
Concept Verslag ALV Groeneburenhof  21-10-2021  online

Bericht van verhindering ontvangen van: Nico Seine (Nico S), Maria, Wim

Aanwezig: André, Bregje, Timon, Margriet, Melinda, Maja, Koos (vanaf 20:15), Jettie, 
Nico Schoenmaker (Nico W)(tot 20:30), Harrie, Sandra, Martie en Aleida 
Segerien (verslag)  

1. Opening, wijziging agenda, mededelingen
a. Nieuwe belangstellende Joop en Cock Meijs uit Nieuwleusen stellen zich 

voor
b. Subsidie RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) is binnen. Het 

bestuur heeft  afspraken gemaakt met Harrie Hamstra over betaling van 
zijn procesbegeleiding. 

2. Verslag ALV 30-9-2021 
a. Jettie gaat deze week naar de regeling kijken (Stimuleringsregeling 

ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting)
b. Werkgroep communicatie verwerkt de suggesties van Melinda in haar 

werkgroepdocument
c. Werkgroep sociaal is nog niet bij elkaar geweest 
d. Werkdocument Groene Draad komt dit weekend op de site (Segerien)
e. Na lovende woorden van Melinda wordt het verslag van 30-9-

2021vastgesteld 

3. Ledenwerving en informatiebijeenkomst 5-11-21
De voorlichtingsbijeenkomst op 12-10-21 van de gemeente, projectontwikkelaars, 
MMWZ en woningbouwverenigingen heeft negen nieuwe belangstellenden voor de 
Groeneburenhof opgeleverd. Op vrijdagmiddag 5-11 in ontmoetingscentrum het 
Anker houden wij voor hen een extra informatiebijeenkomst. Koos en Maja, Jettie, 
Bregje en Segerien zijn daarbij. Jettie maakt een presentatie.
We zijn blij met deze belangstellenden want we willen graag een wachtlijst 
opbouwen.

Op 8 november wordt de voorlichtingsavond van 12-10 over de Tippe nog een keer
op dezelfde wijze herhaald voor nog eens 150 belangstellenden. Daar zullen Maja 
en Segerien en misschien Melinda voorlichting geven over GBH. Segerien stuurt 
het draaiboek naar Maja.

4. Van aspirant-lid naar lid
Bregje, Sandra en hun partners en Segerien zijn de huidige leden van de 
vereniging en hebben in die hoedanigheid gesprekken gehad met Nico en Maria en
met Jettie over hun wens om lid te worden. We hebben deze verzoeken voorgelegd
aan de zittende leden en we heten hen van harte welkom als nieuwe leden.
We hopen in de komende weken ook met de anderen gesprekken te hebben en 
daar ook de nieuwe leden daarin een plaats te geven. Volgende leden zullen dan in
de ALV worden voorgedragen. 

5. Voortgang samenwerking kernteam mondeling verslag
Op 20-10-21 is er overleg geweest met de beide MMWZ groepen, beide 
projectontwikkelaars en een vertegenwoordiger van de woningbouwvereniging 
Openbaar Belang. Erik van Scheijndel van 19HetAtelier sloot later ook aan in het 
gesprek. 



Het was fijn dat we elkaar fysiek ontmoet hebben en dat we wat meer tijd hadden 
waardoor we elkaar wat beter hebben leren kennen. Wij hebben ook weer eens wat
meer over onze verenigingen verteld (Bregje heeft een prachtig betoog gehouden!)
en de projectontwikkelaars waren blij verrast over onze graad van organisatie en 
het financiële commitment dat onze leden al zijn aangegaan.

De ervaren problemen bij het berekenen van de bouw- en grondkosten, de 
mogelijke aanpassingen en het algehele proces van co-creatie en verwachtingen 
over en weer stonden centraal. 

Planning en Proces (n.a.v. presentatie tijdens het kernteam)
 20 oktober: voorlopige bevindingen haalbaarheid schetsontwerp
 November: afspraken met verenigingen separaat over schetsontwerp, 

duurzaamheid en circulariteit. Voor ons, GBH wordt dat de ALV van 11 
november en het liefst komen we dan fysiek bij elkaar. Op 3 november 
bereiden we in het kernteam deze bijeenkomst voor.

 Ook november: crowdsourcing, dwz bekendmaking locatie en huidige 
plannen en mogelijkheid bieden om aan te sluiten.

