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1. Opening, mededelingen.

José Steinbusch stelt zich voor.

2. Conceptverslag ALV  4-8-22 vaststellen
Een paar wijzigingen

a. Bij 2: BGO moet zijn GBO (GeBruiksOppervlakte), BVO is 
BrutoVloerOppervlakte

b. Bij 3: de eerste zin aanpassen/weglaten
c. Bij 4: ontmoeting wordt 18 september
d. Bij 6: werkgroepen formeren doen we 18 september
e. Bij 6: Bregje zal de deelnemerslijst alsnog toesturen

Het verslag wordt daarmee vastgesteld en op de website gezet.

3. Gesprek met de gemeente op 24 aug (gisteren dus)
De gemeente is content met het door ons aangeleverde oriëntatiedocument.
Sven van Oosten (stedenbouwkundige) heeft schetsen gemaakt (bijlage 1).
Het geeft een open idee.
De parkeernorm van 1 moet door ons goed onderbouwd worden.
Allen: graag bekijken of je echt een auto wilt meenemen.
De gemeente heeft een model-project-aanpak gegeven, ze willen graag 1 
contactpersoon voor ons hele plot (tussenpersoon).
Op 5 oktober is er een vervolgafspraak, dan moeten we onze definitieve 
woonwensen kenbaar maken. De gemeente kan dan globale grondprijzen geven.
De sfeer was goed, we kunnen verder, er moet nu een “kavelpaspoort” komen.
Er zijn spelregels bij de gemeente over tijdpaden, toetsen, wie zit bij welk overleg 
etc. Daarbij zal het CPO-principe niet aangetast worden, wij blijven leidend.
We zullen hier en daar wel wat moeten meebuigen om de processen vloeiend te 
laten verlopen, maar het is een goede eerste stap.
OPM van Harrie: Klein Wonen de Tippe heeft net de grond-taxatie achter de rug, 
het zag er vertrouwenwekkend uit, ook voor onze toekomst.

Harrie heeft contact gelegd met Ben-Jan Smit, de gemeenteman die 
wooncoöperaties in zijn portefeuille heeft. Harrie zoekt mensen die met hem het 
gesprek met Ben-Jan wil aangaan. Koos, Maja en Erik willen dat wel.

1 gezamenlijke coöperatie kan zinvol zijn, omdat we gezamenlijk bijvoorbeeld alles 
wat op ons plot ondergronds komt (leidingen, waterafvoer etc.) moeten plannen, 
uitvoeren, beheren en onderhouden. 
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4. Gesprek met Terhalle (houtbouwer) op 25-8-22 (vanmiddag dus)
Stephan Slaghekke heeft onze blokjessessie bekeken en enkele opmerkingen 
geplaatst:

 het is wenselijk om dragende muren recht boven elkaar te plaatsen
 de lengtemaat voor het complex is nog niet precies duidelijk
 CLT-bouwen is op dit moment te duur, er is kartelvorming van de drie fabrikanten, 

waardoor het onhaalbaar is om helemaal in CLT te bouwen.
Terhalle kiest nu voor HoutSkeletBouw met betonnen tussenvloeren.

 Een open galerij bij oplevering en die later dichtmaken is geen probleem.
 Technische installaties liefst zo klein mogelijk maken, centrale installaties zijn 

goedkoper dan individuele.
 Topline isolatie is duurder in aanleg, maar betaalt zich snel terug in goedkoper 

energiegebruik.
 Bespreekpunt: gaan we de gezamenlijk ruimtes (hal, hang, lift, ontmoetingsruimte, 

fietsenstalling etc.) omslaan naar individuele kopers, of omslaan naar m2 dat 
gekocht is?

 Zij kunnen veel afwisseling maken met hun eigen architect, maar ze staan ook open
als wij met een eigen architect willen werken.

Harrie peilt bij MMWZ-DeTippe of zij ook met Terhalle verder willen.
Maar we gaan in ieder geval ook andere houtbouwers benaderen. 

5. Bijeenkomst 18 september
samen met MMWZ-DeTippe, van 14-18 uur.
Wij komen om 12 uur bij elkaar om nogmaals de blokjessessie door te nemen en 
onze woonwensen aan te scherpen.

Doel van de bijeenkomst daarna is:
 fysiek bij elkaar zijn
 kennismaken met elkaar 
 drijfveren: waarom kies je voor dit project
 doelstellingen op elkaar afstemmen
 samenwerking in werkgroepen stimuleren
 werkgroepen samenstellen

Harrie vraagt MMWZ om vooraf een namenlijst met leeftijd aan te leveren.
Bregje maakt van onze groep ook zo’n lijst.
Margreet en Maja bereiden deze bijeenkomst voor, samen met 2 mensen van 

MMWZ de Tippe.
Suggestie: samen achteraf eten, zelf iets tevoren klaarmaken.

6. Ledenwerving
GBH en MMWZDeTippe gaan dit onafhankelijk van elkaar doen, maar wel graag 

afstemmen, zodat er niet twee advertenties bv in de pers komen.
Ons groepje gaat bestaan uit: Anita, Bregje en Timon, met Maja als achtervang 

voor met name de gesprekken.

7. Rondvraag
 Sandra: geen vraag, maar wel de opmerking dat ze blij is dat de gemeente zo

positief is.
 André: de inlogpagina voor leden heeft een nieuw wachtwoord: GBH@Y1
 José: Eerste kennismaking was erg prettig, ze komt ook op 18 september
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8: Bregje sluit om 20:50 uur de vergadering

Bijlage 1: schets van Sven van Oosten 
(stedenbouwkundige gemeente Zwolle)


