
 

 

 

Verslag ALV 21-4-2022, online 
 

Aanwezig:  Martie en Aleida (alleen eerste kwartier), Jettie, Wim, Sandra, Koos, Maja, Bregje, André, 

Nico W, Timon (zonder stem), Otto, Erik en Margreet Turenhout (nieuwe belangstellenden), 

Segerien (verslag)  

Afgemeld: Peggy, Nico en Maria, Harrie (viert 25 jaar van zijn woongroep de Bongerd) 

Afwezig: Margriet (bezoekt Biënnale in Venetië!!),   
 
1. Opening, mededelingen, nieuwe aspirant-leden 

a. Martie en Aleida nemen afscheid. Met spijt want ze vinden de groep heel leuk. In hun 
huidige woonomgeving speelt teveel waardoor ze daar snel weg willen en het perspectief 
voor de GBH is op dit moment te onzeker. We kunnen niet anders dan hun keuze 
accepteren en wensen ze het goede! Heel graag tot ziens. Onderaan dit verslag het mailtje 
dat Martie en Aleida aanvullend gestuurd hebben.  

b. Erik en Margreet Turenhout stellen zich voor. Werken allebei nog en wonen nu landelijk in 
Friesland. Ze zien zichzelf daar niet oud worden en worden aangesproken door een project 
als GBH. Groen en alles wat daar omheen hangt willen ze graag terugzien in een nieuwe 
woonomgeving.  
Bregje/André en Koos/Maja bieden aan nader kennis te maken als ze op 27 april in Zwolle 
zijn.  

 
2. Conceptverslag ALV  17-3-22     besluitvormend     
Twee actiepunten komen terug op de agenda. Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Begroting 2022 en lidmaatschapsbedrag 2022   besluitvormend  
Sandra presenteert een mooi overzichtelijke en compacte begroting.  
Op de balans moeten de inleggelden voor de woonunits worden gezien als geld voor het project. Ook de 
subsidie en de kosten voor de procesbegeleider horen daar thuis.  
De lidmaatschapsgelden zijn voor de verenigingsactiviteiten, zoals vergaderen, bankrekening, website, 
folders e.d. Of excursies hieronder vallen of dat ieder dat zelf betaalt is ter bespreking, evenals de hoogte 
van het lidmaatschapsgeld per persoon. Er zijn geen bezwaren om het lidmaatschapsgeld voor 2022 te 
verhogen naar €50 per persoon. De begroting is daarmee vastgesteld en het besluit tot 
contributieverhoging aangenomen.  
Verzoek aan een ieder om dit bedrag over te maken op rekeningnummer NL 40 RBRB 8835 1774 80 t.n.v. 
Groeneburenhof o.v.v. contributie 2022.  
 
4. Onderzoek gemeente n.a.v. gesprek met de wethouder       informerend     
Inmiddels is het 5 weken geleden dat het gesprek met de wethouder plaatsvond. Daarin heeft de 
wethouder aangegeven dat we na 2, 3 weken een reactie konden verwachten. Bregje is vorige week 
begonnen Detmer te bellen om hem te vragen hoe nu de stand van zaken is. Dinsdag was er eindelijk 
contact. Bericht dat Detmer voor ’s avonds had toegezegd is tot op heden niet ontvangen.  
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Intussen is het 11 weken geleden dat wij onze laatste intentie hebben uitgesproken naar PO’s. Bregje zal 
morgen Monique Schuttenbeld rechtstreeks bellen. Als dat niet lukt stuurt ze een mailtje om te vragen hoe 
e.e.a. nu verder gaat, met cc aan Detmer Hoekstra. Daarin laten weten dat er nu weer over ons gesproken 
in plaats van met ons. Welke opdracht is precies aan de experts gegeven? Wordt er nu wel met de PO’s 
gesproken? Duidelijk uiteenzetten dat dit de zoveelste keer is dat afspraken niet worden nagekomen. 
Refereren aan ambities om pilots te starten die goed bij onze plannen aansluiten.  
 
Gisteren stond in de Nieuwsbrief voor Stadshagen dat Janssen de Jong een ontwerp heeft ingediend voor 
30 appartementen (zie https://stadshagen.nl/project-weiland-de-tippe/ ). Bregje informeert of daar ruimte 
voor ons zou kunnen zijn.  
 
