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

Schoenmaker,  Annie en Henk, Nico Seine, Segerien (verslag)
Afgemeld: Erik en Margreet, Anita (Nico Schoenmaker alvast voor 25 augustus)
Afwezig: Himke, Timon, Margriet, Maria, Wim, Annie en Henk
1. Opening, mededelingen.

a. Het kernteam (MMWZ de Tippe + GBH) heeft een oriëntatiedocument 
geschreven over onze wensen. Met dit document maken de 
stedenbouwkundige en gemeente 1 of 2 schetsen om de haalbaarheid 
van onze plannen te beoordelen. We bespreken het in meer detail bij 3)

b. Harrie: B&W heeft op 12 juli jl besloten in te stemmen met de publicatie 
van het voornemen tot verkoop grond aan Stichting Knarrenhof Nederland
en woningstichting SWZ in De Tippe’ – oftwel: de toepassing van het 
Didamarrest. Gemeente geeft ze dus ‘voorrang’ en iedereen heeft nu de 
kans om daar binnen 20 dagen op te reageren. Ze zijn nog niet te zien op 
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/bouwloket/
stadsmakelaar-vastgoed/bekendmaking-voorgenomen
Harrie zal informeren hoe dat zit. 
Wij hopen voor ons project Y1 ook zo’n regeling.

c. 12 augustus kennismaking José Steinbusch en Ankie Kloosterman. Koos 
heeft belangstelling om daarbij te zijn. 

d. Nico W geeft aan dat hij het heel gezellig vond om elkaar weer in het echt 
te zien

2. Conceptverslag ALV  14-7-22   
vaststellen  

Een paar wijzigingen
a. Bij 3a BGO (Bruto Grond Oppervlak) veranderen in GBO (Netto GeBruiks 

Oppervlak) 
b. Bij 3c is de datum 24 augustus; Buro Maan tekent een of twee modellen 

en de bespreking is met Jeroen Brugge  
c. Bij 3e moet wooncorporatie veranderd worden in wooncoöperatie 

Met deze waardevolle correcties van Harrie wordt het verslag vastgesteld en op de 
website gezet.

3. Woningprogramma voor verkaveling
besluitvormend

We lopen het document door. Staan stil bij overwegingen als 
uitbreidingsmogelijkheid voor de grondgebonden woningen van MMWZ de Tippe. 
We stellen vast dat het voor nu belangrijk is om de gemeente te laten weten dat 
deze wensen er liggen. Hoe e.e.a. t.z.t.. wordt aangepakt hoeven we nu niet al in 
dit document op te nemen.
Uitgangspunten voor parkeren zijn ontleend aan opgaven die leden van beide 
verenigingen hebben gedaan in hun respectievelijke woonwensenlijsten. De tekst 
is enigszins aangepast. 

https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/bouwloket/stadsmakelaar-vastgoed/bekendmaking-voorgenomen
https://www.zwolle.nl/wonen-en-leven/bouwen-en-verbouwen/bouwloket/stadsmakelaar-vastgoed/bekendmaking-voorgenomen
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De duurzaamheidswensen zijn ontleend aan eerdere documenten maar het is wel 
fijn als iedereen het hele oriëntatiedocument nog eens doorleest en opmerkingen 
stuurt naar het bestuur. Uiterlijk op 10 augustus versturen wij het document naar 
Sven van Oosten, dus graag reacties (allen) op korte termijn. 
Het document wordt met deze notulen aan de leden toegestuurd. 

We bespreken een aantal mogelijke indelingen van ons appartementencomplex 
zoals Bregje (dankjewel!!) die getekend heeft. Zie bijlagen onderaan deze notulen 
en de opmerkingen aldaar.
Het gaat nu om input voor de eerste verkaveling (massastudie plot), aantal 
woningen met m2, 3 of 4 woonlagen L-vormig of blok. In de bijeenkomsten 13-7 en 
24-7 is veel voorwerk gedaan.  

