
 
Vastgesteld Verslag ALV 28-01-2022, online 

 

Aanwezig:  Jettie, Sandra (tot 20:15), Koos, Maja, Bregje, André, Nico S, Harrie, Melinda, Timon, Maria, 

Martie, Aleida, Peggy, Segerien (verslag)  

Iets later: Peggy omdat we geen link gestuurd hadden… Excuus.  

Afwezig: Wim, Margriet, Otto en Nico Schoenmaker 

1. Opening, mededelingen      
a. Er zijn geen bezwaren tegen lidmaatschap van Nico Schoenmaker en Peggy en Otto: van 

harte welkom! 
b. Jan Laseur en Lydia Koops gaan vanaf 10 februari als aspirant deelnemen aan de ALV  

 
2. Conceptverslag ALV    20-1-22         

Geen op- of aanmerkingen of aanvullingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 
3. Bespreking nieuwe voorstel Projectontwikkelaars      

Eerste reacties op het aangepast voorstel en de bijbehorende tekeningen:  
a. Vraag Timon: waar komt MMWZ? Overal waar wij niet zitten. 
Nog niet zo heel kritisch. Kennelijk wordt het dus plan A. Staat wel ver af van de plannen van voor de 
zomer. 
b. Koos: vindt het hele document 3 keer niks, schofferend, begrip voor de positie van de 
projectontwikkelaar, dat die geen zin heeft om met ons samen te werken en dat hadden ze dan ook 
een half jaar geleden wel kunnen zeggen. Als het niet meer wordt dan dit dan haakt Koos af 
c. Bregje: toon van de reactie is niet erg plezierig. We krijgen geen enkele mogelijkheid om mee te 
denken 
d. Nico Seine: teleurgesteld in de manier waarop ze met ons omgaan; steeds nieuwe voorwaarden, 
prijzen. Problematisch om met een ogenschijnlijk onbetrouwbare partner om te gaan. Reactie had 
politiek aanzienlijk correcter gekund 
e. Martie: Wij moesten lang op PO wachten en krijgen nu een ultimatum voorgeschoteld. Alles van 
tafel geveegd vanwege ‘te duur’ maar we krijgen geen toelichting. 
f. Aleida: Je auto mag voor de deur staan en er mag een klimopplant langs de gevel, maar geen 
gezamenlijke ruimte, geen berging.  
g. Jettie: gevoel van ‘mes op de keel’, ‘slikken of stikken’. Op een bedroevende manier weggezet, 
schofterige manier van met elkaar omgaan 
h. Sandra doet haar best om woorden te vinden. Er zijn altijd opties maar ik zie ze nu even niet. 
i. Melinda: mist gelijkwaardigheid tussen de partijen. Ook als die er niet is, dan blijkt er geen 
inspanning van de PO om met ons mee te bewegen 
 

Bregje en Segerien zijn vanmiddag bij de architect geweest om te vragen wat hun aandeel was in deze 
schetsen en toen bleek dat we van de PO alleen geknipte en geplakte varianten op het werk van de 
architect gekregen hebben.  
Variant A is het ongewijzigde plan B met de onacceptabele parkeerkoffers 
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Variant B heeft de parkeerkoffers aan de straat en de gemeenschappelijke ruimte en bergingen nog steeds 
midden op de plots. Ook in die variant zitten 72 appartementen, toch weer meer dan eerder.  
Variant C lijkt het meest op de variant van de architect, maar met de woningen anders geplaatst.  
 

 
 
j. Vraag van André aan Harrie of dit PO van bovenaf is opgelegd? Harrie heeft de indruk dat dit gewoon 

het werk is van de Zwolse ontwikkelaars 
k. PO heeft ook een verkeerde voorstelling gegeven van het standpunt van Openbaar Belang (OB) inzake 

de levensloopbestendige woningen voor MMWZ. PO stelt dat OB daar geen belangstelling voor had 
terwijl OB andere oplossingen had voorgesteld 

l. Peggy: heel enthousiast over GBH als groep en groot respect voor de aanpak van GBH om te blijven 
proberen. Als we hier ‘nee’ zeggen, dan komen we niet aan de bak. Er is zoveel vraag dat de PO ons 
helemaal niet nodig hebben. We hebben geen positie in deze overspannen woningmarkt 

