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Aanwezig:  Martie, Aleida, Jettie, Wim, Sandra, Koos, Maja, Bregje, André, Nico S, Harrie, Nico W, 

Timon, Segerien (verslag)  

Afwezig: Maria, Margriet, Otto, Peggy 

 

1) Opening, mededelingen  

Deze ALV wilden we kort houden, daarom nu alleen notulen vorige keer en verslag van gesprek met de 

wethouder. Volgende ALV is 31 maart (en daarna elke drie weken op donderdagavond) 

   

2) Conceptverslag ALV  10-3-22  

a) Jan Laseur en Lydia Koops hebben zich terug getrokken zonder duidelijke opgave van redenen 

b) Sandra presenteert de aangepaste begroting in de ALV van 31 maart  

c) Werkgroep sociaal komt met een voorstel voor dinsdag 26 april      

3) Gesprek Projectontwikkelaars – gemeente 16-3-22  
Aanwezig waren:  
a) Vanuit de gemeente: Monique Schuttenbeld wijkwethouder de Tippe), Michiel Scheper 

(projectleider de Tippe), Detmer Hoekstra (projectleider co-creatie), Hella Verschoor (project 
secretaris) 

b) Projectontwikkelaars: Martin Kanis (PO Dura Vermeer), Marcel de Ruiter (PO vanWonen) 
c) Namens de verenigingen: Bregje en Harrie 
 

De wethouder gaf aanvankelijk eerst het woord aan de verenigingen, maar Bregje refereerde aan de 

schriftelijke informatie die partijen voorafgaand aan het gesprek zouden aanleveren. Wij hebben die 

aan alle deelnemers toegestuurd en willen graag weten wat de PO’s hebben ingebracht. Die bleken dat 

niet gedaan te hebben.  

Marcel gaf aan dat PO’s zeer verbolgen waren over de inhoud van de brief die GBH aan de politieke 

partijen gestuurd heeft. Dat die met de verkiezingen te maken had en niet de intentie had PO zwart te 

maken verzachtte hun houding niet. PO was er niet van te overtuigen dat wij geen verkeerde intentie 

hadden. Uit de laatste brief van GBH en MMWZ de Tippe als voorbereiding op ‘dit’ gesprek hebben de 

PO’s opgemaakt dat de verenigingen geen vertrouwen meer hebben in verdere samenwerking en dat 

het beter is de verkenning stop te zetten.  

Monique gaf aan dat zij onze brief zo niet interpreteert, wel dat er veel lijkt te zijn misgegaan waar zij 

meer over wil weten.  

Marcel schetst alle stappen die gezet zijn vanaf de eerste ontwikkelingen in de Tippe, dat verenigingen 

zich gedragen alsof we met CPO bezig zijn en daarmee de ontwikkelingen enorm hebben vertraagd. 

Bregje heeft toen aangegeven dat die vertraging voor een belangrijk deel bij PO lag.  

Bregje en Harrie hebben in het gesprek steeds geprobeerd uit de wij/zij, welles/nietes sfeer te blijven.  
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Nog eens aangegeven dat wij ons er zeer van bewust zijn dat er geen sprake kan zijn van CPO, maar wel 

van MO - mede opdrachtgeverschap – en co-creatie - samen ontwikkelen en daarbij graag gebruik 

maken van de expertise van de PO.  

Marcel schetste dat co-creatie voor hem betekent: iets creëren, dat voorleggen aan toekomstige 

bewoners, creatie aanpassen.  

Verenigingen verwachten bij co-creatie meer ruimte voor inbreng van onze ideeën en deskundigheid, 

meer samenwerking. Wij zien ook wel dat er nog enorme knelpunten zitten in het ontwerp en de 

haalbaarheid daarvan, maar we hebben ook benadrukt dat we samen naar oplossingen willen zoeken, 

dat er met ons gesproken wordt en niet alleen over ons. 

Monique luisterde goed, benoemde gevoeligheden. Bregje en Harrie hebben het gevoel dat de kern 

van onze wensen goed op tafel zijn gekomen. Detmer en Michiel hadden geen inbreng in het gesprek.  

Samenvattend stelde de wethouder vast dat er sprake is van een patstelling. Zij gaat zich beraden. Er is 

geen vervolg afgesproken, maar wanneer wij eind volgende week nog niks gehoord hebben informeren 

wij rechtstreeks bij Monique hoe nu verder.  

Koos heeft op de avond van de verkiezingsuitslagen gesproken met vertegenwoordigers van CU, D66, 

PvdA en Groen links en die zeiden allemaal: houd vast, we staan achter jullie. Hij zal partijen laten 

weten dat het gesprek van gisteren heeft plaatsgevonden, dat Monique goed heeft geluisterd en wij de 

indruk hebben dat zij een goed beeld heeft gekregen van de situatie waarin wij met PO verkeren. Zij 

beraadt zich op mogelijke oplossingen.  

Mogelijke opties die wij ons kunnen voorstellen (koffiedik kijken):  

- Een mediator om ons weer met PO verder te kunnen laten gaan 

- Verder ontwikkelen elders in de Tippe, op grond van de gemeente 

- Zouden we elders op de Tippe een kavel kunnen kopen? Alle grond is vergeven aan de PO en nog een 

klein deel is in bezit van de gemeente, maar het zou kunnen dat de gemeente daarop stuurt. 

Jettie maakt duidelijk onderscheid tussen proces en het ontwerp dat er op dit moment ligt waar nog 

veel aan veranderd moet worden.  

 

4) Rondvraag 

a) Nico W heeft de vergadering al eerder verlaten vanwege andere verplichtingen 

b) Koos: de gemeente lijkt wel op zoek naar andere mogelijkheden om (nieuwe) woningen betaalbaar 

te houden: erfpacht, grondprijs pas aan de eerste koper in rekening brengen wanneer de woning 

verkocht wordt 

c) Sandra heeft een goed gevoel bij hoe de dingen nu gaan; weet niet waarop gebaseerd maar zo 

voelt het wel.  

d) Martie weet niet of ze het geduld heeft: Sandra stelt voor opstelling over geduld te doen 

e) Aleida heeft waardering voor de wijze waarop het bestuur en m.n. Bregje en Harrie de zaken aan 

heeft gepakt en er steeds in slaagt het gesprek gaande te houden.  

 
Bregje sluit om 19:15 de vergadering 


