
 
Verslag ALV 10-03-2022, online 

Link voor videogesprek: https://meet.google.com/qba-ycvy-yru 

Aanwezig:  Martie, Jettie, Wim, Sandra (na punt 3), Koos, Maja, Bregje, André, Nico S, Harrie, Maria,  

Nico Schoenmaker (na punt 2), Timon, Segerien (verslag)  

Afwezig: Margriet, Otto 

Afgemeld:  Melinda, Peggy, Aleida,  

 

1) Opening, mededelingen  

a) Melinda heeft haar lidmaatschap opgezegd. Met spijt omdat ze de groep zal missen maar met 

genoegen omdat ze een prachtig passend appartement op de Utrechtse Heuvelrug gevonden heeft.  

Uit haar mailtje: ‘Hoewel ik er op de vergaderingen niet meer bij zal zijn, hoop ik wel op andere 

momenten en manieren contact met jullie te houden. Dat zou ik in elk geval erg leuk vinden.’ 

Ze doet graag nog mee met de fysieke bijeenkomst. Dank voor wat ze gedaan heeft en ‘jammer!’  

b) Jan en Lydia, nieuwe leden, hadden deze ALV mee zullen doen, maar hebben zich nog niet gemeld. 

Bregje zal nog eens contact met ze opnemen. 

c) Afspraak met de wethouder van vandaag is, vanwege Corona uitgesteld naar 16 maart (zie punt 3) 

d) Koos heeft geen stem; waarschijnlijk vanwege nieuwe astma medicatie. Wat afschuwelijk! Sterkte! 

   

2) Conceptverslag ALV  10-2-22  

a) Bij afwezig staan Jan Laseur en Lydia Koops. Zij hadden zich niet aangemeld voor de ALV  

b) Reacties van de overige partijen: Koos doet verslag:  

i) Lauwe reactie van Swollwacht, die hadden wat over hoor en wederhoor, maar niks concreets 

ii) D66: ‘kom terug als je er niet uitkomt’ 

iii) CDA: wil graag betrokken worden als we er niet uit komen met Monique 

c) Het verslag wordt vastgesteld 

 

3) Gesprek met de wethouder, ambtenaren, projectontwikkelaars op 10 maart ‘22  

Het gesprek van 10-3 is afgezegd vanwege Corona en staat nu gepland voor 16 maart.  

Op 1 maart hebben de besturen van MMWZ de Tippe en GBH een organisatieopstelling gedaan als 

voorbereiding op het gesprek op 10-3. Sandra had een aantal studiegenoten gevraagd en de opstelling 

is goed verlopen. Doel was om te zien of we nog op een andere manier naar de partners in de 

onderhandelingen konden kijken. Vraag was: hoe krijgen wij het proces weer in beweging? Opvallend 

hoe de projectontwikkelaar uitsluitend belangstelling had voor ‘bouwen op het plot’; gemeente hield 

zich behoorlijk afzijdig;  verenigingen waren verbonden. Het heeft ons geholpen om onze 

introductiebrief aan de wethouder te schrijven.  

Vrijdag 4-3 hebben de beide besturen het gesprek voorbereid en een brief opgesteld met 

gesprekspunten voor de wethouder. Die had de PO gevraagd een A4tje te sturen over de stand van 

zaken; wij hebben de vrijheid genomen dat ook te doen. Wij hebben afschrift aan de PO gestuurd, zij 

hun A4tjes niet aan ons.  
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Indruk in de vergadering was dat we nadrukkelijker voor het voetlicht moeten brengen wat onze 

verwachtingen van de gemeente zijn; wat wij vinden dat op het bordje van de wethouder ligt en welke 

rol we verwachten dat zij neemt. Zorg in ieder geval dat ambtenaren het vastgestelde beleid (kunnen) 

uitvoeren! 

NB: Monique Schuttenbeld is wijkwethouder voor de Tippe, niet de wethouder voor Wonen.  

Alle partijen hebben in hun programma’s dezelfde ambities als wij; we zitten op één lijn met landelijke 

tendensen: hoe krijgen we het voor elkaar dat we dat met de projectontwikkelaars waar kunnen 

maken?  

Andere locaties: we hebben de indruk dat inzetten op een andere bouwlocatie in Zwolle ons een paar 

jaar achteruit zet. Op locaties dichter bij de stad zal vaker hoogbouw, dichte bebouwing en weinig tuin 

gerealiseerd worden. Inzetten op de Tippe heeft toch de voorkeur.  

Donderdag 17 maart om 18:30 doen Harrie en Bregje verslag van het gesprek.  

 

4) Begroting 2022 

a) Uitgegaan van hetzelfde lidmaatschapsgeld als vorig jaar. Voorstel Lidmaatschapsgeld en 

inleggelden berekenen over verwacht aantal leden en vermelden op welke bedragen die gebaseerd 

zijn. Moeten we nog kosten voor ledenwerving begroten? 

b) bijeenkomsten zijn uitjes voor/met de leden (moeten we die begroten of betaalt ieder die zelf?)  

c) Excursies kunnen zijn naar andere LVGO projecten. Uitgaven kunnen gedekt worden uit de 

subsidiegelden.  

d) vergaderingen die we weer fysiek willen laten plaatsvinden brengen ook kosten mee 

e) post begroten om een deskundige in te huren over bijvoorbeeld bouwkosten, beleid,  

f) bij de volgende, begroting is misschien een onderscheid tussen ‘jaarlijkse’ en ‘eenmalige’ kosten 

(‘gewoon’ en ‘project’) te overwegen. 

Sandra past de begroting aan voor de ingelaste ALV van 17 maart   

 

5) Stand van zaken werkgroepen, welke acties in de planning? 

a) Werkgroep sociaal: uit de datumprikker komt dinsdag 26 april als favoriet naar voren. Hopelijk 

kunnen de ‘niet beschikbare leden’ nog afspraken verzetten.  

De werkgroep sociaal komt met een voorstel. 

b) Werkgroep communicatie komt volgende week weer bij elkaar (dinsdag 15/4) 

c) Werkgroepen bouw en groene draad staan te popelen om weer aan de slag te kunnen!! 

d) Werkgroep tuin wacht op een tuin en is nog niet begonnen 

 

6) Rondvraag 

a) Martie en Aleida doen hun best er de 26e april bij te zijn. 

b) Wim stelt een nieuwe werkgroep voor: de werkgroep chantage en smeergelden! 

 

Bregje sluit om 20:53 de vergadering.  

 


