
 

 

Vastgesteld verslag ALV 12-05-2022, online 

Aanwezig:  Bregje (voorzitter), André, Jettie, Koos, Maja, Nico W, Timon, Margriet, Nico S, Maria (later), 

Harrie, Erik en Margreet (later), Anita Schuurman, Segerien (verslag)  

Afgemeld: Otto, Peggy 

Afwezig: Wim, Sandra  
 

1) Opening, mededelingen, nieuwe aspirant-leden stellen zich kort voor. 

a) Anita Schuurman: net 70 geworden, heeft van haar 22e tot 31ste in een woongroep in Den Haag 

gewoond. Toen naar Leeuwarden verhuisd. In Zwolle gewerkt in kinder- en jeugdpsychiatrie en 

vandaar een band met Zwolle. Ook belangstelling voor Tiny houses. Dinsdag prettig 

kennismakingsgesprek gehad met Bregje en Maja. Nu een paar keer ALV meedoen. Welkom. 

b) Marjan Hofstee Holtrop, die aan het eind van ons uitje kwam kennismaken, neemt vandaag 

afscheid van haar werk. Ze ontvangt graag een uitnodiging voor de volgende ALV.  

c) Segerien was gisteren bij een bijeenkomst van de LVGO over consent. Leuk om daar in een 

volgende ALV nog eens over van gedachten te wisselen. 

   

2) Conceptverslag ALV  21-4-22      vaststellen      

a) Duidelijker vaststellen dat de begroting is vastgesteld. Graag allemaal contributie overmaken. €50 

op rekeningnummer NL 40 RBRB 8835 1774 80 t.n.v. Groeneburenhof o.v.v. contributie 2022 

b) Koos heeft nog geen brief gestuurd naar de politieke partijen; komen we bij punt 3 op terug. 

c) Stinsweg Westenholte, Brummelhuis: Segerien heeft contact gehad: een plan om 18 houten 

parkvilla’s met prijzen van >€ 800.000 te bouwen wacht al een jaar op goedkeuring van de 

gemeente. Men verwacht niet de plannen nog te zullen veranderen.  

Koos weet dat er nog een stuk beschikbaar is dat niet bebouwd zou mogen worden vanwege 

geluidsnormen. Bregje zal in het gesprek met de wethouder informeren of daar voor ons ruimte is.  

d) Flyer gemeenschappelijk wonen dag: Timon en Jettie hebben een tekst gemaakt. Timon kan dat dit 

weekend drukklaar maken. De werkgroep communicatie buigt zich nog over mogelijkheden om het 

op 22 mei (landelijke dag groepswonen) beschikbaar te stellen voor verspreiding en werving van 

nieuwe leden. 

e) Plot h5-h6 Janssen de Jong, zie agendapunt 4. 

Het verslag wordt met de wijziging onder a) vastgesteld 

3) Reactie gemeente en projectontwikkelaars          informerend    

Vanuit de gemeente was de enige reactie een kort telefonisch gesprek op dinsdag 26 april met Detmer 

Hoekstra met de volgende strekking: “Uit de analyse van het dossier van DV en VW zijn geen gekke 

dingen gekomen. Zowel de bouwplannen als de kosten kloppen wel, er moet soms met dagwaarden 

worden gerekend. Het geheel is zorgvuldig gedaan. Er komt nog een reactie van DV en VW op onze brief 

van 1-2-22. Als zij niet verder willen, dan gaat de gemeente kijken naar mogelijkheden elders op de 

Tippe voor ons. Wel spannend is dan het Didam arrest, dat aangeeft dat grond niet aan een partij mag 

worden gegund zonder dat er een tender/aanbesteding/open inschrijving is geweest. Juristen bekijken 
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dit nog, ook voor Klein Wonen Zwolle. Onze processen waren al gestart voor dit Didam arrest, vandaar 

dat de gemeente voor de 3 MMWZ projecten een vorm wil vinden. Een gesprek hierover vindt plaats 

als  het juridisch is uitgezocht. Het kost tijd, het is ingewikkeld" aldus Hoekstra. 

