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Verslag ALV Groeneburenhof  29-12-2021 (online) 

Aanwezig:  Jettie, Sandra, Koos, Maja, Bregje, André, Nico S, Martie, Aleida, Harrie, Peggy, Otto, 

Melinda, Nico  W, Timon, Margriet, Segerien (verslag) Wim en Maria waren deels aanwezig 

1. Opening, mededelingen   
Welkom 

a. Koos en Maja, Aleida en Martie, Timon en Margriet zijn lid geworden!!  Welkom.  
b. Bregje en Segerien hebben gesprek gehad met de architecten. Zij hebben na het eerste 

ontwerp in 1e instantie opdracht gekregen om 2x24 te gaan ontwerpen en binnen een paar 
dagen werd dat omgezet naar 70 in totaal. Zij hebben nu uitsluitend getekend en gerekend 
naar die opdracht en voelden zich absoluut ook gemangeld door de verdichtingsopdracht 
van de gemeente. Wat hun betreft is het voorliggend ontwerp uitsluitend een basis voor 
verder gesprek waar nog veel aan moet worden aangepast.     
          

2. Conceptverslagen ALV 21-10-21 en 2-12-21      
a. Verslag 21-10: acties zijn uitgevoerd, verslag vastgesteld 
b. Verslag 12-02: acties zijn uitgevoerd, verslag vastgesteld 

 
3. Logo voor de Groeneburenhof 

De werkgroep communicatie – Timon in het bijzonder - heeft een logo ontworpen dat wordt 
gepresenteerd 
Eerder hebben we gekeken naar kleine tekeningetjes maar die zijn niet goed te verkleinen.  
Dit logo is meer stilistisch. De puntjes staan voor de bewoners. Het blaadje is van de es. In noordwest 
Overijssel staat een boom die al een paar eeuwen oud is. De es in dit logo verwijst naar het gebied 
rondom Zwolle en natuurlijk naar het eco-vriendelijke wonen dat wij voorstaan. 
 

Lettertype 1 is speelser en zelfde als Grijs en Groen. 
Blaadje zou ‘dunner’ moeten zijn voor de balans of juist  
dik laten zodat het overeind blijft als het logo verkleind 
wordt.   
 
 

 
In dit lettertype is er meer balans tussen letters en 
blad. Dit lettertype is steviger, robuuster. Kan juist ook 
mooi weerspiegelen waar we voor staan in contrast 
tot het dunnere, speelsere van het eerste ontwerp. 
Het groene blaadje is wel erg leuk in contrast met de 
krasse knarren. Moet het iets minder perfect?..... 
        

Iedereen vindt het een leuk concept.  
Timon gaat met alle commentaren aan de slag en komt er later op terug. 

 

4. Bespreking Presentatie 20-12-21 Architect en Projectontwikkelaars  
De presentatie en de verslaglegging van de vragen heeft iedereen al eerder ontvangen, deze zijn voor 
dit agendapunt nodig. Iedereen heeft vooraf een vragenlijst ontvangen over hoe we het gesprek over 
dit onderwerp willen voeren. 3 mensen hebben nog niet gereageerd en kunnen nog insturen.  
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a. WAT vinden wij belangrijk.  
Onderstaande grafiek laat zien hoe ieders 15 punten zijn verdeeld:  

 
Verbinding en CO2 neutraal zijn de zaken waar wij als groep kennelijk voor staan.  
 
Woonlaag - op welk niveau ieder wil wonen – en op hoeveel m2 moeten we nader uitwerken 
voordat we het verdiepingsgesprek met de architect aangaan.  
 
Het belang van een ruime tuin komt in deze grafiek niet naar voren maar is voor iedereen toch 
wel heel belangrijk, evenals de ongewenste parkeerkoffers centraal daarin. Deze  komen wel 
terug op de lijst van belangrijkste bezwaren  
 
b. Bezwaren 

De meest voorkomende reacties op deze vraag waren:  
i. teveel bebouwing op de plot   (7) 

ii. ontmoetingsruimte elders (7) 
iii. teveel parkeerruimte in tuin (5) 
iv. milieu uitgangspunten niet gerealiseerd (3) 
v. nog te weinig details, opties (3) 

vi. zeer conventioneel ontwerp (2) 

 
c. Hoe gaan we dit oplossen 

 
De wijze waarop de bezwaren en oplossingsrichtingen besproken zijn heb ik geprobeerd weer te 
geven in bijgaande lijst die wij als bespreekpunten willen inbrengen voor het vervolggesprek met de 
projectontwikkelaar en – als we verder gaan – met de architect. Deze bespreekpunten worden ruim 
voor 5 januari aan de aanwezigen toegestuurd zodat die nog aanpassingen kunnen doen.  
 
Op 5 januari is er een klein kernteam (dwz zonder projectontwikkelaar en architect) waarin MMWZ 
de Tippe en Groeneburenhof hun reacties op de presentatie van 20 december ’21 bundelen en voor 
verdere bespreking doorsturen naar de projectontwikkelaars.  
 
