
Reactie aan de projectontwikkelaars van Groeneburenhof en 
MMWZ de Tippe

Wat ging vooraf
27 januari 2022: brief van projectontwikkelaars aan Bregje van de Lisdonk
en Harrie      Hamstra m.b.t. verkavelingsvoorstel en voorwaarden 
28 januari 2022: ALV Groeneburenhof (GBH) bespreekt dit voorstel
31 januari 2022: ALV MMWZ de Tippe bespreekt dit voorstel

Conclusie 
Na intense beraadslagingen komen wij tot het navolgende resultaat. 
De leden van de GBH en MMWZ de Tippe hebben de intentie om door te 
gaan met de verdere ontwikkeling van een wooncomplex waarin de 
gedeelde ambities van MMWZ de Tippe en GBH optimaal tot hun recht 
komen. Wonen is voor ons niet alleen huizen bouwen maar ook een 
buurschap vormen. Daarin willen we o.a. zo duurzaam mogelijk bouwen, 
energiezuinig leven en wonen, parkeervoorzieningen hanteren die lager 
zijn dan norm en een gemeenschappelijke groene binnentuin inrichten.  

Deze ambities zijn niet haalbaar als woningen aan anderen dan leden van 
de verenigingen  verkocht worden. Daarom kiezen wij ervoor om de 
ontwikkeling van dit wooncomplex te concentreren op één plot, bij 
voorkeur Y1, met een maximum van 35 woningen en  het parkeren 
opgelost in 2 ‘koffers’ aan de zijkant op het plot. 

In het appartementencomplex voor GBH komen een inpandige 
gemeenschappelijke ruimte en makkelijk toegankelijke bergingen voor 
fietsen, scootmobiels en andere hulpmiddelen.

Voor MMWZ-de Tippe wordt het type woningen dat aansluit bij de wensen 
van haar (huidige) leden verplaatst naar Y1, d.w.z. sociale huur-, 
levensloopbestendige- en koopwoningen in de categorieën goedkoop en 
(midden)duur. 

MMWZ de Tippe wil graag uitbreiden met de noordelijke helft van plot Y2 
wanneer het ze lukt om in de komende 2½ maand daarvoor 80% van de 
potentiële afnemers te kunnen werven. Ook daar het parkeren faciliteren 
aan de zijkant en niet midden op het plot. 

Proces en samenwerking
De leden van MMWZ de Tippe en GBH voelden zich enthousiast en 
uitgenodigd door de ruimte voor inspraak die herhaaldelijk genoemd wordt
in het Ontwikkelplan voor de Tippe. Zij hebben behoefte aan meer 
gelijkwaardigheid in dit proces van ‘in co-creatie samen bouwen’. 



Als verenigingen hebben wij begrip voor jullie als projectontwikkelaar. 
Jullie moeten snel en  bedrijfseconomisch haalbaar bouwen. We zijn dus 
ook steeds snel en constructief aan de slag gegaan als er gevraagd werd 
om te reageren op aanpassingen en nieuwe voorstellen. Als er dan steeds 
eenzijdig nieuwe voorwaarden gepresenteerd worden (€1100 boete, weer 
meer woningen, veranderende categorieën en prijzen van woningen, 
bindende melding van aantallen deelnemers) dan voelen wij ons niet 
gehoord en gezien in onze behoefte aan samenspraak en naar elkaar toe 
bewegen. 

In jullie voorstel wordt de conclusie dat ons verkavelingsvoorstel niet 
haalbaar zou zijn onderbouwd met argumenten die onbegrijpelijk of zelfs 
onjuist zijn. 
Zo wordt gesproken over de ‘bouwkundige structuur voor de 
appartementen (galerij-variant)’ terwijl daarvan in de door ons 
voorgestelde verkaveling geen sprake is. 
Steeds als bij de stelling ’financieel niet haalbaar’ de onderbouwing 
ontbreekt voelen wij ons miskend in onze bereidheid tot meedenken en 
meebewegen. 
De woorden ‘niet wenselijk uitkomen t.a.v. onze claims’ zijn voor ons ook 
moeilijk te begrijpen als we niet weten waar projectontwikkelaars m.b.t. 
hun claims van uit gaan; daar hebben we al meerdere getallen voor 
gezien, die ook nu weer schuiven naar meer duur. Zeer teleurgesteld 
waren we ook over de stelligheid waarmee jullie poneerden dat Openbaar 
Belang geen belangstelling zou hebben voor woningen voor minder-
validen, terwijl Arthur van Iterson heeft aangegeven wel mogelijkheden te 
zien om die eventueel op een andere manier te realiseren. 

Zonder een gedegen toelichting op jullie vaststellingen voelen we ons 
onder druk gezet. MMWZ de Tippe is na de presentaties van 16 november 
en 20 december veel leden kwijtgeraakt door de harde opstelling van de 
projectontwikkelaars samen met het ontbreken van variatie en 
haalbaarheid in prijsstelling, afmetingen en duurzaamheid van de 
woningen en de (groene) leefomgeving. De werving van nieuwe leden is 
flink gehinderd door het ontbreken van een haalbaar perspectief. 

Het vervolg
We willen graag samen constructief naar oplossingen zoeken. We hadden 
daarom onze bereidheid tot compromissen graag beantwoord willen zien 
met enige tegemoetkoming aan onze wensen van jullie kant. We willen 
oprecht graag weten hoe het voor jullie is om dit te horen.

Wij hebben nog steeds vertrouwen in een goede samenwerking en de 
bereidheid van de projectontwikkelaars om ons zoveel als mogelijk 
tegemoet te komen. 



MMWZ heeft in Zwolle al 3 markante projecten gebouwd met inbreng van 
bewoners. Die hebben geleid tot bloeiende bewonersgroepen waarin 
omzien naar elkaar centraal staat, precies de soort buurten waar de 
gemeente naar zegt te streven. Bij de verdere ontwikkelingen willen we 
dan ook graag verkennen hoe we op een positieve manier deze 
samenwerking verder vorm kunnen geven. Daarbij willen we de belangen 
van alle betrokken partijen betrekken: die van MMWZ de Tippe, 
Groeneburenhof, projectontwikkelaars én ook de gemeente Zwolle, die 
wensen heeft t.a.v. samenwerking, co- creatie en mogelijkheden tot 
zelfstandig wonen voor ouderen. 

Zwolle, 1 februari 2022