 

Harrie en ik hebben op 5 mei telefonisch en op 6 mei schriftelijk de boodschap ontvangen van de beide 

projectontwikkelaars dat zij de haalbaarheidsverkenning voor Y1-Y2 met de verenigingen MMWZ de 

Tippe en de Groeneburenhof beëindigen. 

 

Met MMWZ de Tippe hebben we maandagavond gesproken over een vervolgstrategie: brief naar de 

wethouder met dwingend verzoek om gesprek, contact met de fracties.  

In het gesprek met MMWZ de Tippe hebben we ook besproken of we nog samen verder willen. We 

stelden vast dat beide verenigingen dat het liefst willen en dat we naar de gemeente ook samen op 

willen trekken. Als we met meer zijn staan we hopelijk ook sterker. Maar we moeten elkaar ook los 

kunnen laten wanneer dat ieder van ons verder brengt. 

 

Bregje gaat morgen weer bellen met de wethouder om een afspraak te krijgen. 

 

Reacties uit de ALV op de conceptbrief:  

Koos vindt het een keurige, nette brief die wat hem betreft nog wel wat scherper gemogen had.  

 

Harrie: maandag was er een debat in de gemeenteraad over de betaalbaarheidsaanpak Stadshagen. 

Daarbij ging het over een pakket van maatregelen, waarmee het mogelijk is om in Stadshagen meer 

goedkope en bereikbare woningen te ontwikkelen en realiseren. De Christen Unie heeft toen gepleit 

voor een pilot ‘meerwaardebeding’ en benadrukt dat er een project voor senioren mogelijk gemaakt 

moet worden. Monique Schuttenbeld heeft in de beantwoording 2 tot 3 keer benadrukt hoe actief ze 

in de Tippe bezig is met co-creatie. (zie 

https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2dab9eaa-c44d-48fc-b283-fabac96a0abe, daar 

kun je het debat ook terugkijken!) 

Harrie en Bregje zullen daar in het gesprek met haar aan refereren. Harrie had de indruk dat de 

deelnemers in de raad ons goed in beeld hadden.  

 

Nico W: bij de politiek nog eens onder de aandacht brengen dat ambities in scherp contrast staan met 

de realiteit. Richting en bedoelingen zijn goed, maar in de praktijk blijkt het tegendeel.  

 

Koos maakt een concept brief als vervolg op de eerdere brief aan partijen. Daarin ook benoemen dat 

wij graag de groene pilot willen zijn die sommige partijen gerealiseerd willen zien.  

Nico W en Segerien zullen kritisch meelezen en feedback geven. Harrie levert namen van nieuwe 

raadsleden. Segerien verstuurt de brief vanaf het secretariaatsadres.  

 

4) Plot H5-H6 in de Tippe, van Janssen de Jong    informerend 

Bregje heeft dinsdag 10 mei gesproken met Marco van Dijk, en doet verslag. 
Het gaat om een plot dat aan drie zijden is omringd door water. Het grootste deel van de plot wordt 
uitgegraven om een parkeerkelder van beton te maken voor 90 auto’s. Op het betonnen deel worden 
15 watervilla’s gebouwd met daartussen een tuin op het dak van de parkeerkelder. 

https://zwolle.bestuurlijkeinformatie.nl/Agenda/Index/2dab9eaa-c44d-48fc-b283-fabac96a0abe
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De watervilla’s zullen zo’n 170 - 180 m2 groot zijn, hebben geen eigen tuin, kijken wel allemaal uit op 
water aan de buitenzijde met mogelijkheid van aanlegsteigertje of trapje nar het water. In de categorie 
duur, prijs 6,5 tot 8 ton.  
Er komt een klein appartementencomplex van 4 appartementen in een loftvorm, ieder zo’n 130 m2, 
prijs ook duur, 5 tot 6,5 ton 
Er komt een groter appartementencomplex met 5, 6 verdiepingen en 10 appartementen van 65 m2 
voor de prijs middenduur dus tot 337.500 euro en 21 appartementen in een mix van 100, 110, 120, 
145, 170 m2 uit te gaan van € 5000,- per m2. 
Bouw van beton, luxe afwerking met stenen gevels en houten kozijnen en tussenstukken. Ruime 
balkons en uitzicht van de duurdere appartementen op het park, de biohub. Het groen is geheel 
mandelig. 
Uitgangspunt van de gemeente: bewoners krijgen 0 op de meter, dus goed geïsoleerd.  
Marco vond het opvallend dat de gemeente geen eisen stelt aan duurzaamheid of circulariteit..  
Janssen de Jong dingt ook mee naar een aanbesteding in Deventer: in hout. Ze kunnen daar veel meer 
duurzaamheid aanbrengen dan Zwolle vraagt. Zwolle werd als conservatief gezien.  
In totaal 50 woningen op evenveel grond als de 37 woningen op Y1. Daar wel parkeren bovengronds en 
minder hoogbouw.  
Bregje en Segerien doen met deze PO een vooronderzoek of GBH in een deel van het plan 