Op 19 januari is er dan een regulier kernteam waar de projectontwikkelaars kunnen reageren op 
onze inbreng.  
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Tussen 5 januari (klein kernteam) en 19 januari (groot kernteam) willen wij (Bregje Harrie, en 
Segerien met vertegenwoordigers van MMWZ de Tippe) nog een gesprek hebben met de gemeente 
in de personen van Michiel Schepers, projectleider de Tippe en Detmer Hoekstra, projectleider co-
creatie. Onderaan dit verslag punten die we met hen willen bespreken.  
 

5. Rondvraag 
Geen.  

 
Om 12:30 sluit Bregje de vergadering. Om 13:30 gaan we verder met het ontspannende gedeelte van de 
dag, waarvan geen verslag is gemaakt.  
 

Reacties Groeneburenhof op de presentatie van 20-12-2012 
 

De (aspirant) leden hebben andermaal met elkaar vastgesteld dat hun verbindende kernwaarden zijn 

• Sociaal, fysiek vormgegeven in een gezamenlijke inpandige ontmoetingsruimte  

• Duurzaam, weerspiegeld in een CO2 neutraal gebouw 
 

Onze voornaamste bezwaren tegen het voorliggende ontwerp zijn:  
 
1. Teveel bebouwing op de plot    

Aanvankelijk waren 48 woningen op de 2 plots gepland, in dit ontwerp zijn er 70.  
Er blijft nauwelijks ruimte over voor een tuin, ook omdat er met zoveel woningen dus ook meer 
parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Bovendien moeten in ‘de tuin’ nog gemeenschappelijke 
ruimtes en bergingen gerealiseerd worden.  

 
2. De ontmoetingsruimte elders  

Een Inpandige ontmoetingsruimte is voor ons een breekpunt. Als die er niet is, is er voor ons geen plan. 
Als 1 appartement gebruikt wordt t.b.v. ontmoeten, dan moeten er ook meer appartementen komen 
om die ontmoetingsruimte te bekostigen (max 15)  
De bergingen en parkeerplaatsen moeten vanwege onze veiligheid goed bereikbaar zijn. Bij voorkeur 
inpandig en anders in ieder geval drempelloos makkelijke bereikbaar zijn met bijvoorbeeld een rollator 
of scootmobiel.  
Een gemeenschappelijke logeerkamer biedt tegenwicht aan minder persoonlijke m2 en was ook 
bedoeld om in de toekomst zo nodig een mantelzorger te laten logeren. Het zou fijn zijn om ‘m te 
hebben.  

 
3. De parkeerruimte is te dominant aanwezig in de tuin 

Vraag: is de toename van het aantal parkeerplaatsen door de verdichting ook gerealiseerd op de 
openbare weg (norm 0,7 per huishouden) of helemaal verrekend op eigen terrein? 

 
4. Onze milieu uitgangspunten zijn niet gerealiseerd  

het voorliggend ontwerp voldoet aan de huidige richtlijnen voor nieuwbouw in het bouwbesluit, maar  
weerspiegelt niets van onze duurzame ambities. 

 
5. Er ontbreken nog teveel gegevens  

a. De toegezegde (globale) afmetingen van de woningen zijn nog niet ontvangen. 
b. Wat zijn de mogelijkheden om het interne ontwerp per appartement aan te passen? 
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c. Welke materialen en systemen (isolatie, verwarming, ventilatie, ..) worden toegepast?  
 

6. Het oogt als een saai en zeer conventioneel ontwerp  
 

Oplossingsrichtingen die wij zien: 
 

• Realiseer de parkeerruimte (half) ondergronds, zoals in eerste ontwerp onder de appartementen van 
MMWZ 

• Qua m2 vloeroppervlak ziet de architect ruimte om tot een speelsere indeling te komen. Daar gaan wij 
graag over in gesprek 

• Bouw bredere en meer appartementen , zodat ontmoeten en berging inpandig gerealiseerd kunnen 
worden. Dit heeft consequenties voor de (inpandige) toegang tot de woningen waarvoor we graag naar 
oplossingen zoeken. 

• Specificeer de kosten voor de bouw zodat wij mee kunnen denken over oplossingen om die omlaag te 
brengen. Mogelijkheden die wij zien zijn o.a.  

o Wanneer, zoals gezegd, in elk appartement een warmtepomp gepland is, dan zijn er goede 
alternatieven die goedkoper zijn.  

o Bouwen in CLT (houten platen) zou de bouwkosten met 20% verhogen; voor HSB 
(houtskeletbouw) zou dat 10% zijn. Er zijn ook oplossingen mogelijk waarbij de woning 
scheidende muren en vloeren van (CO2-arm) beton zijn en de buitenmuren gemaakt worden 
van CLT of andere duurzame materialen.  

