen van: Harrie, Sandra, Wim, Martie en Aleida  
Aanwezig:  André, Bregje, Nico Seine (Nico S), Maria, Timon, Melinda, Koos, Maja, Jettie, Nico 

Schoenmaker (Nico W), Segerien (verslag)   
Afwezig: Margriet  
 
1. Opening, wijziging agenda, mededelingen 

a. Voortgang overleg projectontwikkelaars 
i. 16/9 was er overleg waarin zij hebben aangegeven nog tot 20 oktober tijd nodig te 

hebben om met cijfers te komen waarmee wij verder aan de slag moeten en kunnen.  
ii. Voorstel over financiële verplichtingen zoals we die in het PDO willen opnemen, 

hebben projectontwikkelaars ook nog niet aangeleverd. 
iii. 4 oktober hebben we een ‘klein’ kernteam met alleen MMWZ, GBH en Harrie om 

met elkaar een voorstel te doen hoe betaling van de grondprijs verdeeld zou moeten 
worden over de verschillende verenigingen en individuele kopers. We willen daar nu 
zelf al een mening over vormen om straks het gesprek aan te kunnen gaan. 

iv. Op 12 oktober is er een voorlichtingsavond over de Tippe (zie 
https://mailchi.mp/41f744779f10/informatiebijeenkomst-12-
oktober?e=03aa34dcbf) Segerien heeft 3 extra toegangsbewijzen voor wie 
belangstelling heeft om mee te gaan. Als MMWZ groepen zullen wij deelnemen aan 
de informatiemakrt, liefst als MMWZ maar anders onder de vlaggen van VanWonen 
en DuraVermeer.  

b. Er is een nieuwe subsidieregeling in de maak die voor ons interessant kan zijn: 
Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (zie bijlage). Jettie biedt 
aan de regeling goed door te lezen en openingen voor ons te zoeken.  
 

2. Verslag ALV 9-9-2021   
a. Jettie had zich afgemeld voor de ALV. Sorry. Niet genoteerd. 
b. De laatste zin bij punt 2 is niet compleet en moet zijn: Als in de berekening van de 

projectontwikkelaars de grondprijzen nog ontbreken, dan willen we voorstellen samen het 
gesprek daarover met de gemeente aan te gaan.  
Koos vult nog aan dat Ed Anker, toen hij wethouder huisvesting was, heeft toegezegd daarin 
te willen bemiddelen.   

c. Punt 5b betreft Maja, niet Marja 
d. Punt 5c: Melinda merkt op dat Nieuwsbrief en Website geen doelen zijn, maar middelen. Zij 

past het document van de werkgroep communicatie nog aan en stuurt naar Segerien voor 
het verzameldocument.  

e. Punt 5d: Koos heeft de werkgroep sociaal nog niet bij elkaar geroepen en doet dit alsnog.  
Overige punten zijn afgehandeld en het gecorrigeerde verslag wordt vastgesteld.  

 
3. Lidmaatschap en 10 stappenplan    

In deze vergadering hadden we in consent zullen besluiten of dit ons 10-stappenplan is. Het lijstje 
documenten dat eronder hangt is (voor een deel) nog in ontwikkeling. De laatste versie was niet 
toegevoegd bij de stukken voor deze vergadering en worden in het scherm gedeeld en nogmaals 
doorgenomen. Geen van de aanwezige leden heeft bezwaar, waarmee het document nu is vastgesteld.  

 
4. Kort stand van zaken van de werkgroepen   

a. Werkgroep Bouw: Maja doet verslag van de eerste bijeenkomst. Op een aantal punten is er 
overlap met de werkgroep Groene Draad. Verslagen van de werkgroepen worden als PDF op 
het besloten deel van de website geplaatst zodat  wij die kunnen raadplegen 

https://mailchi.mp/41f744779f10/informatiebijeenkomst-12-oktober?e=03aa34dcbf
https://mailchi.mp/41f744779f10/informatiebijeenkomst-12-oktober?e=03aa34dcbf


b. Werkgroep Groene Draad: komt 5 oktober weer bij elkaar. Heeft zich laatstelijk verdiept in 
waterberging op onze plots. Segerien zorgt dat een recent bijgewerkt document op de 
website ter inzage komt.  

c. Werkgroep Sociaal: moet nog van start 
d. Werkgroep communicatie: Timon wordt trekker en zal de leden bij elkaar roepen.  