4. Kernteamoverleg 21-7-22 informerend en 
meningsvormend
Onderwerpen die we daar besproken hebben: 

 Ontmoetingsdag MMWZ de Tippe en Groeneburenhof op een zondag in 
september. 
(Timon en Margriet, Annie en Henk, Himke en Anita moeten de datumprikker 
nog invullen). Zondag 25 september lijkt tot nu toe het meest kansrijk 

 samenwerking met MMWZ, wat en hoe vorm geven? 
 Woon coöperatie, mogelijkheden, voor/nadelen. 
 Een vereniging nu of later, voor/nadelen.

5. Ledenwerving
Wachtlijst creëren voor zekerheid. Wie willen dit op zich nemen?
Anita heeft aangeboden om met een groepje na te denken over hoe we dat aan 
kunnen pakken. In de werkgroep communicatie zitten nu Timon en Bregje. Graag 
nieuwe leden daarvoor. Koos stelt voor nog eens een krantenartikel met oproep te 
plaatsen, bijvoorbeeld wanneer we groen licht hebben van de gemeente om aan de
slag te gaan.
Aspirant-leden wordt gevraagd het lidmaatschap aan te vragen. 
In een volgende ALV

6. Nieuwe afspraken
 ALV vergaderingen: online of fysiek, hoe vaak? Voor een hybride vorm heb je 

goede voorzieningen nodig om ervoor te zorgen dat degenen op afstand echt 
kunnen deelnemen. 
We zoeken naar regelmatige fysieke ontmoetingen, excursies, werkbezoek 
(werkgroep sociaal) en handhaven de ALV in de huidige online vorm van 1 keer 
in de 3 weken. 

 Werkgroepen: moeten opnieuw worden ingedeeld, graag samen met MMWZ. 
Naast de ALV zal waarschijnlijk iedereen nog een andere afspraak hebben elke 2
à 3 weken. Bregje agendeert de werkgroepen op een volgende ALV

 Bregje zal een bijgewerkte deelnemerslijst verspreiden
 24 augustus: overleg met de gemeente over haalbaarheid n.a.v. 1 of 2 schetsen

van Sven van Oosten en Jeroen Brugge
 25 augustus: ALV (Nico afwezig, Koos en Maja misschien ook)

7. Rondvraag
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a. Krediettoets is indertijd in een wat ander klimaat gedaan. Ieder voor 
zichzelf afwegen of dat over moet, gezien de (hypotheek)ontwikkelingen 
op dit moment. In oktober agendapunt van maken (Bregje)

Bregje sluit om 21:06 de vergadering

NB: op de volgende pagina’s de 4 bijlagen met gemaakte opmerkingen 
(agendapunt 3)

Bijlage 1
 14 of 15 appartementen (gebaseerd op ‘blokjes van Terhalle’)
 Koos en Maja: spreekt aan; Maja wil evt wat kleiner
 Fietsenstalling is aan de kleine kant; evt deel afstaan tbv fietsenberging
 Inspringen appartement Timon en Margriet is leuk, speels
 Erik en Margreet via de mail: als er ramen komen in de buiten muur dan liever 

een hoekwoning begane grond en eerste verdieping, aan de rechterkant, want 
we zij gek op uitzicht. 
Begane grond of eerste verdieping zijn we zelf ook nog niet helemaal uit
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Bijlage 2
 15 appartementen
 Zelfde opmerking van Koos en Maja als bij 1
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Bijlage 3
 14 appartementen
 Koos en Maja: woonkamer en logeren uit elkaar zijn leuke optie.
 Koos en Maja dus 106 (niet kleiner)
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 Nico en Maria voor dit ontwerp (3 en 4); 1 en 2 heeft layout waar ze nog geen 
idee over hebben

Bijlage 4
 14 of 15 appartementen
 Sandra: fijnere vorm van dit appartement (vierkant ipv langwerpig
 Koos en Maja groot en geen kans op kleiner
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 In alle ontwerpen is een gemeenschappelijke berging beneden en een eigen 
berging in het appartement.


