
 

 

Vastgesteld verslag ALV 23-06-2022, 19.30 online 

 

Aanwezig:  Bregje (voorzitter), André, Nico S, Harrie, Anita, Koos en Maja, Wim en Sandra, Margriet 

Afgemeld: Segerien, Marjan Hofstee Holtrop, Nico Schoenmaker (waarschijnlijk te laat om mee te 

doen), Himke, Margriet, Erik en Margreet 

1) Opening, mededelingen 

a) Peggy en Otto melden zich af als lid, zij gaan bij MMWZ de Tippe verder, in de hoop dat de huizen 

daar meer betaalbaar zijn.  

b) Jettie heeft zich afgemeld als lid, zij heeft een benedenwoning in Den Haag gekocht. Ze komt daar 

vandaan, en heeft er familie en vrienden wonen.  

c) Anita meldt dat ze maandag een afspraak heeft met een hypotheekadviseur 

   

2) Conceptverslag ALV  02-06-22, aanvullingen en naar aanleiding van vaststellen   

a) Koos heeft nog niet gekeken welk voorbeeld bedoeld wordt bij Timberliving. Jan Nabers, lijsttrekker 

CDA Zwolle verwees daarnaar. 

b) De andere actiepunten zijn afgehandeld. 

c) André heeft aangeboden om vandaag een verslag te maken 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld 

    

3) Gesprek gemeente Zwolle 14-6-22 

Bregje heeft al een uitgebreid verslag gestuurd. 

Naar aanleiding daarvan vraagt Nico: 

1: Gaan we dus nu echt verder zonder projectontwikkelaar? 

ANTW: Ja. We gaan nu onderzoeken of CPO haalbaar is. 

2: Is het aantal huizen nu ook variabel? 

ANTW ja, het minimum is 24, wat op de eerste plannen stond, meer mag altijd. 

De gemeente is bezig met voorwaarden op e stellen, daarna kijken we of en hoe ons plan 

haalbaar is. Ze betalen een intermediair die ons moet gaan helpen in het proces. Bregje heeft 

vanmiddag met Detmer Hoekstra gebeld om de vorderingen te vernemen. Hij doet het (voor 

ons “te”) rustig aan, woensdag is er een eerste gesprek met bureau MAAN. 

 

4) Overleg met MMWZ De Tippe 

Harrie en Bregje overleggen morgen met die groep. Ze willen graag meer woningen dan op Y1 past, het 

aantal aanmeldingen groeit. Wij zijn wat huiverig om nu weer de plannen aan te passen. Eerst maar 

eens horen wat ze precies willen. 

 

5) Woonwensenlijst 

Met het aantal slaapkamers wordt ook echt bedoeld de slaapkamers, dus het is niet het totale aantal 

kamers. 

Wil iedereen proberen het aantal vierkante meters nauwkeuriger aan te geven? 
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Dus geen range van 70 tot 100 maar liefst 1 maat (wel ongeveer natuurlijk). 

Reken op € 4000 per vierkante meter. Dat is inclusief trappen, lift en galerij, maar EXCLUSIEF de 

ontmoetingsruimte. Je zal dus circa 1/15 bij je prijs moeten optellen (centrale ruimte wordt 

door 15 appartementen betaald). 

Houd ook rekening met bruto-netto vloeroppervlak, Bregje heeft een rekenmodel meegestuurd 

met de agenda van deze vergadering. Verhouding is circa 80-85% 

Huiswerk voor het volgend overleg: geef je woonwensen nauwkeuriger op. 

Koos opteert voor 1 grote gezamenlijke slaapkamer ;-). 

 

6) Bijeenkomsten 13 en 24 juli 

      Sandra komt op beiden, Wim weet nog niet hoe de wind dan waait. 

      Koos kan niet de 13e, Maya wel. 

      Timon en Margriet de 13e niet, 24 wel. 

      Anita 13e wel, 24 niet. Ze wil wel iets bakken. 

Wat gaan we doen? 

• Voorstel om in Olst te kijken. Daar wordt druk gebouwd, maar Grijs-en-groen-wonen start pas in 

september. Vriendenerf zou een optie zijn. 

• Voorstel om te kijken in De Tippe. Goed idee. André laat even een luchtfoto van eerder deze week 

zien waar de vorderingen met wegen en water goed op te zien zijn. Maar echt zelf kijken is toch een 

andere ervaring. 

• Voorstel om dieper op CPO-bouwen in te gaan. Te denken valt aan: 

-- Welke kwaliteiten hebben we zelf in huis? Er ligt al een uitgebreid onderzoek van de Groene 

Draad. Maar zijn er nog meer mensen die tevoren iets kunnen bijdragen/uitzoeken? 

-- De architectenkeuze moet heel serieus gaan gebeuren: het moet geen “aannemerscomplex” 

worden maar iets met uitstraling, visitekaartje. 

-- Kunnen we nog/weer in hout gaan bouwen? In Olst bleek het 20% duurder te zijn dan 

traditioneel. Hebben we er dat voor over? De basis moet in orde zijn, maar tierelantijntjes en 

sociale aspecten zijn wel belangrijk voor ons.  

-- We zullen samen met MMWZ de Tippe één plan moeten maken, dat is beslist mooier.  

-- Misschien wil de gemeente ons wel tegemoet komen als we een pilot ervan maken in 

energie/hout etc. Ze zouden bv kunnen aanbieden om de grond tegen het basistarief te verkopen in 

plaats van afhankelijk van de buwkosten. De ChristenUnie wil dat ook graag. 

 

Deze onderwerpen kunnen uitgediept worden, iemand nog een ander idee? 

 

7) Rondvraag  

a) Anita heeft naar het secretariaat gegevens gestuurd over een architect die gespecialiseerd  is in 

houtbouw. Is dat aangekomen? 

Bregje zoekt het uit nu Segerien nog met vakantie is. 

b) André toont nog even het eerste plan van architect 19 het Atelier voor de nieuwe deelnemers. Koos 

verzucht dat dit nog maar een jaar geleden onze realiteit was. Bregje stelt voor om deze 

presentaties op 13 en 24 juli ter inzage te leggen voor de nieuwkomers.  

Bregje sluit om 20:50 de vergadering: 

    het zaadje is geplant, het moet alleen nog water hebben 