 24 november: terugkoppeling in kernteam conclusies MMWZ en GBH
 15 december: presenteren route van schetsontwerp naar voorlopig ontwerp, 

prijsindicaties, VON prijzen, stand van zaken crowdsourcing (in kernteam)
 19 januari: definitief GO/NO GO van MMWZ en GBH
 31 januari: 100% commitment totaal Y1Y2
 9 februari: aanpassen Schetsontwerp (SO) naar Voorlopig ontwerp (VO)

Suggesties van de projectontwikkelaars t.a.v. drukken bouwkosten:
a. Galerij aan de kant van het spoor open laten
b. Gewenste grootte van de appartementen? (en in het verlengde daarvan 

de voorkeur van verdeling van categorie VON-prijzen in categorie M2 
(<340.000 EUR) of D1 (>340.000 EUR))

c. Mogelijkheid smallere maar diepere woning? 
d. Bouwsysteem: traditioneel (beton) versus hout (CLT)? Welke 

tussenvormen zijn minder duur en voor ons nog steeds acceptabel?
e. Vervallen van rondingen en verspringingen in de gevel (tuinzijde), 

blokdelen op elkaar aan laten sluiten?
f. Verdiepingshoogte 3.000mm¹ i.p.v. 3.005mm¹ of 2.960mm¹?
g. Metselwerk gevel ipv voorgestelde houten gevel?

Een aantal opmerkingen
 Nico W: n.a.v. crowdsourcing: belangrijk om ledenwerving in eigen hand te 

houden!! Dat hebben wij ook heel duidelijk aangegeven en inzage in onze mate 
van organisatie was verhelderend.

 Galerij is onze wens t.a.v. geluidswering; kan het zijn dat dat de geluidsoverlast 
van de trein zodanig is dat de gemeente er wat aan zou moeten doen. Nee, het 
is al vastgesteld dat dat niet nodig is. 

 Vraag Jettie over MMWZ: dat is net zo’n vereniging als Groeneburenhof en wil 
ook zelf de samenstelling van de groep bewaken en woningen toewijzen. Zij 
hebben 24/10 een ledenbijeenkomst over de uitkomsten van het kernteam van 
gisteren.

 Vraag Melinda: bandbreedte prijzen is voor Y1 en Y2: Middenduur 2: 275 – 
340.000 en Duur 1: > 340.000. Hoeft niet strikt 50/50% te zijn maar kan door 
gemeente en projectontwikkelaars uitgeruild worden met andere plots. Daar 
hebben wij weinig invloed op.

 Bregje stuurt link naar ontwikkelplan de Tippe naar Nico W



 Discussie over duurzaamheid en circulariteit; zijn al eerder ter sprake geweest: 
ze zijn voor ons richtinggevend; hoe ver we daarin (kunnen) gaan wordt mede 
bepaald door de kosten. 

 Projectontwikkelaars maken zich nogal eens zorgen over de verkoopbaarheid 
van de woningen. Hoe zekerder wij weten dat we voldoende belangstellenden 
hebben hoe meer zij die zorg kunnen loslaten. 

 Sandra: duurzaamheid is belangrijk; het sociale aspect van ons project is ook 
heel belangrijk

 Werkgroep bouw zal voorstellen doen naar aanleiding van de suggesties
 3 november wordt 11 november in het kernteam voorbereid. Wie belangstelling 

heeft om Segerien daar een keer te vervangen mag zich melden. Nico W laat al 
weten dat hij 11/11 niet aanwezig kan zijn. 

6. Stand van zaken van de werkgroepen 
Er zijn vooraf geen korte notities voor presentatie of vraag om feedback 
ontvangen. 

7. Rondvraag
a. André: oproep om een naam te verzinnen die ‘Y1Y2’ kan vervangen. De 

marketing afdeling van VanWonen heeft een aantal suggesties die ze 
graag met ons willen delen. De werkgroep communicatie (Bregje) zal hen 
uitnodigen voor een eerste verkenning. 

b. Segerien: graag een sociale activiteit eind van het jaar. Werkgroep gaat 
ermee aan de slag.

c. Koos: marketing hebben wij niet nodig!! Dat doen wij uitstekend zelf!
d. Sandra: ons motto ‘samen bouwen woont beter’ ook bij 

projectontwikkelaars nog eens goed voor het voetlicht brengen. Bregje en 
Segerien nemen dit mee

e. Aleida: heeft al een lijstje klaar liggen met diervriendelijke maatregelen 
die in de bouw verwerkt kunnen worden. Fijn om bij de hand te hebben. 
Suggestie van Jettie om ook  suggesties daarover in het ontwikkelplan 
voor de Tippe nog eens te raadplegen

f. Martie: wil graag een rondleiding door Zwolle; werkgroep sociaal neemt 
het mee in de plannen

g. Cock en Joop: vonden het een informatieve bijeenkomst. Sluiten graag 
5/11 aan bij de kennismaking met nieuwe belangstellenden. 

Om 21:00 sluit Bregje de vergadering