ondergebracht zou kunnen worden.  

 

5) Mindmap 

Het lijkt er sterk op dat we onze ambities t.a.v. vloeropp en tuin moeten aanpassen. De marktwaarde 

van appartementen ligt inmiddels rond €5000/m2. 

Andere insteek: met een houtbouwer (bijvoorbeeld Finch buildings https://finchbuildings.com/) eens 

onderzoeken hoe een duurzaam appartementencomplex eruit zou kunnen zien. Dan krijgen we wellicht 

meer standaard bouw, maar wel onze groene ambities. WE kunnen dan wellicht ook aansluiten bij de 

nadrukkelijke wens van de CU om een pilot voor duurzaam bouwen te starten. Bij zon onderzoek ook 

informeren wat dan de m2 prijs zou zijn. Koos adviseert om dan ook eens te kijken naar de website van 

timberliving in Holten (https://www.woodteq.nl/) Bregje en Segerien gaan verkennen. Wie sluit aan? 

 

We komen tot een 4 sporen beleid: 

• 1e spoor: gesprek met de wethouder over vervolg mogelijkheden in de Tippe of elders 

• 2e spoor: onderzoeken of GBH onderdeel kan zijn van het project weiland op de plots H5 en H6 

• 3e spoor: bekijken of we met een hout- en/of modulair bouwer een schets en begroting kunnen 

maken voor een appartementencomplex dat aan onze wensen voldoet en daarmee aan de 

gemeente vragen waar we dat kunnen realiseren.  

• 4e spoor Ook ieder nog eens bekijken hoeveel we te besteden hebben. Woonwensenlijst 

allemaal nog eens bekijken en waar nodig/mogelijk aanpassen 

 

Reacties vanuit de ALV:  

Nico W:Goed idee, geeft ons weer positieve energie, ipv in afwachting te blijven staan en ons in een 

negatieve spiraal te laten wegzuigen. We nemen weer de regie.  

De overige leden stemmen overwegend in met deze reactie. 

 

 

https://finchbuildings.com/
https://www.woodteq.nl/
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6) Rondvraag 

a) Nico S: er zijn architecten die gespecialiseerd zijn in CPO. Moeten we niet eens met zo’n architect in 

gesprek gaan om sterker te staan? Harrie reageert dat het voor ons proces geen verschil gemaakt 

had om met zo’n architect te werken.  

Kunnen we de kosten van de architect nog verhalen op de PO omdat zij de samenwerking hebben 

opgezegd. Dit is niet overeenkomstig de afspraken die daarover zijn gemaakt. We hebben het 

laatste deel niet aan de PO betaald omdat zij het overleg met de architect toen helemaal naar zich 

toe getrokken hebben en ons daar buiten hielden.  

b) Segerien spreekt waardering uit voor de wijze waarop Bregje er weer in is geslaagd om de 

stemming in de ALV een positieve draai te geven.  

c) Erik en Margreet: veel informatie. Zij laten het op zich inwerken. Zij laten het weten als ze behoefte 

hebben aan een buddy om nog eens wat verder door te praten en vragen te stellen. 

d) Anita Schuurman: je hebt grond nodig, idealen en wensen, maar er is ook de harde realiteit: kan ik 

het betalen. Behoefte om vrij snel al uit te zoeken of dat wat haar betreft mogelijk is. Bregje stuurt 

informatie over de krediettoets. Ook Anita laat het weten wanneer zij behoefte heeft aan een 

buddy. 


