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1. Opening, mededelingen  
a. Nico Schoenmaker is afwezig op ALV van 9 februari      

 
           

2. Conceptverslag ALV    29-12-21         
a. Logo is af. Het is mooi geworden en we gaan het met plezier gebruiken!  
b. Op pagina 3 punt 2 over ontmoetingsruimte wordt ten onrechte gesuggereerd dat we meer 

dan het gedachte aantal appartementen zouden willen bouwen om een 
gemeenschappelijke ruimte te kunnen bekostigen. Wij houden vast aan de max van 15 
 

3. Bespreking reactie Projectontwikkelaars en kernteambijeenkomst 19-1-22  
Op 18 januari hebben alle (aspirant)leden de reactie van de projectontwikkelaars ontvangen.  Op 19-1 
is daar in het kernteam met de projectontwikkelaars (PO) verder over gesproken. We waren weer 
fysiek bij elkaar en dat was prettig. Na koffie en bepalen van de agenda kwamen aan de orde: het 
processchema, de verkaveling, kosten en conclusies. 
 

a) processchema 
Het begon wat knorrig over het processchema waarin zo nadrukkelijk gezegd wordt dat de PO risico 
draagt en over elke fase beslist. PO gaven ruim uitleg, deels al bekend bij ons, over traject met de 
gemeente. Al in 2015 hebben de claimhouders en de gemeente gesproken over co-creatie waarin is 
aangegeven dat geïnteresseerde groepen met een PO praten binnen de regels van 
gemeente/regieteam 
PO is claimhouder, wij mogen ‘blij’ zijn dat we in een vroeg stadium zijn betrokken om een plek te 
onderzoeken, tegenover 15.000 woningzoekenden in Zwolle die straks moeten inschrijven en loten. 
 
Vanuit de gemeente is er steeds meer druk op de Tippe  en de PO’s, want er is hoge vraag naar 
woningen, daarom is verdichting nodig, meer huizen. Het bestemmingsplan ging over 1250 woningen  
+ 10% (1375 woningen). Die moeten nu op 90% van de grond komen. Een paar plots blijven leeg. Over  
een paar jaar bekijkt de gemeente dan of het bestemmingsplan opnieuw moet worden herzien om dan 
alsnog nog meer te bouwen. Dit is de Zwolse oplossing voor het landelijk woonprobleem.  
 
Voor PO is er ook een probleem van bouwkosten. Plot Watergaarde was voor de verdichting ingediend 
en gaat nu in de verkoop, maar wel met hoge bouwkosten. Deel moet midden duur, maar daar legt DV 
op toe, rest woningen boven 520.000. Om gestand te doen aan de belofte voldoende goedkope 
woningen te bouwen, moeten veel woningen kleiner worden (minder m2)  
Met het oog op de bouwkosten is in hout/CLT bouwen voor ons niet haalbaar. 
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b) Verkaveling, typen woningen 

Het zullen echt 70 woningen moeten worden 
Tekeningen/plattegronden van de woningen zijn nog niet hard, komen in de volgende fase. 
Bregje heeft een nieuw verkavelingsvoorstel op tafel gelegd, waarin op Y2 geparkeerd wordt aan de 
straatzijde, achter een muur, met bergingen aan de parkeerplaats en deels aan de kopse kant van de 
woningen.  Op Y2 komen dan 28 woningen en 8 bijzondere woningen in de vorm van 4 gelijkvloers en 
levensloopbestendig, met daarboven 4 maisonnettes.  
De middenruimte wordt daarmee een stuk groener. 
 
Verkavelingsvoorstel Y1: 19 of 20 woningen met bergingen aan kopse kant en 14 of 15 appartementen. 
Appartementencomplex inclusief ontmoetingsruimte en fietsenberging. Parkeren aan straatzijde, deels 
overkapt, deels ommuurd. Middenruimte groen. 
 

Y1 
   
  
Y2 
→ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er moet nog wat geschoven worden om aan de 75% gevel te maken.  
André heeft een schets gemaakt van hoe 5 appartementen op een etage kunnen passen.  

 
Bregjes voorstel is door PO op 20-1 ingebracht in het 
regieteam (gemeente, claimhouders en 
stedenbouwkundige). Als daar geen bezwaren komen 
sturen ze onze verkaveling naar 19 het Atelier om het 
verder uit te werken en in het vervolgplan mee te nemen. 
Positief dat de bereidheid er was.  
 
