
 
Vastgesteld verslag ALV 10-02-2022, online 

 

Aanwezig:  Wim, Sandra, Koos, Maja, Bregje, André, Nico S, Harrie, Maria, Martie, Aleida, Otto, Nico 

Schoenmaker (iets later), Segerien (verslag)  

Afgemeld: Timon (zou 20:30 aanschuiven maar heeft dat kennelijk niet gered), Margriet, Melinda, 

Jettie (heeft ons even gegroet en moest toen afhaken), Peggy 

 

1) Opening, mededelingen  

Bericht van verhindering ontvangen van Margriet, Nico Schoenmaker, Melinda, Jettie, Peggy en van 

Timon dat hij pas later kan aansluiten. 

2) Conceptverslag ALV  28-1-22         

 Geen op- of aanmerkingen of aanvullingen. Het verslag wordt vastgesteld. 
 

3) Financieel verslag 2021 en begroting 2022    

Jaarverslag is vanmiddag separaat naar de leden gestuurd. 
Timon en Maja hebben de administratie en verantwoording van de penningmeester over het jaar 2021 
gecontroleerd. Zij zijn van mening dat de staat van baten en lasten over 2021 een goed beeld geeft van 
het handelen van het bestuur en de financiële toestand van de vereniging.  
De leden van de kascommissie verzoeken en krijgen van het bestuur en de ALV decharge voor het 
gevoerde financiële beleid over 2021. 
Sandra presenteert de begroting in de volgende ALV.  
 

4) Benadering politiek Zwolle, werkgroep    

Melinda heeft via de mail gereageerd: wil graag complimenten geven aan de opstellers van de brief aan 
de fractieleden. De brief is echt steengoed geschreven; Melinda heeft hem met bewondering gelezen. 
Ook van Jettie een reactie: de oproep aan politieke partijen ziet er goed uit. Misschien wat (te) veel 
herhalingen? 
 
Koos geeft namens de werkgroep (Aleida, Harrie, Sandra en Koos) uitleg over de aanpak van hun 
benadering van de politieke partijen en eventueel al ontvangen reacties. De brief is verstuurd aan 
Groen Links, Christen Unie en Swollwacht en als bijlage bij de agenda aan de leden gestuurd.  
 
Afgelopen dinsdag, een week na versturen van de brief, had Koos nog geen enkele reactie ontvangen 
van de politieke partijen en heeft toen zelf weer contact met ze opgenomen. 
Swollwacht: brief was binnen gekomen maar men had nog geen concrete actie ondernomen. Het was 
goed dat Koos belde: de brief wordt nu geagendeerd voor de volgende fractievergadering. Ingrid van 
der Veer kon zich goed vinden in ons bezwaar en gaf aan dat naar haar indruk ook de gemeente 
gepiepeld wordt door de projectontwikkelaars. 
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Christen Unie, gesproken met Wietse de Boer. Hij zal actie nemen; gaf aan dat hij er wel van had 
gehoord maar via een andere weg. Harrie had gesproken met Ruben van de Belt fractievoorzitter en 
lijsttrekker die toezegde in gesprek te gaan met wethouder Anker. Geen idee wat daarvan terecht 
gekomen is.  
Koos en Bregje hebben ook nog in levenden lijve gesproken met Jolien Elshof van de Christen Unie. Zij 
hadden de indruk dat Jolien geen idee had dat de verdichting van het aantal woningen en de hinderend 
grondprijsbeleid zen leken haar onbekend te zijn. Het was een prettig gesprek en de belofte dat e.e.a. 
in de fractie opgepakt wordt en dat ze daarna weer contact met ons opnemen. 
 
Partijen pakken vooral op – en beamen dat – dat er te weinig aandacht is geweest voor co-creatie. Het 
is lastig dat dit een kapstokbegrip is en niet normatief uitlegt wat bedoeld is.  
 
GroenLinks: afgelopen dinsdag is Koos gebeld door Eildert Noorda. Koos heeft hem mondeling de 
inhoud van de brief nog eens toegelicht. Op de vraag wat wij willen met deze brief heeft Koos 
aangegeven dat het ons gaat om interventie op het bestaande, gaande proces. Eildert heeft dat 
geïnterpreteerd als ‘meer begeleiding van het proces door de gemeente’. Koos heeft aangegeven dat 
wij ook willen dat de uitgangspunten van het Ontwikkelplan van de Tippe worden gerealiseerd en dat 
dat bij de invulling van ons plot niet of onvoldoende gebeurt. 