Koos stuurt de politieke partijen die daarom gevraagd hadden bericht dat er tot op heden geen voortgang 
is geboekt. 
 
De bijlage ‘raadsvoorstel over het Meerwaardebeding’ om de grondprijs te drukken is ter kennisgeving. 
Hopelijk kunnen we aan de pilot die daarin genoemd wordt meedoen wanneer de onderhandelingen weer 
worden opgepakt.  
 
5. Mindmap: mogelijkheden verkennen voor het vervolg  meningsvormend   

  
Segerien en Bregje hebben een mindmap gemaakt om aspecten die voor en na voorbij gekomen zijn van 
“Samen wonen” in de Groeneburenhof te benoemen.  Nu de bouw vertraagt en duurder wordt is het goed 
om die aspecten opnieuw te bekijken. Wat was onze droom, wat willen we zeker behouden, waar is wat 
water in de wijn te doen? En hoe kunnen we dat aanpakken?  

 
(met dank aan André voor de snelle update van dit plaatje!!) 
  

https://stadshagen.nl/project-weiland-de-tippe/
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Het zou zo fijn zijn als we dit soort zaken met PO zouden kunnen bespreken en op tafel leggen. Wat is voor 
ieder van ons onderhandelbaar? Een aantal aspecten – bijv. de gemeenschappelijke ruimte en voldoende 
gelegenheid om voorzieningen te parkeren – is voor ons als GBH niet onderhandelbaar.  
 
Bregje en Segerien onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn aan de Stinsweg in Westenholte. Daar is een 
bouwkavel dat al heel lang op bebouwing wacht. Uit een artikel in de Stentor van 16-07-2020 
(https://www.destentor.nl/zwolle/na-tientallen-jaren-krijgt-zwolle-alsnog-huizen-in-groene-gat-van-
westenholte-heel-heel-erg-
jammer~aaab30e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=3a1e4d8c5ce90ad83432a57faa2
7e684&auth_rd=1)  ‘Om een eind te maken aan het jarenlange gesoebat hebben de gemeente Zwolle en 
Lenferink een vaststellingsovereenkomst gesloten. Lenferink gaat twee huizen bouwen, ontwikkelaar 
Brummelhuis ontfermt zich over de overige zeventien woningen in het zogenaamde Stinsparck’. 
 
6. Werving nieuwe leden 

a. Naar aanleiding van het artikeltje dat Jettie in de nieuwsbrief van de LVGO heeft geplaatst 
heeft Anita Schuurman (70) zich gemeld. Kennismaking op 10 mei. 

b. Wie wil de werkgroep communicatie versterken en zich inzetten voor de werving? We 
moeten ons dan vooral richten op onze doelstellingen en ambities, waarbij De Tippe een 
optie is die we onderzoeken en niet de hoofdmoot van ons verhaal.  
Jettie en Timon buigen zich over een flyer die op de landelijke gemeenschappelijkwonendag 
(https://www.gemeenschappelijkwonendag.nl/) bij locaties in de buurt kunnen liggen om 
de GBH en haar ambities onder de aandacht te brengen.  

 
7. Bijeenkomst 26-4: puntjes op de i. 
Een programma komt nog. Maja geeft vast een overzicht van de dag: 

• We ontmoeten elkaar om 13:00 bij de Hofvlietvilla. Wie wil kan om 11 uur al bij Koos en Maja 
terecht voor een broodje  

• Van 14:00 tot 16:00 maken we een wandeling door de stad.  

• Om 16:00 uur sluiten we af bij Waanders in de Broeren.  

• Wie belangstelling heeft kan op de dag zelf nog afspreken om na afloop samen te eten. 
Maja telt in totaal 11 deelnemers: Melinda is er wel; afwezig zijn: Nico en Maria, Timon en Margriet, Aleida 
en Martie. We kijken er erg naar uit elkaar weer fysiek te ontmoeten.  
 