m. Jettie: we praten nu over de inhoud. Willen wij nog investeren in de relatie? Reactie van Bregje daarop 
is dat ‘stevig de kont tegen de krib gooien’ tegen ons zal werken en willen we dat riskeren. Jettie wil 
heel graag verder met de groep, maar dit project gaat ‘m niet worden 

n. Bregje: nu we weer makkelijker fysiek bij elkaar kunnen komen, zal dat de relatie zeker ten goede 
komen. In de volgende fase hebben we wellicht ook met andere partners te maken  

o. Koos: Onze eigen glazen ingooien? Hebben we wel glas? Groene wijk, nauwe sociale netwerken, 
samenwerking met aannemers: alles staat in het ontwikkelplan, maar er komt niks van terecht…. Terug 
gaan naar de politiek die dit als beleid heeft geformuleerd en ze laten zien hoe dat (niet) uitwerkt. Bij 
de politiek/gemeenteraad nagaan hoeveel ruimte er is om de doelen die ze zichzelf gesteld hebben te 
realiseren 

p. Aleida: evt nog een adviseur inroepen om te vragen hoe het proces gelopen is. Reactie: dat zal ons op 
korte termijn niks opleveren en wel de relatie met PO zwaar onder druk zetten. Niet wenselijk. 

q. Segerien: ziet het niet zitten om op een plot te wonen waar allerlei mensen door elkaar wonen, ook 
mensen die niks met de doelstellingen van MMWZ hebben. Liever dus samen terug trekken op 1 plot 
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en dat het andere plot in de vrije verkoop gaat. Voor Openbaar belang is die optie bespreekbaar. Als 
we zouden mogen kiezen dan blijf ik het liefst op Y1 met DuraVermeer als PO om mee verder te gaan.  

r. Melinda: behalve politiek ook publiciteit zoeken, maar (reactie van anderen) daar riskeren we de relatie 
mee. Goed over nadenken 

 
Nee, tegen dit voorstel betekent dat we onze positie kwijt zijn. Weg via de politiek kan iets opleveren , 
maar onzeker en niet op korte termijn. 
 
Samenvattend kiezen we ervoor om twee sporen te volgen: 

1. De ‘werkgroep politiek’ stuurt brieven naar de (grootste) politieke partijen om ze te wijzen op de 
kloof tussen mooie plannen – nu weer voor de Gemeenteraadsverkiezingen – en wat wij ervaren in 
de uitwerking daarvan. In die brief wordt om een reactie gevraagd, maar die zal naar alle 
waarschijnlijkheid geen invloed (meer) hebben op de besluitvorming waar we nu voor staan.  

2. Aan de PO laten we weten dat wij ons met MMWZ de Tippe willen terugtrekken op 1 plot voor 
maximaal 35 woningen, liefst Y1, liefst met DuraVermeer als ontwikkelaar, in de variant van de 
architect. De doorgang naar Y2 kan dan worden opgevuld met 1 of 2 woningen.  
 

Er zijn bij de aanwezige leden geen bezwaren om op deze wijze te reageren naar de PO.  
 
Er zijn nog wel enige nadere voorwaarden:  

1. €1100 ‘boete’ moet van tafel 
2. betere relatie/samenwerking met de projectontwikkelaar(s) 
3. op Y1, liever niet Y2 
4. dit is een go om door te gaan naar de volgende fase, met nog steeds de mogelijkheid om in een 

volgende fase de samenwerking te beëindigen.  
 

Wijze uitsmijter van Harrie: we moeten ons realiseren dat dit geen direct antwoord is op de vraag die ons 
gesteld is en dat de PO dit antwoord kunnen opvatten als een No Go 
 
Te zijner tijd willen we – via Martin Kanis – contact opnemen met Marieke Mentink, directeur bij Dura 
Vermeer Hengelo, omdat zij er blijk van gegeven heeft enthousiast te zijn over ons soort plannen. In het 
kernteam van 9 februari kunnen we deze wens aankaarten.  
 
Segerien schrijft concept reactie voor de PO. Jettie en Melinda lezen mee om te zien of het volledig is. 
 
4. Rondvraag            

a. Alsnog hartelijk welkom aan Peggy en Otto als nieuwe leden 
b. maandag is Koos jarig!! 
c. Fijne vakantie gewenst aan Bregje en André 
d. Koos schrijft voor/namens/met de werkgroep politiek brieven aan de grootste Zwolse 

politieke partijen met een verzoek om reactie.  
 

Bregje sluit om 22:00 de vergadering 
      
 
      