 
5. Gezamenlijke ruimten 

We bespreken meningsvormend welke ruimtes we zouden willen hebben en hoe we die zouden 
kunnen gebruiken: 

a. Klusruimte: delen met MMWZ, op voorwaarde dat we voldoende afsluitbare ruimte hebben 
voor exclusief GBH gereedschap en materiaal. Samen delen betekent waarschijnlijk dat we 
wat verder moeten lopen. Aangezien wij waarschijnlijk vooral overdag zullen klussen en 
MMWZ wellicht vooral in de avonden en weekenden lijkt delen zeker een optie. Een deel 
van de fietsenberging ervoor reserveren is ook een optie. Fietsen moeten wel stofvrij 
kunnen staan. Als er binnen MMWZ belangstelling is om een klus/hobbyruimte in te richten 
willen we graag meepraten over gezamenlijkheid. Er als GBH zelfstandig geld en ruimte voor 
vrij te maken oogst geen enthousiasme. Voor een deel is de gezamenlijke woonkamer ook 
te gebruiken voor diverse hobby’s.  

b. Fietsenberging: we mikken op een berging die alleen voor leden van GBH toegankelijk is. 
Vaste plekken voor individuele bewoners is wenselijk. Afsluitbare ruimtes zijn minder 
wenselijk omdat het soort voertuigen dat we er willen bergen met de tijd kan veranderen: 
rollator, scootmobiel...  

c. Logeerruimte, graag met douche zodat iemand er zelfstandig kan verblijven. Beheer, gebruik 
en schoonmaak moeten goed geregeld worden. Een beheersplan met al dan niet een 
bijdrage per logé, moet tzt gemaakt worden. Fijn dat we door een gemeenschappelijke 
logeerruimte minder ruimte in het eigen appartement hoeven te reserveren. ‘Verhuur’ in de 
vorm van bijv. ‘Vrienden op de Fiets’ oogst positieve reacties! 

d. Wasruimte: een machine per etage lijkt beter werkbaar dan ergens één centrale wasruimte. 
Ook daarvoor zal een beheers- en gebruiksplan moeten komen, ook om te kunnen kiezen 
voor wel/niet gebruiken van een droger. We gaan ervan uit dat ieder de was in het eigen 
appartement te drogen hangt. 
Aansluitmogelijkheid voor een machine in je eigen appartement blijft wenselijk.  

e. infrarood sauna: gebruikt weinig energie. Vraagt + 6m2 ruimte. Als je de Sauna op z’n 
Zweeds wilt gebruiken heb je ook een douche en kleedruimte nodig, dus meer ruimte. 
Sommigen van ons gebruiken een sauna zeer regelmatig en willen er één aan huis; anderen 
zien sauna bezoek als een uitje waarvoor je de deur uit gaat. In gedachten houden als we 
geld en ruimte over hebben, maar geen eerste prioriteit. 

f. Ontmoetingsruimte. We zijn niet verder ingegaan op gebruik ervan. De werkgroep sociaal 
doet hierin een voorzet.  

g. Tuin. Niet nader op ingegaan 
In een van de volgende vergaderingen, als meer duidelijk is over de kostenraming en over de nieuwe 
subsidieregeling, willen we nog eens praten over de verdeling van kosten voor de gezamenlijke ruimten 
over de appartementen.  

 
6. Rondvraag 

a. Jettie vraagt naar het wachtwoord voor het besloten deel van onze website: dat is nog niet 
gewijzigd! 

b. Koos vraagt aandacht voor de ledenwerving. Er zijn 2 aanmeldingen waar Maja en Bregje 
gesprekken mee gepland hebben. Hopelijk levert de informatiebijeenkomst van de Tippe 
nieuwe belangstellenden. Tot nu toe voeren Bregje, Maja en Segerien gesprekken; Timon en 
Koos willen daar ook wel een keer aan mee doen. Hopelijk kunnen we over niet al te lange 
tijd weer een fysieke voorlichtingsbijeenkomst organiseren.  



Om 21:26 sluit Bregje de vergadering 