8. Rondvraag 

a. Segerien meldt een aantal bijeenkomsten 
i. 11 mei in Utrecht een workshop (LVGO) over consent 

ii. 21 mei: landelijke gemeenschappelijk wonen dag waarbij overal in NL project  
bezocht kunnen worden (https://www.gemeenschappelijkwonendag.nl/) 

iii. t/m 29 mei: de expositie van het Rondeel in Deventer te gaan? (Architectuurcentrum 

Rondeel, Assenstraat 14, Deventer) (https://rondeeldeventer.nl/roep-om-vaart-
achter-ecobouw-voor-groepen/) 

iv. 24 juni in het Vriendenerf in Olst een themamiddag over duurzaam wonen (LVGO)  
Wie belangstelling heeft om samen iets te ondernemen kan zich bij Segerien melden.   

b. André vestigt nog even de aandacht op de site en alle documenten die op het gesloten deel 
daarvan te vinden zijn. Binnenkort veranderen we de inlogcode.  
 

 
Bregje sluit om 21:30 de vergadering. 

https://www.destentor.nl/zwolle/na-tientallen-jaren-krijgt-zwolle-alsnog-huizen-in-groene-gat-van-westenholte-heel-heel-erg-jammer~aaab30e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=3a1e4d8c5ce90ad83432a57faa27e684&auth_rd=1
https://www.destentor.nl/zwolle/na-tientallen-jaren-krijgt-zwolle-alsnog-huizen-in-groene-gat-van-westenholte-heel-heel-erg-jammer~aaab30e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=3a1e4d8c5ce90ad83432a57faa27e684&auth_rd=1
https://www.destentor.nl/zwolle/na-tientallen-jaren-krijgt-zwolle-alsnog-huizen-in-groene-gat-van-westenholte-heel-heel-erg-jammer~aaab30e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=3a1e4d8c5ce90ad83432a57faa27e684&auth_rd=1
https://www.destentor.nl/zwolle/na-tientallen-jaren-krijgt-zwolle-alsnog-huizen-in-groene-gat-van-westenholte-heel-heel-erg-jammer~aaab30e0/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&cb=3a1e4d8c5ce90ad83432a57faa27e684&auth_rd=1
https://www.gemeenschappelijkwonendag.nl/
https://www.gemeenschappelijkwonendag.nl/
https://rondeeldeventer.nl/roep-om-vaart-achter-ecobouw-voor-groepen/
https://rondeeldeventer.nl/roep-om-vaart-achter-ecobouw-voor-groepen/
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Lieve allemaal, 
 
Met zwaar gemoed nemen we afscheid van jullie vanavond. Wat waren wij graag verder gegaan met jullie naar 
een nieuw perspectief in Zwolle ! 
Voor degenen die er niet waren vanavond, vatten we het even kort samen. 
 
Wij kunnen nu niet verder omdat wij dringend op zoek zijn naar een andere woonlocatie. Het water staat ons hier 
op dit woonadres aan de lippen. Er zijn diverse nieuwe buren gekomen met grootste renovatieplannen met 
vergaande consequenties voor ons huis.  
Al weken zitten wij thuis ons huis te "beschermen", zijn we (negatief) bezig met aannemers van anderen, 
juridische brieven, advocaten, gemeente, alleen omdat de nieuwe oligarchen hier de huizen overnemen en totaal 
uitbreiden. Ons oude huisje (uit 1910) is behoorlijk kwetsbaar gebleken. 
 
Als wij zicht hadden gehad op een nieuwe woonplek op afzienbare tijd met de Groene Buren Hof, waren we 
graag verder gegaan.  We voelen ons goed met jullie als groep en wij zouden graag met jullie zijn gaan wonen. 
We moeten echter een sneller pad ingaan en kunnen hierdoor ook onvoldoende groepsbijdrage leveren. 
Dit was een lastige afweging, omdat onze voorkeur blijft uitgaan naar wonen met een groep, wonen met jullie als 
nieuwe buren. 
 
Voor jullie voor nu heel veel succes in het proces met projectontwikkelaar, gemeente, bouwers, e.d. 
We hopen dat er op aanvaardbaar termijn een woon-oplossing gaat komen voor de club. 
 
Fijn om jullie vanavond nog even persoonlijk te hebben toe-gezwaaid en voor de anderen, Nico en Maria en Nico 
en Margriet, tot ziens. 
 
Veel goeds voor jullie, tot ziens en hartelijke groet ! 
 
Aleida en Martie 

 