 

c) Kosten 
De richtlijn, marktwaarde op dit moment voor een huis ligt op € 3500 – 3600 per m2. Voor 
appartementen op € 4000 – 4100.  
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Echt inzicht in bouwkosten en bijkomende kosten kregen en krijgen we niet 
Ontmoetingsruimte in complex betekent dat we een appartement met de 14 of 15 woonunits 
gezamenlijk moeten kopen. 
Hoe meer leden de verenigingen zelf als koper aanbrengen, hoe beter de visie van de verenigingen kan 
worden gevolgd. Bij vrije verkoop van overblijvende huizen/appartementen wordt de verkoop op 
volgorde van inschrijving of door loting bepaald. 
 

d) Conclusies 
Gemeente, projectontwikkelaars en verenigingen/kopers zitten in de klem: gaan we met elkaar een 
redelijk midden vinden? Eind januari moet de go/no go beslissing worden genomen. 
Verkaveling met onze wensen van vrije groene middenruimte wordt voorgelegd aan de gemeente; 
plattegronden van de woningen komen in latere fase 
Kosten voor houtbouw zijn te hoog, dit moeten we ons nu al realiseren hoewel in fase 2 pas de 
materialisatie aan bod komt.  
Hoe meer leden, hoe beter voor de verkoop en invulling visie ambitie 
Ons gevoel dat de ontwikkelaars liever zelf het plot zouden willen invullen, is sterk verminderd. 
We houden een positief gevoel over aan het gesprek, we zijn ons er wel terdege van bewust dat we 
moeten inleveren op onze oorspronkelijke droom 
 

e) Vraag, nu meningsvormend, eind januari besluitvormend 
i. Welke informatie heb je nog nodig om je mening/besluit te kunnen vormen? 

ii. Onder welke voorwaarden zeg je ja tegen het voortzetten van het proces? (Dat is 
nog geen ja tegen de woningkoop) 
 

Bespreking:  

• Fijn dat er ruimte in het midden gekomen is voor groen en een tuin 

• CLT zal het niet worden; hopelijk wel duurzamer dan puur beton 

• Deze mondelinge toelichting suggereert gelukkig dat er meer ruimte voor ons is dan het verslag 
deed vermoeden 

• Als we het appartement voor de gemeenschappelijke ruimte met elkaar kopen zou volgens 
Aleida de hypotheekverstrekker die niet financieren en moet het uit eigen middelen vergoed 
worden. Daar zouden we wel €100.000 subsidie voor kunnen krijgen. Bergingen en 
parkeerruimte horen wel bij de woning en financiering. André en Harrie zijn van mening dat er 
wel ruimte is om gezamenlijke voorzieningen binnen het appartementsdeel te financieren.  

• Omarmt de gemeente ons project? Ja, in de zin dat ze ons voorrang geven op de andere 15.000 
woningzoekenden, niet in de zin van dat er extra budget voor beschikbaar wordt gesteld. De 
mooie ambities uit het ontwikkelplan lijken niet veel verder te gaan dan mooie woorden 

• Welke alternatieven zijn er? In de Tippe niet. Alleen als je ergens een eigen stuk grond kunt 
kopen heb je misschien meer ruimte voor eigen invulling, maar de kans is groot dat je daar ook 
moet concurreren met projectontwikkelaars die veel huizen willen verkopen. 

• Als we nu een ‘Go’ geven om verder te ontwikkelen, dan teken je nog geen koopcontract; het 
gaat dan alleen nog om de intentie om door te gaan. Na de 2e fase (blokken B en E in het 
schema van de PO) 

• Voorwaarde om ja te kunnen zeggen tegen voortzetten van het proces: architect laten tekenen 
volgens indeling Bregje. Als de gemeente niet mee kan gaan in deze ruwe schets, dan stopt het. 

• Als het sociale aspect van onze dromen kan doorgaan is dat voor velen van ons al een 
belangrijke verworvenheid.  
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4. Contact gemeente Zwolle, projectmanager de Tippe 
a. Onze vraag om een gesprek is tot nu toe niet gehonoreerd, Michiel Scheper is wel bereid tot 

een gesprek met de PO erbij. We wachten de eerste reactie op onze nieuwe verkaveling af.  
b. Harrie heeft een overzicht gemaakt van de verkiezingsprogramma’s van de partijen in 

Zwolle. Gezamenlijk willen we een strategie opzetten om partijen te benaderen en onze 
punten goed te formuleren. Koos, Sandra en Aleida willen meekijken en een voorstel maken 
om partijen kritisch bevragen. En duidelijk maken waar onze ambities liggen en waar wij 
knelpunten ervaren. Je kunt partijen wijzen op waar ze tekort schieten. Koos heeft ook al 
een brief klaar liggen om de gemeente te bevragen op hun ervaringen met ouderen die 
onvoldoende bereid zouden zijn om hun ruime huizen te verruilen voor kleinere 
appartementen.  
Aleida roept dit groepje bij elkaar voor een eerste ontmoeting. Harrie zoekt er nog mensen 
van MMWZ bij en stuurt zijn bevindingen tot nu toe door. 

 
5. Financiën, benoemen kascommissie 

De penningmeester is bezig de jaarrekening 2021 vast- en de begroting 2022 op te stellen. In de 
volgende ALV 10-2-22 staan die op de agenda, inclusief voorstellen voor de hoogte van het 
lidmaatschapsgeld.  
Timon en Maja melden zich als kascommissie. Sandra nodigt ze uit.  

 
6. Rondvraag  

a. Vervolgbespreking vrijdag 28-1 19:30 om consensus , za/zo/ma (zonder Bregje en André) 
b. André meldt dat het goed met hem gaat! Hoera!  

 
Bregje sluit om 21:45 de vergadering 
      
 
      