  
Eildert zal dit bespreken met Monique Schuttenbeld, wijkwethouder Stadshagen en kijken of er nog 
iets in te bewegen is. Dat zou zijn inziens wel na de verkiezingen worden. Koos heeft aangegeven dat 
wij dan al uit beeld zijn bij de projectontwikkelaar en dat die dan zijn eigen plan op het plot zal 
realiseren. Koos heeft ook aan Eildert aangegeven dat wij grote voorkeur hadden voor een CPO traject 
maar dat daarvoor geen plot beschikbaar was.   

  
Eildert gaat hiermee aan de gang en inmiddels hebben we een uitnodiging gekregen voor een gesprek 
met Monique Schuttenbeld op 10 maart. Voor dat gesprek zijn ook uitgenodigd: de PO, Detmer 
Hoekstra (namens de gemeente verantwoordelijk voor co-creatie) en Michiel Scheper (projectmanager 
de Tippe voor de gemeente).  
 
De werkgroep zal de brief alsnog ook naar de andere Zwolse fracties sturen. Op basis van de eerste 
reacties zullen ook die partijen ‘verrast zijn’ dat de invulling van plannen voor de Tippe anders 
uitpakken dan gepland. Koos zal ook laten weten dat de brief van Groeneburenhof is maar dat we in 
het project betrokken zijn met MMWZ de Tippe 

 
Koos laat ook aan Swollwacht en Christenunie weten dat we op 10 maart gesprek met de wethouder 
hebben.  
 

5) Stand van zaken gesprek Projectontwikkelaars      

Ieder heeft onze reactie aan Dura Vermeer en VanWonen kunnen. Van verschillende leden hebben we 

lovende reacties ontvangen maar van de Projectontwikkelaars dus niets. Kernteam van 9 februari is 

afgezegd omdat men eerst het gesprek met de wethouder wil afwachten. Wij hebben laten weten dat 

wij wel aanleiding zagen voor nader gesprek, maar dat is afgehouden. Haast die ons wel was opgelegd 

betrachten PO dus zelf niet….  

Harrie zal begin volgende week contact opnemen met Detmer Hoekstra wat zijn inschatting is dat nu 

verder gaat gebeuren.  
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De wethouder en projectontwikkelaars hebben met elkaar nog een lange weg te gaan. Druk vanuit de 

gemeenteraad kan de wethouder helpen uitspraken te doen en de projectontwikkelaar kan daar dan 

niet omheen.  

Even een gewoon antwoord van de PO was wel fatsoenlijk geweest. Dat we dat niet gekregen hebben 

is weer typerend voor de stijl van communiceren van PO richting ons als partner! 

De gemeente heeft een handhavende en controlerende taak en moet ook het proces voor de burger 

bewaken, of alles goed loopt! Dat Monique Schuttenbeld een achtergrond in de bouw en zelfs als 

projectontwikkelaar heeft, kan misschien in ons voordeel werken …. 

 

6) Plot Y1         

Hoe sta je er tegenover als MMWZ de Tippe en Groeneburenhof gezamenlijk plot Y1 vullen? Hoe 

zouden we dan gezamenlijke ruimten kunnen vormgeven? 

Arthur van Itterson (lid van het kernteam namens de woningbouwvereniging Openbaar Belang die de 

(sociale) huurwoningen voor haar rekening neemt) had de indruk dat wij een sterkere positie hebben 

wanneer we voor dat ene plot kunnen ‘garanderen’ dat we voor alle woningen gegadigden hebben. 

 

Samen met MMWZ de Tippe op één plot voelt voor ons allemaal goed. Samen met een kleinere 

vereniging op 1 plot geeft wellicht ook meer gelijkwaardigheid bij de invulling van gemeenschappelijke 

ruimte en voorzieningen.  

 

7) Vervolgafspraken 

De werkgroep sociaal gaat op zoek naar een datum en invulling voor een fysieke ontmoeting. Martie 
wil dan ook weer een quizzzz, Aleida niet zo, die wil liever een dropping… 
Onze volgende ALV staat gepland voor 3 maart en wordt verplaatst naar 10 maart omdat er voor die 
tijd waarschijnlijk weinig nieuws te melden is… 

 

8) Rondvraag 

a) Koos hoopt dat onze acties richting de politiek vruchten afwerpt! 

b) André vraagt of werkgroep politiek ook nieuwe partijen op de huid wil zitten om te reageren. Koos 

zegt toe dit te zullen doen 

Na een sneeuwplaatje uit Zwitserland sluit Bregje om 20:53 de vergadering. 

    