• Verklein en verplaats de parkeerkoffers in de tuin. In eerste instantie wordt een verlaging van de 
parkeernorm voorgesteld en aangevraagd.  
De alsnog te realiseren parkeerplaatsen kunnen (verdiept) aan de rand van het plot gerealiseerd 
worden, deels achter een muur in dezelfde bouwstijl als de aanliggende woningen om aan de norm van 
75% bebouwde buitengevel te voldoen.  

• Wij willen terug naar co-creatie waarin wij samen verantwoordelijk zijn voor het welslagen van dit plan. 
Op dit moment lijkt co-creatie volledig van de baan; het voelt als dat we een mes op de keel gezet 
krijgen en moeten slikken of stikken. Hoeveel trekt de ontwikkelpartner zich nog aan van ons aan? 
Waar is de gelijkwaardigheid. Co-creatie wordt nu vooral tegen ons gebruikt: als MMWZ nee zegt heeft 
GBH ook geen plan en andersom!!  
  

Om te bespreken met de gemeente 

• Toekomstbestendig en met minimale stikstofbelasting bouwen (in hout en passief) is duurder dan 
traditioneel bouwen. Door de gemeentelijke grondpolitiek stijgt dan ook de (residuele) grondprijs en 
ziet de projectontwikkelaars slechts mogelijkheden om traditioneel te bouwen. Hoe doorbreken wij  
deze vicieuze cirkel? 

• De mobiliteitshub ligt op loopafstand van Y1Y2. Deze is bedoeld (zie p.48 ontwikkelplan) om bezit van 
auto en eigen fiets terug te dringen en efficiënt om te gaan met middelen en ruimte. De hub zou 
moeten functioneren als buurtstallingsgarage en zou nieuwe mogelijkheden voor bijzondere 
woonvormen bieden. Het parkeren wordt […] deels in de mobiliteitshub gerealiseerd (p.56 
ontwikkelplan).  
Hoe is dit terug te zien in de parkeernorm? De mobiliteitshub biedt mogelijkheden om (eigen) auto’s 
buiten de woonwijk te houden; daar willen wij graag aan meewerken! 

• De toename in het aantal woningen gaat zeer ten koste van de ruimte voor gemeenschappelijk groen. 
De gemeente heeft deze norm tijdens het proces aangepast.  

• De gedachte om parkeerruimte te realiseren als voorgesteld past in een ontwerp waar elke woning een 
eigen tuin heeft, met een schutting eromheen die geparkeerde auto’s aan het zicht onttrekt. Bij 
nieuwe, gemeenschappelijke (MMWZ)woonconcepten horen nieuwe oplossingen. Sta ons toe een 
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(groen) omlijste parkeerruimte aan de buitenrand van het plot te realiseren. Onze tuin kan dan een 
aantrekkelijke groene oase worden voor de bewoners en de buurt.  

• Ongeveer 25% van de woningen wordt gerealiseerd in co-creatie met de toekomstige bewoners 
(Ontwikkelplan p. 72). Ooit werd gezegd: ‘als dit project van MMWZ op de Tippe niet gerealiseerd kan 
worden, dan hebben we als gemeente iets verkeerd gedaan’.  
Hoeveel trekt de gemeente zich als ontwikkelpartner (nog) van ons aan?  
Co-creatie voelt als een holle leus. Wat kunnen we al voor de gemeenteraadsverkiezingen met ‘de 
politiek’? Voldoet onze vorm van co-creatie aan de normen van de gemeente? Waarom wel/niet? 

• Ziet de gemeente in dit (voor hun nieuwe) ecologische experiment nog mogelijkheden om  
o het aantal woningen en/of grondprijzen aan te passen  
o de projectontwikkelaars meer naar ons toe te laten bewegen  

 
 
Overige opmerkingen die tijdens de ALV zijn gemaakt maar niet relevant lijken voor dit verslag:  

• Op een andere plot van 7500m2 grootte elders in de Tippe (Watergaarde) komen 41 woningen. Op Y1 
37 op een oppervlakte van 4400m2. De Tippe lijkt door verdichting de problemen van Breezicht te 
moeten oplossen en lijkt net zo benauwend dicht op elkaar gebouwd als delen van Breecamp. 

• Teleurstelling dat de architect zich heeft laten verleiden tot dit ontwerp als antwoord op onze vraag om 
nabuurschap. Bregje en Segerien reageren vanuit hun gesprek met Marc en Eric dat zij gemangeld zijn 
door de beperkend opdracht tot verdichting, gemeenschappelijke ruimtes apart en parkeerkoffers bij 
de straat vandaan.  

• De architect had ook zijn opdracht terug kunnen geven, maar dan was het ontwikkelproces eenzijdig 
tot een eind gekomen.  

• De norm voor parkeren is 0,7 aan de openbare weg en 1,1 op eigen terrein. Er ligt van MMWZ de Tippe 
en GBH al een onderbouwde aanvraag voor 0,8 op eigen terrein, in plaats van 1,1. 

• Sterk gevoel dat we elders helemaal opnieuw moeten beginnen. En dan liever zonder een olifant als 
projectontwikkelaar waar wij als muis tegenover staan. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


